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Abstract 
 
Maria Håkansson: Competence for Sustainable Development - professional roles in local 
planning. Swedish title: Kompetens för hållbar utveckling – professionella roller i kommunal 
planering. Written in Swedish 
 
The number of political goals set, and decisions taken, in respect of environmental 
matters at both the international and the Swedish national, regional and municipal 
levels is constantly increasing. The overall goal in the Swedish context is to 
become a sustainable society. The municipalities are expected to hold a key role in 
this transition, specifically through their spatial planning and their responsibilities 
for environmental and health issues.  

The aim of this thesis is to increase our empirical understanding of the day-
to-day planning practice and environmental work. One important assumption 
here is that changing conditions, for example in relation to changes in legislation 
or bureaucratic re-organisations, do not always have an impact on every-day 
professional practice. In focus are therefore the day-to-day work and the 
professional perspectives as the professionals themselves articulate them. 
Interaction between occupational groups, the role of occupational culture and 
perspective and the articulation of knowledge is highlighted. The methods used 
for empirical data gathering are qualitative interviews and focus group sessions. 
The theories applied concern mainly professions, organisational culture and 
planning theory. 

It is apparent in the studies that the professional groups often have 
simplified, stereotypical images of one another, even though each group without 
exception has respect for the other professional groups. However, there are 
difficulties in the translation between officials of knowledge and evaluation of 
facts of the different groups. There is often low understanding of the fact that 
other groups act based on their professional knowledge and experience.  

The thesis show that national regulations and legislation alone cannot 
guarantee that environmental management will be prioritised at the local level – a 
gap between national policy and local practice here is clearly demonstrated. It 
should however be noted that the level of environmental competence in the local 
public administration is adequate and increasing.  
 
Keywords: Planning, environmental policy, professional roles, sustainable 
development, local environmental work, planning process, perspectives, 
organisational culture. 

  



 
 

  



Förord 
 
I augusti 1988 gick jag för första gången upp för Drottning Kristinas väg till L-
huset för att skriva in mig på Lantmäteriutbildningen. Sedan följde några år då jag 
som sektionsaktiv i princip bodde i huset. Att jag började på KTH var uteslutande 
för att jag upptäckt att man på L, liksom på A, kunde läsa samhällsplanering det 4e 
året. Och eftersom jag inte visste vad jag ville bli så verkade det bra. Och 
lantmäteriutbildningen som den såg ut då passade mig bra – vi läste lite om 
mycket, minst sagt. Dessutom hade jag på gymnasiet gjort ett specialarbete om 
kvinnor och samhällsplanering. När jag efter föräldraledighet 91/92 började läsa 
samhällsplanering det sista året vid Regional planering, RP, i A-huset var det 
mycket jag inte kunde ana. Jag visste till exempel inte att professor Folke Snickars 
så småningom skulle bli min handledare, och att hans fru var barnmorskan jag gått 
hos på mödravårdscentralen. Efter något år som mattelärare i Gubbängen kom jag 
tillbaka och avslutade mitt examensarbete. Min dåvarande handledare Lasse 
Orrskog höll på att starta ett forskningsprojekt som låg nära mitt arbete. 
Spännande. Fast egentligen var det ju bostadsfrågor och sociala frågor jag var 
intresserad av, inte miljö? Ja, så stod jag där en dag i korridoren när Göran Cars 
hoppade ut och frågade vad jag gjorde dagen därpå. Sedan december 1995 har jag 
varit på Regional planering som nu är Samhällsplanering, i början i lite olika 
projekt, sedan hösten 1996 i Kommunen och territoriet. Strax innan anställdes 
Sylvia Dovlén som jag i examensarbetet intervjuat när hon var Agenda 21-
samordnare. Samtidigt fick jag ett stipendium och antogs som doktorand, och gick 
min första doktorandkurs: Gunnar Olssons och José Ramírez sista 
Humanvetenskapliga handlingsteori på Nordplan. Tyvärr har jag inte utnyttjat de 
impulser jag fick i den utsträckning jag önskat, för sedan kom sjukdom och en 
hjärna som inte riktigt hängde med. I samma veva jag började flyttade RP in på 
Allmänna BB i Lill-Jans-skogen. Vackra vyer från tornet och en härlig balkong! Jag 
jobbade deltid och gick på seminarier och kurser, Hanna växte. Så en dag i början 
av 2002 flyttade vi in i L-huset. Det var som att komma hem i viss mening. Ett 
stabilt tegelhus där jag nu skrivit ihop avhandlingen.  

Varför det blev en avhandling om just detta? Egentligen har Eva Hamrin i 
sin Stadsplanering – teknik kontra verklighet från 1970 redan beskrivit 
planeringens natur. Hon skriver om den sociala inlärningen, om att förändring tar 
tid och att de olika experterna måste sitta ned i lugn och ro och samtala sig fram 
till en gemensam tolkningsram.  Det finns också tecken på att miljö- och 
hållbarhetsfrågor aktualiserar resonemangen på ett mycket tydligt sätt. Så 
planeringen som fenomen var det ena, och miljö, och miljöengagemang det andra. 
Själv har jag inte varit speciellt engagerad, och absolut inte organiserad – men har 
insett allteftersom att jag genom uppväxten på landet tagit mycket för givet, att 
mycket av det som framförts som miljöanpassad livsstil var den norm jag är 
uppväxt i, men som har haft andra grunder. Och så fascinationen för de som är 

  



såväl engagerade som organiserade och utbildade; som korsriddare strider de för 
att skapa gehör för miljöfrågan. Och att miljö som ideologisk och etisk fråga kan 
väcka så djupa och motstridiga känslor hos människor. Allt tal om flum och 
känslomässighet, trots att det minsann kan vara naturvetenskap in i minsta detalj 
som debatteras. Och avfallssorteringen, det handlade absolut om så mycket mer 
än bara sopor och kretslopp – identitet kanske? Jag har varken anlagt ett klass- 
eller genusperspektiv på materialet, även om detta varit möjligt. Men värt att 
notera är att männen som deltagit ofta har berättat om sitt yrkesliv utifrån sin egen 
identitet, sin uppväxt, sin familj, sina känslor och så vidare medan kvinnorna i hög 
utsträckning har berättat utifrån sin yrkesroll och sakfrågor. 

Avhandlingen är en del av forskningsprojektet Kommunen och territoriet, 
som ingått i BFRs/Formas ramprogram Den uthålliga staden. (Formas, 2003) I 
gruppen som haft något olika sammansättning genom åren har vi haft ett mycket 
integrerat arbete, där vi med tiden utvecklat ett gemensamt synsätt men ändå har 
våra personliga käpphästar och discipliner kvar. Vi har haft många interna 
seminarier runt teorier, gemensam empiri och tolkning, men också kring enskildas 
texter. Vi har även haft seminarier med inbjudna gäster. Arbetet har präglats av en 
demokratisk och icke-hierarkisk organisering som nu och då förvirrat omvärlden. 
Inte blev det bättre i och med att vi blev bara kvinnor från 2000. Men vi fortsätter 
arbeta tillsammans även i fortsättningen. Och att skratta. 
 Det finns många att tacka, och jag gör det utan speciell inbördes ordning: 
Utan stöd i form av Ernst Johnsson-stipendium och anslag från BRF/Formas 
hade detta inte varit möjligt. Tack för forskningsmedel, synpunkter och seminarier 
till handläggarna Kristina Björnberg och Henrik Nolmark. Göran Cars för att han 
behövde en hjälpreda och hyrde in mig 1995. Naturligtvis Lasse Orrskog som 
tillsammans med Eva Asplund startade forskningsprojektet som gjort det möjligt 
att skriva avhandlingen, José och Gunnar för givande samtal under kursveckorna, 
Lasse Orrskog (igen), Tuija Hilding-Rydevik och Folke Snickars för handledning, 
Folke speciellt för förmågan till absolut närvaro. Till projektgruppen med Eva 
Asplund, Tuija Hilding-Rydevik, Ann Skantze, Sylvia Dovlén, Karolina Isaksson, 
Sofie Storbjörk och nykomlingen Malin Mobjörk. Och föredettingarna Lasse (åter 
igen), Magnus Johansson, Kristina Nilsson och Karin Fernler (speciellt för många 
goda råd till en nybliven doktorand). Alla som är och har varit på Regional 
planering och Samhällsplanering genom åren; Krister O, Åsa, Lina, Bosse, 
Katarina, Magnus L, Carlén, Pia, Elin, Christer S, Cars, Angela, Ulrika, Marcus, 
Vania, Jerker, Abdul Khakee (speciellt för opposition till slutseminarium), Karin, 
Pelle, Rickard, Peter, Rebieh, Torbjörn, Erik, Stephen, Bertil, Tigran, Anders K, 
Tugkan (för hjälp med scanning och pdf), Eric, Rita, Nils, Benjamin, Brita, 
Patrick, Björn, Mattias, Knud, Åke E, Jonas E, Juan, Anders W, Semida, Stefan, 
Jonas H, Othmar, Anne, Malin, Blanca, Andreas, Svante, Mats, Margareta, Claire, 
Carl-Johan, Kevin, Pontus, Stig, Gunvor, Lars-Göran, Lars L, Börje och alla jag 
glömde skriva eller som bara varit ett namn på en dörr. Speciella tack Caisa för alla 
mellansnack & tips om tandläkare mm & ett ständigt fixande så att våra dagar 

  



flyter fram. Enheten för många skratt i glädje och frustration! Till minne José och 
LarsOlof, som lämnat tomrum här hos oss. Även tack till andra doktorander och 
kollegor på andra avdelningar och institutioner på KTH och i omvärlden. 

Soundtracket till de senaste månadernas skrivande har varit Patti Smith, 
Marit Bergman och Anders F Rönnblom. Tack för orden. 
 Tack till er jag lärt känna under åren, men sällan träffar; Susana m familj, 
Annika m familj, Katja, Frauke, Johanna, Roger, Johan, Leif-Jöran, Anny & Ellen, 
Karin & Johan m familj, Anna-Karin & Kristian m familj, Björn & Bella m familj, 
Helena & Tomas m familj och alla goda grannar. Och Isabell för prat om jobb & 
röra, och för ljusstöpning och dagar i Bäckänge med Anton och Vera. Till minne 
av Linnéa. Tack Hans för Hanna. Tack Gunilla och Olle för uppmuntran, och 
hela familjen för att ni finns för Hanna. 

Min uppväxt, Hälsinglands vatten och skogar, berg och dalar, människor och 
min släkt som minner om att det finns ett riktigt, äkta liv där ute någonstans 
utanför de akademiska murarna och storstadens marmorifiering. Även ett tack till 
alla lärare, främst på gymnasiet som visade att allt är möjligt, och att man kan 
tänka på olika sätt. Speciellt Sylvia L, till minne, som undervisade samhällskunskap 
med metoden: Vad tycker ni? 

Viktigast att tacka är mina föräldrar Allan och Lisbeth som alltid finns där, 
vilket tok jag än hittar på, och som gett mig de bästa förutsättningar i livet genom 
gemenskap, lekar och spel. Min lillebror Mats – kanske med världens bästa 
skivsamling. Mormor och morfar, mina stilikoner. I minne farmor & farfar.   

Och allra allra mest min dotter Hanna – ett stort fniss, hög musik och lite 
dans är alltid rätt!  
 
 

Stockholm, påsken 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS Akademisk karriär? Nja, drivkraften för mig är fortfarande nyfikenhet och att 
bli bra på korsord. Och för det senare är arbete med ord och att läsa böcker från 
alla möjliga håll väldigt bra. Så jag fortsätter väl att hålla alla dörrar öppna och ge 
mig ut på djupa vatten! DS 

 

  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPETENS FÖR  
HÅLLBAR UTVECKLING 

 
Professionella roller i kommunal planering 

 
 
 
 

  



  



Innehållsförteckning 
 
 
Abstract 
Förord  
Figurer 
Tabeller 
 
1 En studie av kommunalt miljö- och hållbarhetsarbete    15 
 
1.1 Kommuner, miljö och planering 
1.2 Forskningsfråga och syfte 
1.3 Studiernas utgångspunkter 
1.4 Avhandlingens uppläggning 
 
2 Att forska med ansats          29 
         
2.1 Skilda världar i tvärvetenskapliga projekt 
2.2 Kvalitativ forskning 
2.3 Forskningsansatser för studier av människor och processer i samhället 
2.4 Övergripande forskningsstrategi och använda metoder 
 
3 Yrken och deras omvärld          49  
 
3.1 Teorier om professioner och yrken 
3.2 Yrkeskultur 
3.3 Kommunal förvaltning, tjänstemannarollen och planeringen  
3.4 Sammanfattande antaganden 
 
4 Från hygien till Agenda 21 – miljöfrågorna på den     65 

kommunala arenan  
 
4.1 En kommunal arena växer fram 
4.2 Utvecklingen av det kommunala miljö- och hållbarhetsarbetet 
4.3 Yrkesgrupper i det kommunala miljöarbetet 
 
5 Fyra kommuner – fyra kulturer        81  
 
5.1 Inledning 
5.2 Fyra kommuner 
5.3 Miljö- och hållbarhetsarbetets förutsättningar 
5.4 Avslutandediskussion  

  



 
6 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer –        109 

tradition och förnyelse 
 
6.1 Inledning 
6.2 Tre miljöchefers berättelser om yrket och miljöfrågan 
6.3 Miljö- och hållbarhetsarbetets förutsättningar 
6.4 Avslutande diskussion  
 
7 Planerares och miljötjänstemäns syn på yrkesroller,     151 

planering och miljöarbetets villkor    
 
7.1 Inledning 
7.2 Synen på den egna rollen och arbetsfältet 
7.3 Synen på den andres yrkesroll och arbetsfält 
7.4 Tjänstemännens syn på politikens och politikers roll i planeringsprocessen  
7.5 Avvägningar, kompromisser och höftande – att sälja ut sin själ eller att vara 

realist? 
7.6 Läroprocesser – individuella och organisatoriska 
7.7 Planeringen som arena – går det att planera för hållbar utveckling? 
7.8 Avslutande diskussion  
 
8 Kompetens för hållbar utveckling –        183 

professionen, kulturen och den kommunala planeringen 
 
8.1 Förflyttningar av forskningsfrågans fokus 
8.2 Det kommunala miljö- och hållbarhetsarbetets förutsättningar 
8.3 Planering och miljöarbete - att planera för hållbar utveckling 
8.4 Avslutande reflektion 
 
9 English Summary: Competence for Sustainable Development – 211 

Professional roles in municipal planning  
 
9.1 Introduction 
9.2 Co-operation and competition 
9.3 Pre-conditions for local environmental and sustainability work 
9.4 Planning for sustainability 
 
Referenser    221  

  



Bilagor 
Bilaga A Sveriges 15 miljökvalitetsmål        (1s) 
Bilaga B Yrkesetisk policy för de som arbetar med miljö- och hälsoskydd   (1s) 
Bilaga C Introduktionsbrev till fyra kommuner 1996      (3s) 
Bilaga D Intervjuguide vid intervjuer med tre miljöchefer 1999    (1s) 
Bilaga E Texthäfte inför fokusgrupp med planerare 2001-10-25    (6s) 
Bilaga F Brev till intervjupersoner         (1s) 
      
Figurer  
1.1 Grupper har skilda perspektiv           19  
1.2 Villkor för ett naturanpassat samhälle          22 
1.3 Odums energiförbrukningskurva          22 
2.1 Översikt över vetenskapsområden och deras karaktär      32 
2.2 Den hermeneutiska cirkeln           36 
2.3 Sex steg i tolkningen/analysen av intervjuer.        44 
3.1 Dreyfus och Dreyfus modell för utvecklande av yrkesskicklighet    52 
3.2 Professionssystem och deras omvärld enlig Abbott      54 
3.3 Organisationskulturens olika nivåer         58 
3.4 Ämbetsmannens etiska grundrelationer        61 
3.5 a Aktörstriangeln             62 
3.5 b Krafthörningen             62 
4.1 Miljöproblemens utveckling från 1950-talet        71 
5.1 Principiell skiss över Sjöstas organisation         84 
5.2 Principiell skiss över Åkras organisation         86 
5.3 Principiell skiss över Fallstass organisation         88 
5.4 Principiell skiss över Skogas organisation         91 
5.5 En sammanfattning av de karakteristiska dragen i de fyra studerade 

kommunerna              94 
5.6 De dominerande lieringarna mellan de studerade yrkesgrupperna     98 
5.7 Kommunal-, förvaltnings- och professionskultur      105 
8.1 Förhållandet mellan Agenda 21, översiktsplanering och miljövård i  

fyra kommuner i Stockholmsregionen       185 
8.2 Fyra dilemman för kommunala planerare      199 
8.3 Fyra dilemman för kommunala miljötjänstemän     201 
9.1 Differing perspectives          211 
9.2 Three levels of culture          214 
 
Tabeller 
4.1 Antalet svenska kommuner 1862-2003         66 
7.1 Deltagare i fokusgrupperna         152 
 

  



 

  



1 En studie av kommunalt miljö- och 
hållbarhetsarbete  
 
 
I detta inledande kapitel ges en kort bakgrund till forskningsfrågan som leder fram 
till syftets formulering. Vidare beskrivs avhandlingens innehåll och uppläggning.  
 
1.1 Kommuner, miljö och planering  
 
Idag finns en lång rad målsättningar och politiska beslut om åtgärder inom 
miljöområdet. På den internationella nivån finns de manifesterade i ett antal 
internationella konventioner och i internationella åtaganden. I Sverige har de 
miljömässiga ambitionerna formulerats på såväl nationell som regional och 
kommunal nivå. I den nationella miljöpolitiken kompletterades under andra 
halvan av 1980-talet den traditionella indelningen i miljöskydd och naturvård med 
ytterligare ett område – hushållning med naturresurser (prop 1987/88:85). Under 
1990-talet uttalades mål för en kretsloppsanpassning av samhället (prop 
1990/91:90, prop 1992/93:180) och utveckling mot ett ekologiskt hållbart 
samhälle (prop 1997/98:145. I dag är målet att ställa om Sverige till ett hållbart 
samhälle, det vill säga en utveckling som tar hänsyn till den sociala och 
ekonomiska dimensionen såväl som den ekologiska (prop 2000/01:130, 
regeringens skrivelse 2003/04:129). Den ekologiska dimensionen tydliggörs 
genom femton miljökvalitetsmål som beskriver de tillstånd i miljön i olika 
avseenden som ska vara uppnådda inom loppet av en generation (prop 
2000/01:130) Från 1990-talets början, med krav på en ökad sektorisering och 
decentralisering av miljöarbetet har ansvaret för miljöpolitikens genomförande i 
allt högre grad lagts över på kommunerna. Det finns tydliga förväntningar på att 
de svenska kommunerna och deras fysiska planering ska spela en viktig roll i 
denna omställning. (prop 1990/90:91, SOU 1994:36) I proposition 1997/98:145, 
Svenska miljömål – miljöpolitik för ett hållbart Sverige (s 30) sägs t ex: 
 
Kommunerna har en viktig roll i miljöarbetet. Det är genom den kommunala planeringen 
som det blir möjligt att väga in lokala aspekter på markanvändning, miljöfrågor och sociala 
förhållanden. På kommunal nivå finns förutsättningar att i samverkan mellan berörda 
parter finna praktiskt fungerande lösningar på de utvecklingsfrågor som är knutna till 
lokalsamhällets miljö, organisation och funktioner. 
 
Men hur ser det dagliga arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor egentligen ut i 
kommunerna där de politiska besluten förväntas omsättas till handling?  

Miljö- och hälsofrågor är och har i hög grad varit kommunala angelägenheter 
allt sedan den första hälsovårdsstadgan kom 1874 (Törnqvist 1961). Bro (2000) 
visar att kommunernas ansvar stärktes på hälsovårdsområdet fram från 1800-talets 
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mitt till 1970-talet då en viss inskränkning gjordes. Miljöskyddet var däremot en 
statlig angelägenhet från dess uppkomst som särskilt politikområde i början av 
1960-talet. Det kommunala ansvaret ökades successivt för att under slutet av 
1980-talet omfatta ett mer omfattande politiskt och professionellt ansvar inom 
området. Slutsatsen är att frågorna i allt högre grad kommunaliserats, och att 
kommunen under hela perioden ansetts som en viktig arena för frågorna i den 
politiska debatten. (ibid) Tidigare benämndes arbetsfältet omgivningshygien och 
hälsovård medan det idag är hållbar utveckling som är nyckelordet. I början av 
1960-talet etablerades miljö som begrepp (Sörlin 1991), i anslutning till att 
problem med koppling till kemikalieanvändning, industriers utsläpp till luft och 
vatten och liknande blev allt mer uppmärksammade. Det blev också upptakten till 
ett omfattande miljöskyddsarbete.  

I Sverige bildades den första nationella myndigheten med ansvar för 
miljöfrågor år 1967 i form av Naturvårdsverket. Politiskt hanterades dock 
fortfarande miljöfrågor inom flera olika sektorer, främst inom jordbruks- och 
energisektorn. Först 20 år senare, år 1987, inrättades ett särskilt departement, 
Miljö- och Energidepartementet.1,2 Samma år trädde den nya Lagen om 
hushållning med naturresurser i kraft, samtidigt som plan- och bygglagstiftningen 
omarbetats kraftigt, bland annat med avseende på krav på hänsyn till miljö och 
ekologiska förhållanden. På internationell nivå hölls den första större 
miljökonferensen i Stockholm 1972, som sedan följas av andra3. Sedan dess har 
det skett mycket såväl med sakfrågan som med organisationen av frågorna. En 
ökad kunskap om miljöhot och en rad uppmärksammade frågor som exempelvis 
försurning, övergödning, uttunningen av ozonskiktet och växthuseffekten har 
tillsammans med politiska beslut och internationella överenskommelser bidragit 
till att en ökad allmän medvetenhet om miljöfrågor har utvecklats i samhället 
under de senaste decennierna. Detta har också lett till ökade krav på den 
kommunala verksamheten inom miljöområdet. Kraven ställs i form av statliga 
direktiv, gällande lagstiftning och regelverk men också genom att 
kommuninnevånarna efterfrågar en god och trygg närmiljö och ställer krav på 
lokala miljöpolitiska program och ställningstaganden. Samtidigt tillkommer nya 
arbetsuppgifter beroende på identifieringen av nya miljöproblem men också som 
följd av organisatoriska förändringar, medan andra frågor blivit mindre 
framträdande. Detta kan sammantaget antas leda till förändringar både av 
arbetsuppgifterna och organisationen och därmed roll- och ansvarsfördelningen 
mellan olika yrkeskategorier i den kommunala förvaltningen. Detta leder till 
efterfrågan på förändring av det kommunala miljöarbetet, som speciellt ställs av en 
ökad betoning på hållbar utveckling i jämförelse med miljö- och hälsoaspekter i 
den politiska retoriken.  

Det finns idag, jämfört med förhållandena på 1960-talet, en förbättrad grund 
för miljöarbetet. Detta kan antas genom tillkomsten av nya institutionella 
förutsättningar för att lösa miljöproblemen som exempelvis lagstiftning, 
myndigheter och andra organisationer, samt nationella beslut och internationella 
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överenskommelser. Till den förbättrade situationen bidrar även 
kunskapsuppbyggnad, utbildning och utveckling av miljöinriktade yrken. 
Miljösektorn kan idag ses som en relativt stark och väletablerad del i samhället, 
och miljö- och hållbarhetsfrågor förekommer som en naturlig del i 
samhällsdebatten. Det finns också uttryck för en politisk vilja att verka för hållbar 
utveckling och en god miljö. (Lundqvist 2000, Regeringens skrivelse 2003/04:129) 
Trots dess förbättrade förutsättningar är genomförandet av miljöpolitiska mål och 
policybeslut många gånger svåra att få till stånd (Naturvårdsverket 2004). Detta 
skulle kunna beskrivas som en klyfta mellan den övergripande nationella 
policynivån och vardagsarbetet i kommunerna där mycket av miljöpolitiken 
praktiskt ska omsättas. (Asplund & Hilding-Rydevik 2001) Enligt Burström (2000) 
har kommunen i sin traditionella roll som myndighet och producent av tekniska 
och sociala tjänster inte kapacitet att uppfylla målen om hållbar utveckling. Ska 
denna kapacitet skapas krävs en djupgående förändring av miljöarbetet på lokal 
nivå.  

Kommunerna antas således ha en central roll för skapandet av ett hållbart 
samhälle. I ett hållbarhetsperspektiv är både enskilda aktörers handlande och 
samhällets anpassning av befintliga och tillkommande byggda miljöer viktigt. Från 
ett geografiskt perspektiv består kommunen av ett territoriellt avgränsat område, 
som i de flesta fall omfattar både tätorter och landsbygd. Till kommunens ansvar 
kan sägas höra att förnya, komplettera och förvalta sitt territorium och dess 
innehåll. Ett viktigt instrument för detta är den kommunala markanvändnings-
planeringen. På den kommunala nivån ska statliga direktiv, ibland också 
internationella målsättningar, omsättas till praktisk handling. Samtidigt är 
kommunen den administrativa nivå som är mest medborgarnära, och där 
innevånarnas och andra lokala aktörers intressen ska behandlas och stämmas av 
mot allmänna intressen. (Asplund & Orrskog 1996) Sverige har en lång tradition 
av lokalt självstyre, och den svenska kommunen har i en internationell jämförelse 
en stark ställning genom sin handlingsfrihet, initiativ- och beskattningsrätt. 
Kommunernas verksamhet präglas av en tilltagande diversifiering, som tillkommit 
delvis för att det över tid har skett en decentralisering av uppgifter från staten till 
kommunerna. (Gustafsson 1988) För att det lokala självstyret ska vara reellt måste 
det dock omfatta både politik och förvaltning, och kan inte reduceras till ett 
tekniskt och administrativt problem (Petersson 1994). Amnå (1993) poängterar att 
det inte minst i miljöfrågan finns en risk för demokratiskt underskott:   
 
Ju mer konkretiserat uttrycket ”långsiktigt hållbar” blir, desto mer kontroversiellt ter det 
sig. Det råkar i konflikt med andra starkt förankrade värden. Om t ex en kunskapselit vill 
göra sig själv till auktoritativ uttolkare av det ekologiska värdet, rycker man undan grunden 
för det demokratiska samtalets inbjudan till att delta. Det blir inte heller några bra beslut 
eller bra åtgärder om inte processen är trovärdig, eller accepterad av de flesta. (Amnå 1993, 
s 168) 
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En kommun är inte en homogen organisation. Verksamheten är sektoriserad och 
uppdelad i nämnder och förvaltningar med sina respektive ansvars- och 
verksamhetsområden. Inom förvaltningarna verkar tjänstemän från olika 
yrkesgrupper, som i varierande grad har en roll i det kommunala miljöarbetet, och 
som dessutom har skilda intressen av att delta i relation till sitt huvudsakliga 
arbetsområde. Tjänstemännen har olika utbildningsbakgrund, skilda 
yrkestraditioner, värderingar och synsätt som påverkar deras yrkesutövning. 
(Asplund et al 1997) Det leder också till att deras tolkning av miljöfrågor och hur 
de ska hanteras skiljer sig åt. Dessa skillnader får betydelse för hur miljöarbetet 
utförs, och som Wandén (1993) påpekar när det gäller (miljö)ideologier4, är det 
viktigt att ta hänsyn till de olika perspektiven för att kunna förbättra arbetet inom 
miljöområdet och göra det effektivare när det exempelvis gäller formuleringen av 
mål och riktlinjer. 

Planeringen har i statliga direktiv utpekats som ett viktigt verktyg för Sveriges 
omställning till hållbar utveckling.  (prop 1990/90:91, SOU 1994:36) I Sverige 
finns ett planmonopol som innebär att endast den offentliga sektorn har rätt att 
framställa och anta planer, vilket i praktiken innebär att kommunerna har detta 
monopol. Enligt plan- och bygglagstiftningen är kommunerna skyldiga att 
upprätta kommuntäckande översiktsplaner som visar framtida planerat 
användande av mark- och vattenområden. Även detaljplanering och bygglovs-
handläggning är viktiga delar av den kommunala planeringen. Fysisk planering 
sker sålunda i stort sett enbart på den kommunala nivån, och det finns ingen 
regional5 eller statlig6 markanvändningsplanering som definieras i lagstiftningen. 
(Didión et al 1997) Statens roll, genom länsstyrelserna, begränsas till de fall där 
nationella intressen eller interkommunala frågor berörs, eller vid överklaganden 
(Böhme, Lange & Hansen 2000). Genom att anlägga ett teoretiskt och empiriskt 
perspektiv på översiktsplaneringens betydelse för hållbar utveckling konstaterar 
Orrskog (1993) att hållbar utveckling som fråga ställer nya krav på 
planeringsinstitutionen om samhället ska kunna naturanpassas. Den lokala nivån 
blir då avgörande, och ny kunskap måste integreras vid beslut om 
markanvändning. Planerings- och beslutsprocessen, men också det praktiska 
utförandet måste följaktligen förändras. Ramírez (1995a) påpekar att planering i 
sig själv är en handling där retoriken är en viktig del. Retoriken är ett sätt att 
undersöka problem, genom dialog, som ett instrument för meningsskapande. 
Planering kan alltså ses som en reflektion över vad som ska göras och hur. 
Planering handlar sålunda inte om vad som är sant, utan om vad som är lämpligt. 
Därför måste även målen och möjliga vägar att nå dem kunna ifrågasättas. 
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1.2 Forskningsfråga och syfte 
 
1.2.1 Forskningsfrågans formulering 
Förbättrade förutsättningar för miljöarbetet har utvecklats i de svenska 
kommunerna. Trots dessa förbättrade förutsättningar är genomförandet av 
miljöpolitiska mål och policybeslut många gånger dock svåra att få till stånd i det 
praktiska kommunala arbetet – en klyfta kan sägas finnas mellan den övergripande 
policynivån och det praktiska professionella vardagsarbetet i kommunerna. Den 
fråga som kan ställas är hur dessa förändringar i praktiken påverkat tjänstemännen 
i deras yrkesutövning i den kommunala organisationen och i den kommunala 
planeringen. 

Det blir därför viktigt att studera vad som sker på den lokala nivån i det 
vardagliga arbetet där det förväntas att (den nationella) miljöpolitiken ska 
genomföras. Eftersom hållbar utveckling också kan antas förutsätta ett samarbete 
över sektorsgränser är det även av intresse att studera hur detta samarbete sker i 
praktiken. Detta antagande om behovet av samarbete över sektorsgränserna utgår 
ifrån regeringens syn att hållbar utveckling ska integreras i alla politikområden. En 
förståelse av hur tjänstemännens syn på den egna yrkesutövningen och tolkningar 
av uppdraget manifesteras i det praktiska arbetet är centralt om man bättre vill 
förstå miljöpolitikens resultat.  

Studierna är allmänt inriktade på det kommunala miljöarbetet, men mer 
specifikt på hur det utförs i den kontext som hållbarhetsuppdraget utgör. Därför 
används miljö- och hållbarhetsarbete som det genomgående begreppet för att 
beskriva området. Ett grundantagande är att hållbarhetsdiskussionen delvis leder 
till en omformulering av arbetet inom miljöområdet och ställer delvis andra krav 
på arbetet, och därmed påverkar vardagsarbetet i kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.1 Grupper har mer eller mindre skilda perspektiv utifrån vilka de tolkar vari 
arbetsuppgifter består, vad som är miljöproblem och vilka lösningar som är möjliga 
respektive nödvändiga. Efter Dovlén och Håkansson (2002) s 226.  
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Förhållanden i det dagliga arbetet i kommunen eller i annan verksamhet där 
miljöpolitiken förväntas omsättas i praktiken, är avgörande för effektiviteten i att 
omsätta nationella och kommunala miljömål och mål om hållbar utveckling. 
(Asplund & Skantze 2005) Som grund för avhandlingen ligger följaktligen 
antagandet att organisatoriska förändringar och förändringar av lagstiftning och 
andra ändrade förutsättningar för verksamheten inte får de förväntade resultaten, 
och att de inte alltid påverkar vardagspraktiken. Avhandlingen fokuserar därför på 
vardagliga situationer, där möten sker mellan företrädare för olika kommunala 
förvaltningar och hur de yrkesverksamma tolkar sitt uppdrag och sin 
arbetssituation utifrån sina respektive perspektiv. (Figur 1.1)  

Den övergripande ansatsen inbegriper att studera hur de olika 
yrkesgrupperna och tjänstemännen själva ser på sitt arbete, lyfta fram deras egna 
erfarenheter och perspektiv och därigenom få en ökad förståelse av de 
förutsättningar som finns för utvecklingen av kommunal planering och 
kommunalt miljöarbete. Avhandlingen utgår från personernas egna tolkningar av 
verkligheten. Målet är att söka deras föreställningsvärld, och beskriva kontexten 
som upplevt och tolkat fenomen. Den huvudsakliga metoden blir alltså här att 
göra en empatisk beskrivning (Westlander 1993) av de intervjuades arbetsliv och 
arbetssituation.  

Det övergripande temat är att de yrkesgrupper som deltar i 
planeringsprocesser påverkas i sitt agerande och sin tolkning av situationen utifrån 
de förgivettagna antaganden de har om sin och andras yrkesroll, kring världens 
beskaffenhet, vilka problem som föreligger och vilka lösningar som är möjliga och 
så vidare. Detta är något som de som yrkesverksamma sällan, varken enskilda eller 
i grupp, reflekterar över att de bär med sig i det dagliga arbetet. De enskilda 
tjänstemännen ses vidare som meningsskapande och handlande subjekt som aktivt 
genom sina val gemensamt skapar sin arbetssituation. Såväl yrkens utveckling som 
en djupare förståelse av planeringens praktik och de villkor som styr olika 
aktörsgruppers agerande och interaktion i planprocessen står i fokus. 

Genom att studera olika yrkesgrupper som deltar i planeringsarbetet och 
dessutom har en roll i det kommunala miljö- och hållbarhetsarbetet kan 
förståelsen för vad som sker i det praktiska arbetet öka. Hur man samarbetar, hur 
man pratar med och om varandra, på vilket sätt man arbetar, vilka traditioner och 
professionella roller som är representerade är några av de frågor som kan ställas. I 
ett planeringssammanhang och för att omsätta hållbar utveckling är detta väsentlig 
kunskap eftersom planeringsinstrumentet förutsätter samarbete mellan olika 
sektorsföreträdare och andra samhällsaktörer och att de bidrar med sin respektive 
expertkunskap för att uppnå ett gott resultat.  

Med grund i den centrala roll som kommunerna tilldelats i det svenska miljö- 
och hållbarhetsarbetet så omfattar avhandlingen den lokala administrativa nivån, 
det vill säga de kommunala tjänstemännen och deras yrkesutövning inom 
miljöområdet. Fokus ligger främst på tidsperioden från mitten av 1980-talet till 
början av 2000-talet. Den yrkesgrupp som framförallt studerats är 
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miljötjänstemännen. Planerargruppen utgör också en viktig del av studien, speciellt 
i relationen till miljötjänstemännen och i sin roll som processledare för 
planeringsarbetet. Planerarna behandlas närmare i två av de tre delstudierna. Även 
teknikerna som arbetar med kommunaltekniska frågor ingår i den första 
delstudien, men behandlas inte närmare. 
 
1.2.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande avhandlingsarbete är att öka förståelsen av miljö- och 
hållbarhetsarbetet i den svenska kommunala förvaltningen, speciellt i relation till 
planeringsverksamheten, med fokus på förutsättningarna för möten och samspel 
mellan olika yrkesgrupper. Betydelsen av yrkesroller och yrkesgruppers skilda 
perspektiv uppmärksammas särskilt och på vilket sätt den kunskap och erfarenhet 
som finns inom de olika yrkesgrupperna kommer till uttryck. Genom enskilda 
tjänstemäns berättelser framträder en bild av hur de, utifrån de perspektiv som 
skapas av bland annat yrkesutbildning, yrkeserfarenhet och personlighet 
konstituerar sina yrkesroller och med detta som plattform väljer handlingsvägar 
och strategier.  

Centrala frågeställningar är: 
• Hur ser tjänstemännen som arbetar med miljörelaterade frågor på sitt 

arbete och sin roll?  
• Hur ser tjänstemännen på sin roll i relation till andra yrkesgrupper? 
• Vika förutsättningar och hinder finns för att utveckla och förändra sin 

yrkesroll? 
• Hur påverkas det löpande miljöarbetet i en kommun av förändringar eller 

förväntningar om förändringar exempelvis genom nya uppdrag?  
• Hur ser samarbetet ut kring miljö- och hållbarhetsfrågor?  
• Vad händer i mötet mellan tjänstemän med olika yrkesperspektiv i 

planeringssituationer, och vad innebär det för planeringen som miljö- och 
hållbarhetsverktyg? 

• Vilken betydelse för samarbetet har de traditioner som utvecklats i de 
kommunala förvaltningarna och inom olika yrkesgrupper? 

 
1.3 Studiernas utgångspunkter 
 
Avhandlingens bygger på det empiriska materialet från tre studier. Den första är 
en studie av fyra kommuner i Mellansverige utförd 1996. Den andra utgörs av en 
intervjustudie från 1999 med tre miljöchefer kring deras yrkesliv. Den tredje 
genomfördes 2001 i form av fokusgrupper med planerare respektive 
miljötjänstemän.  

Syftet med studien från 1996 var att ”klarlägga sammanhang och belysa brister och 
kvaliteter i kommunernas organisation, i olika professionella kulturer, när det gäller 
planeringsmetoder och -processer, och i fråga om samverkan mellan olika professioner respektive 
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mellan tjänstemän och politiker”. (Asplund et al 1997, s 8) Studieobjektet var 
kommunal översiktsplanering avseende framtida markanvändning, och hur 
närliggande arbetsuppgifter (miljötillsyn, vattenfrågor, energiplanering mm) 
behandlades i planeringsprocessen. Det studerade är således både sakfrågorna och 
deras företrädare i form av yrkesgrupper och kommunala förvaltningar samt, i viss 
utsträckning, den politiska nämndorganisationen som utgör ramen för 
tjänstemännens arbete. 
 

• Samhällets energiförsörjning baseras på förnybara energikällor.  
• Den biologiska mångfalden upprätthålls.  
• Den biologiska produktiviteten bibehålls och utvecklas för 

långsiktig försörjning av mat och andra råvaror. 
• Utbytet mellan samhälle och natur organiseras i kretslopp.  

 
Figur 1.2 Villkor för ett naturanpassat samhälle. (Asplund et al 1997, s 22) 
 

Studien utgick från antagandet att det ställs krav på samhället, och därigenom 
på kommunerna och markanvändningsplaneringen, att naturanpassas. Med 
naturanpassning avsågs i forskningsprojektets formulering att det sätt på vilket 
samhället byggs och utvecklas måste underordnas de villkor som ställs av de 
processer och förutsättningar som ges av naturen. (ibid) Kravet på omställning 
formuleras av nationell och internationell politik och överenskommelser, men 
också ”av naturen själv” genom en ökad insikt i samhället om naturens sårbarhet.  
 

 
 
Figur 1.3 Energiförbrukningskurva, fritt efter Odum (1971). (Asplund et al 1997, s 33) 
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Därigenom kom två modeller för den fysiska världen att användas som 
utgångspunkter för studien. Det var dels fyra principer för samhällets användande 
av naturresurser (Figur 1.2), dels en energiförbrukningskurva (Figur 1.3). Dessa 
två kan sägas utgöra någon form av scenario, en riktningsvisare i mötet med 
kommunerna, då forskningsprojektet i övrigt inte uppehöll sig vid gestaltningen av 
det hållbara samhället7. 

En ytterligare utgångspunkt bestod i föreställningen att formerna för 
planeringen respektive miljövården är präglade av sina traditioner, och därmed har 
olika status och arbetssätt. Schablonartat kan planeringen beskrivas som aktiv, 
inriktad på exploatering, medan miljövården kan betraktas som mer passiv med 
betoning på bevarande. Att dessa traditioner därför hade svårigheter att samverka 
för ett mer naturanpassat samhälle antogs sålunda utgöra ett grundproblem (Amnå 
1993, Orrskog 1993, Asplund & Hilding-Rydevik 1996, Asplund & Orrskog 1996, 
Håkansson 1996). 

Planeringsinstrumentet har formats utifrån moderniserings- och 
urbaniseringsprocesser och i första hand för att hantera exploatering av mark och 
vatten. Det innebär att planering främst använts för att skapa beredskap för 
byggande av hus, vägar och anläggningar, och bara i liten utsträckning för beslut 
om bevarande och förvaltning av naturområden och naturresurser. Planeringen 
skulle enligt studiens antaganden behöva ställas om till mer förvaltande uppgifter, 
präglade av ett territoriellt perspektiv. (Asplund et al 1997) Detta förutsattes ställa 
krav på bättre kunskap om och insikt i hur praktiken ser ut, och vilka 
föreställningar som driver arbetet i kommunen. Den övergripande frågan som 
skulle studeras var om, och i så fall på vilket sätt det finns en potential för det 
nytänkande som krävs för en sådan omställning. 

Dessa tre utgångspunkter; behovet av naturanpassning av samhället, 
föreställningen om djupt rotade traditioner samt behovet av reformering av 
planinstrumentet utgjorde alltså forskningsprojektets föreställningsram när det 
gällde praktiken. Den första, naturanpassning av samhället, är präglad av ett 
relativt naturvetenskapligt synsätt, och en norm att det finns sätt att leva i 
samhället och i samspel med naturen som är mer rätt än andra. Samtidigt togs inte 
ställning till hur ett sådant samhälle skulle gestaltas. De tre utgångspunkterna 
formulerades utifrån gruppens egna erfarenheter och vetenskaplig tillhörighet. 
Flera i forskargruppen hade arbetat med planering och miljöfrågor som forskare 
och/eller praktiker under lång tid. Projektet utformades och leddes av två forskare 
med arkitektutbildning, en bakgrund som varit dominerande i planerarkåren under 
1900-talet (Edman 2001). Under projektets gång kom gruppens bakgrund och 
inriktning att diskuteras och ifrågasättas i en reflexiv intern process.  

Det fanns vid studiens början sålunda vissa föreställningar om hur olika 
yrkesgrupper och förvaltningar var förvaltare av viss kompetens och hur den 
användes i planeringsprocessen. Dessa föreställningar blev sedan reviderade under 
arbetets gång, samtidigt som en utvidgning av antalet studerade grupper gjordes 
efter den inledande fasen. Vartefter arbetet fortskred kom forskningsintresset att 
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vidgas till att omfatta de olika gruppernas tolkningar och perspektiv på sin 
verksamhet och sin yrkesroll utöver intresset för den samlade kompetensen som 
initialt var i fokus. Detta har i senare skeden av det övergripande 
forskningsprojektet lett fram till flera specifika aktörsstudier (Fernler 1998, 
Dovlén 2001, Håkansson 2001, Nilsson 2001, Orrskog 2002, Storbjörk 2004, 
Isaksson 2004, Dovlén 2004). Även en rad andra studier utfördes för att fördjupa 
de tentativa resultaten från den inledande studien eller i anslutning till 
forskningsprojektet. Dessa omfattade en studie av de boendes perspektiv på 
miljön och på kommunens kompetens (Skantze 2000), en studie om betydelsen av 
medborgardeltagande och översiktsplanens miljöinnehåll för miljöhänsyn i 
detaljplaneringsprocessen (Johansson 2000), och en studie av den nationella 
diskursens formulering av integration av miljö- och hållbarhetsaspekter (Asplund 
2005). Studien av de fyra kommunernas kompetens för hållbar utveckling kom 
alltså att utmynna i ett ökat intresse för de processer som sker i samarbetet mellan 
grupper med skilda yrkestraditioner, samt de olika gruppernas roller och 
perspektiv. Se även Asplund och Hilding-Rydevik (2001) och Asplund och 
Skantze (2005) för samlade resultat från forskningsprojektet. 

Den andra studien som ingår i avhandlingen omfattar intervjuer med tre 
miljöchefer och utgör sålunda en fördjupning av den föregående studien i fyra 
kommuner. Den utgår från resultaten som visar på att miljöarbetets utformning är 
beroende av ledande tjänstemäns prioriteringar och att det bland miljö-
inspektörerna finns två huvudinriktningar i formuleringen av arbetsuppgifterna, 
dels en betoning av myndighetsutövning, dels en vidgad tolkning av miljöfrågan. 
Båda delarna ingår i yrkesrollen för miljö- och hälsoskyddsinspektörerna som 
representerar den grupp som har längst tradition inom arbetsområdet och som 
också har en jurisdiktion genom att i lagstiftningen ges vissa uppgifter i den 
kommunala förvaltningen. Syftet med studien var att närmare lyfta fram miljö- 
och hälsoskyddsinspektörernas perspektiv på det kommunala miljö- och 
hållbarhetsarbetet och deras egen yrkesroll och yrkesutveckling. Hur påverkas de 
av sin yrkestradition, av de förändringar som sker i arbetsfältet? Vilka perspektiv 
för deras yrkeskultur med sig? Vad är det som ligger till grund för de val de gjort i 
sin yrkesutövning? Vika förutsättningar och hinder finns för att utveckla och 
förändra sin yrkesroll? Hur ser de på sin roll i relation till andra yrkesgrupper? 
Intervjuerna behandlar deras yrkeserfarenheter från 1970-talet och täcker tre 
decennier med en periodvis intensiv miljödebatt, förändringar av den kommunala 
organisationen, flera större förändringar av lagstiftningen och större medvetande i 
samhället om miljöproblemens utbredning. Nya yrkesinriktningar har uppstått och 
även andra yrken har fått en större miljöprofil genom åren. Tyngdpunkten i 
beskrivningen ligger på utvecklingen under 1990-talet. En utgångspunkt var att 
yrken formas av den samhällsdiskurs som de är verksamma i. Den tradition som 
utvecklats inom yrket har då betydelse för hur yrkesutövarna möter de uppgifter 
de ställs inför, och hur de tolkar problem och väljer lösningar. För att förstå ett 
yrke och dess kultur behövs sålunda en förståelse för yrkets uppkomst och 
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framväxt. Vilka samhällfrågor och problembeskrivningar har format arbets-
uppgifterna och hur har arbetsuppgiften förändrats över tid? Detta ledde till att en 
historisk översikt gjordes i samband med intervjustudierna med miljöcheferna för 
att få en referensram till de förutsättningar som format dagens miljö- och 
hållbarhetsarbete (se kapitel 3). 

I avslutningsfasen av projektet Kommunen och territoriet genomfördes en 
serie fokusgrupper, varav fokusgrupperna med planerare respektive 
miljötjänstemän utgör den tredje studien i denna avhandling. Bakgrunden var att 
vidareutveckla tidigare resultat inom forskningsprojektet.8,9 Utgångspunkten var 
som tidigare att de krav som ställs från nationell och internationell nivå på en 
hållbar samhällsutveckling i många fall ska realiseras på den kommunala nivån. Ett 
av antagandena i projektet har varit att möjligheten till ett förändrat 
planeringstänkande till stor del avgörs på denna nivå. Genom att studera olika 
aktörer, exempelvis tjänstemän, politiker och medborgare, och hur deras 
vardagsarbete sker och de perspektiv de har, har målsättningen varit att skapa en 
ökad empirisk förståelse för vad som händer när olika former av beslut och 
riktlinjer når den lokala nivån. Projektet utgick i denna fas från att de 
institutionella ramarna i form av lagstiftning, organisationer och sakkunskap finns, 
men att det finns ett glapp till det som faktiskt sker i det dagliga arbetet. 
Idealbilden är att politiska, medborgerliga och professionella perspektiv, 
representerade av aktörer med skilda intresseområden, kunskapsområden, 
yrkestraditioner och erfarenheter tillsammans bidrar till planeringen. I forsknings-
projektet gjorde vi därför valet att betrakta fysisk planering som en arena där 
aktörer möts. I projektet studerades hur dessa möten ser ut, vilka villkor det finns 
för vardagsarbetet, och hur exempelvis statliga direktiv omsätts till praktiskt 
arbete. En ytterligare antagande som studien utgick ifrån var att det finns behov av 
en lärandeprocess i anslutning till mötet mellan olika aktörer för att kunna hantera 
perspektivmötet och de olika intressen de står för, och att skapa en situation där 
det är möjligt att samtala frikopplat från de förutfattade meningar som ofta finns, 
liksom olika former av status och maktskillnader. Lärandeprocesser ses också som 
centrala för de förändringsanspråk hållbarhetsuppdraget kan tolkas ställa på 
verksamheten. I mötet mellan forskargrupp och de ”studerade” tjänstemännen ses 
tjänstemännen som medforskare (Skantze & Asplund 1999). Frågor som ställdes 
inför mötet var hur planeringen fungerar som förändringsverktyg, och vilka hinder 
och möjligheter de olika aktörerna ser utifrån sina erfarenheter. 

De drygt fem år som skiljer den första studien från denna har lett till att 
fokus i denna studie är på miljöfrågor i relation till hållbarhetsfrågor, medan 
studien i fyra kommuner främst fokuserade det kommunala miljöarbetet.  
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1.4. Avhandlingens uppläggning 
 
Det inledande blocket i avhandlingen, kapitel 1 till 4, utgör bakgrund till val av 
forskningsfråga och metod samt teoretiska och empiriska delar som används för 
att belysa resultaten från de genomförda studierna. I kapitel 1 ges bakgrunden till 
studieområdet och syfte, studiernas utgångspunkter och avhandlingen 
uppläggning.  I kapitel 2 beskrivs några vetenskapsteoretiska ansatser som 
påverkat studiens upplägg och innehåll. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
använda metoder. Kapitel 3 presenterar en historisk översikt för att öka 
förståelsen för den tradition det kommunala miljö- och hållbarhetsarbetet ingår i. I 
kapitel 4 presenteras teorier kring professioner, kultur och organisationer, som 
utarbetats parallellt med genomförandet av den inledande delstudien för att öka 
förståelsen av det insamlade materialet.  

I kapitel 5, 6 och 7 redovisas resultaten från de tre empiriska studierna. Syftet 
med samtliga studier var att ge exempel på hur vardagsarbetet ser ut och på vilket 
sätt de olika yrkesföreträdarna ser på sina respektive yrkesroller. I kapitel 5 
redovisas en studie som behandlar hur kommuners kompetens inom 
miljöområdet ser ut och hur den används inom översiktlig planering. Studien 
genomfördes i fyra kommuner under 1996 med fokus på fyra yrkesgrupper 
respektive förvaltningar. I kapitel 6 presenteras en studie utförd 1996 som 
fokuserar på endast en yrkeskategori, nämligen miljö- och hälsoskyddsinspektörer, 
representerade genom en intervjustudie med tre miljöchefer.  I kapitel 7 vidgas 
fokus åter igen. Den tredje studien är en fokusgruppsstudie där planerares och 
miljötjänstemäns syn på sin och andras yrkesroll, samt mötet mellan grupperna 
behandlas. I vart och ett av dessa tre kapitel finns en inledande del med respektive 
studies genomförande, och en avslutande sammanfattande diskussion. Kapitlen 
presenterar studierna i kronologisk ordning, och kommer därmed att dels ge en 
successiv uppbyggnad och fördjupning av framkomna teman, dels representera tre 
olika tidpunkter. 

I den avslutande delen finns en diskussion och vidareutveckling av teman 
och exempel från de olika studierna. Här används också teoretiska resonemang 
och andra studier för att lyfta fram delar av materialet. I kapitel 8 diskuteras det 
kommunala miljö- och hållbarhetsarbetets förutsättningar, speciellt inom ramen 
för kommunernas planeringsarbete. Kapitlet innehåller också en reflektion kring 
studiens utveckling och använda metoder. Kapitel 9 utgör en engelskspråkig 
sammanfattning.  

För den som läser rapporten för att få veta mer om kommunalt miljö- och 
hållbarhetsarbete, och inte är så intresserad av de akademiska resonemangen 
rekommenderas avsnitt 1.1 och kapitel 3 och 5-8. Läsaren ska vara uppmärksam 
på att kapitel 5-7 har som delsyfte att visa på exempel från den kommunala 
vardagen och det arbete de deltagande tjänstemännen utför. Texten är därför 
tämligen utförlig i dessa kapitel. 
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1 En genomgång av den institutionella utvecklingen inom miljöskyddsområdet i Sverige 
1968-1998 finns i Duit (2002) Se även Bro (1998, 2000) för en institutionell analys av 
frågans kommunalisering. 
2 Idag ligger frågorna på Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet som bildades 2004. 
3 1972 FNs konferens om den mänskliga miljön, Stockholm. 1992 FNs konferens om 
miljö och utveckling, Rio de Janerio. 2002 FNs världskonferens om hållbar utveckling, 
Johannesburg. (Mahmoudi & Rubenson 2004) 
4 En ideologi innehåller värderingar och uppfattningar om hur världen är och hur den 
borde vara (Wandén 1993) 
5 I Stockholms län utarbetas dock regionala planer och program. I övrigt sker det en viss 
regional planering genom samarbete mellan kommuner kring vissa frågor genom 
exempelvis kommunförbund. 
6 Däremot förekommer sektorsplanering avseende exempelvis väg- och 
järnvägsutbyggnader. 
7 Diskussionen om den mest hållbara utformningen av samhället rör ofta diskussioner om 
tätt/glest respektive stor-/småskaligt. Se exempelvis Naess (1992).  
8 Forskningsprojektet Kommunal kompetens för hållbar utveckling bytte 1997 namn till 
Kommunen och territoriet. Från andra halvåret 2004 bedriver samma forskargrupp 
projektet Hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt – ett sociokulturellt perspektiv på 
regionalt programarbete (RUSK). 
9 Asplund et al 1997, Johansson 2000, Skantze 2000, Asplund & Hilding-Rydevik 2001, 
Dovlén 2001, Håkansson 2001, Nilsson 2001. 
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2 Att forska med ansats 
 
 
Här redovisas en översikt över avhandlingens vetenskapsteoretiska kontext och 
några tänkbara forskningsansatser presenteras. Kapitlet avslutas med en 
redovisning av den övergripande forskningsstrategin i de tre genomförda 
studierna och de metoder som använts. I kapitel 5, 6 och 7 återfinns mer praktiskt 
inriktade metodavsnitt som redogör för respektive studies genomförande. 
 
2.1 Skilda världar i tvärvetenskapliga projekt  
 
Enligt Kuhn (1992)1 har vetenskapsmän som styrs av olika paradigm skilda 
världsuppfattningar. Inom samma disciplin förändras medlemmarnas världsbild i 
och med ett paradigmskifte, på samma sätt som uppfattningarna om världens 
beskaffenhet skiljer mellan olika discipliner. Detta får implikationer vid 
tvärvetenskapliga projekt. Olika forskare ser det de är tränade att se, eftersom det 
inte är möjligt att se det som ”inte finns” enligt paradigmet/världsbilden (Latour 
& Woolgar 1986). Även om omvärlden ”sänder” samma stimuli, och alla 
människor har samma biologiska mottagarfunktion, kommer tolkningen av det 
mottagna budskapet att variera från person till person beroende på personens 
tidigare erfarenhet. Detta gäller för övrigt i all mänsklig aktivitet och 
kunskapsuppbyggnad, inte bara i vetenskapsproduktion. Kunskapen kan således 
sägas vara uppbyggd av erfarenhet. För forskaren står paradigmet för en stor del 
av denna referensram. Den bestämmer dels hur mottagen stimuli tolkas, men 
framförallt vilken stimuli som överhuvudtaget tas emot. Den största delen av 
informationen väljs bort (Luhmann 1985). Genom utbildning och träning med 
vad Kuhn kallar idealexempel2 har forskaren lärt sig se mönster som han sedan 
följer för att välja ut relevant information. Dessutom spelar biografiska, personliga 
erfarenheter roll för tolkningen. 

Den strikta metodredovisningen vid vetenskapliga undersökningar skulle 
alltså bara ha relevans inom samma paradigm, när det gäller argumentet om 
återupprepningsbarhet för att kontrollera resultat. När forskare tillhörande ett 
annat paradigm följer samma metod skulle de alltså troligen tolka resultaten på ett 
annorlunda sätt. Kuhn (1992) visar exempel på hur resultat, efter att en teori 
antagits förändras mot teorin, och skiljer sig från tidigare (experiment)resultat. 
Likaså pekar han på att iakttagelser som gjorts under tidigare undersökningar 
ignorerats under en lång tid men efter ett paradigmskifte visat sig vara väsentliga 
resultat för utveckling inom ämnesområdet. Vid tvärvetenskapliga samarbeten 
skulle de skillnader i synsätt som föreligger och ofta försvårar kommunikation och 
helt integrerat arbete här erbjuda en möjlighet. Genom att ”låna” varandras 
metoder och se på varandras tolkningar med sina respektive ”glasögon” ökar 
möjligheten att finna nya infallsvinklar och oväntade resultat som kan berika de 
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medverkandes respektive områden. I Kuhns termer skulle detta kunna leda till 
kriser och vidareutveckling inom respektive disciplin. 

En betydande svårighet i det tvärvetenskapliga arbetet är språket. För att 
kunna tala om företeelser måste de ha namn. De namn och begrepp som används 
måste också tolkas på ett likartat sätt för att kunna kommuniceras mellan de olika 
forskarna på ett meningsfullt sätt. Varje forskarsamfund/disciplin/skola/paradigm 
utvecklar ett eget språk och sin egen kommunikationsform (Fleck 1997). I och 
med ett paradigmskifte förändras språkets betydelse. Även om samma termer kan 
förekomma inom olika grupper eller över tid kan sättet att använda och uttolka 
dem skilja. I en situation av normalvetenskap hävdar Kuhn (1992) att den text 
som produceras vänder sig till medlemmar av samma paradigm. Språket utgör då 
inget större hinder för kommunikationen. Däremot kan svårigheter uppstå om 
andra forskare vill ta del av resultat, eller i samarbeten. I ett förvetenskapligt 
område, som planerings- och arkitekturforskning kan ses som, finns inget generellt 
vedertaget språk, utan en blandning av olika skolor förekommer, vilket kan skapa 
förvirring.  
 
2.2 Kvalitativ forskning 
 
Inom alla vetenskaper förekommer en glidande skala mellan kvalitativa och 
kvantitativa metoder, med en växling mellan metoderna beroende på forsknings-
fråga och kunskapsintresse. Den kvalitativa forskningen kan exempelvis skapa 
teorier som sedan ligger till grund för kvantitativa studier. Det finns ingen 
motsättning dem emellan, men de kan däremot sägas ha skilda kunskapsmål. 
Målet för kvantitativ forskning är mängdbestämning, medan kvalitativ forskning 
syftar till artbestämning (Westlander 1987). 
 
2.2.1 Forskningens mål 
En nyckelfråga i forskningssammanhang är hur kunskap uppstår och vad kunskap 
är. De svar forskaren ger på dessa frågor, den världsbild han bär med sig påverkar 
forskandet. Likaså är sanningsbegreppet centralt. Vad är det man söker? Är det 
absoluta sanningar eller en godtagbar förklaring och en ökad förståelse för de 
studerade fenomenen? Kan det senare, som inte siktar på att uppenbara sanningen 
i form av allmängiltig lagbundenhet, ändå gälla för vetenskap? För human-
vetenskaperna kan målet sägas vara att förstå världen vi lever i. Karlsson (1995) 
redogör, i linje med Husserl, för livsvärlden (life-world) som motsvarar det 
förgivettagna, alltid närvarande, som upplevs genom våra sinnen, och för vilken 
vår förståelse är direkt och intuitiv. Mot denna, eller snarare som ett subsystem, 
framstår naturvetenskapen, vars objekt med detta synsätt är konstruerade, 
idealiserande bilder av fenomen i livsvärlden.  

Ett fenomen är en händelse eller företeelse som mot bakgrund av det 
förväntade är oväntat och problematiskt. Det som avviker från det förväntade 
väcker nyfikenhet och en undran. Asplund (1983) använder begreppet 
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aspektseende som ett i vetenskap viktigt moment. Han förespråkar som metod att 
forskaren inför en teori ställer sig frågan ”Varför då?” för att utmana det 
förgivettagna. Det grundläggande är förmågan att se någonting som någonting. Här 
använder Asplund även termen intelligibilitet - att allt kan ses som något. För att 
det ska vara möjligt krävs en form av öppenhet och flexibilitet för att se andra 
aspekter än de förväntade. En skeptisk inställning motarbetar istället kreativitet 
och möjligheter att se andra aspekter av det studerade. Denna oförmåga att se 
någonting som någonting kallar Asplund aspektblindhet. När olika personer 
betraktar samma företeelse ser de inte samma sak. Det vill säga, deras tolkning av 
det sedda, och dess betydelse kommer att skilja sig åt beroende av individernas 
erfarenheter och förväntningar.  

Asplund (ibid) jämför forskning med detektivarbete. I samhällsforskning 
medför det att ställa sig frågan vad något betyder. Betydelsen och meningen med 
fenomen kräver att se bakom och bortom fakta - att tolka. Istället för att frilägga 
sanningen, är det fenomenets betydelse som grävs fram. En företeelse eller 
händelse kan ha flera tolkningar och betydelser, men inte vilken som helst. 
Tolkningar kan också vara bättre eller sämre för att förstå fenomenet ifråga.  

Aspektseendet förutsätter en vilja och förmåga att problematisera 
verkligheten, eller att våga se andra aspekter av den. Det som avviker från 
förväntningarna kan också upplevas som ett hot av individen, genom att det 
förgivettagna ifrågasätts, och hela existensen kan upplevas hotad. (Sjöström 1985) 
När någon visar på ett annat sätt att se, blir det möjligt att själv se detta. I alla fall 
då den som visar lösningen är en person som upplevs som trovärdig. Sjöström ger 
exempel på hur stereotypa och antagonistiska bilder som byggs upp av olika parter 
minskar deras möjlighet att se andra gruppers tolkningar av situationen, och helt 
förkastar eller förnekar dem som möjliga tolkningar. Ramírez (2004) använder 
metaforen att man ska sträva efter att se sin egen näsa (och glasögonen på den) för 
att visa betydelsen av att vara medveten om språkets och det förgivettagnas 
betydelse för våra handlingar. 
 
2.2.2 Resultatens trovärdighet - validitet 
I en positivistisk tradition betecknar validiteten hos en metod om den mäter det 
som avses mätas. Detta hänvisar strikt till de kvantitativa metoderna, som 
behandlar data som kvantifierbara. Men genom en omformulering av validitetens 
definition till om metoden undersöker det som avses undersökas, kan det även 
göras gällande för kvalitativa metoder (Kvale 1989). Polkinghorne (från Qvarsell 
1996, s 16) säger: ”Those methods are acceptable which produce results that convince the 
community that the new understanding is deeper, fuller, and more useful than the previous 
understanding.”  Ett annat perspektiv på validitet ges av Karlsson (1995) med 
hänvisning till livsvärlden och de operationaliseringar (förtingliganden) som görs i 
en positivistisk tradition för att isolera objekt och göra dem observerbara: 
 
 

 31



The methodological procedure of operationalisation neglects the possibility of attempting 
to directly address and understand life-world experience. Instead of trying to address the 
phenomenon directly, the researcher has operationalized it into an observable entity or 
event. When subject´s meaningful life-world experience is neglected in favour of the 
researcher´s operationalized variables, one can call into question whether the study at all 
investigates that which the researcher has set out to study. (Karlsson 1995, s 32) 
 
Citatet visar på två saker som är centrala i en diskussion om forskningsansatser 
inom både samhälls- och humanvetenskap; kontextberoendet och de problem 
som uppstår om naturvetenskapen och dess metoder används som mall för all 
forskning och vetenskaplig verksamhet. För att börja med det senare, kan olika 
vetenskaper och kunskapsområden delas in i olika kategorier, beroende på om de 
sysslar med kultur (”det subjektiva”) eller natur (”det objektiva”). I nedanstående 
schema (Figur 2.1) intar samhällsvetenskaperna en något otydlig mellanposition, 
men är i sina traditionella former främst positivistisk genom att man använder sig 
av operationaliseringar och studerar människor som objekt snarare än subjekt. I 
dag kan dock vetenskapssamhället generellt sägas befinna sig i en post-positivistisk 
trend, som i högre grad betonar kontext och reflexitivitet, såväl inom natur- som 
samhällsvetenskapen (Gulbenkian-kommittén 1996). Kategorierna i figur 2.1 äger 
dock relevans för att förstå skillnader mellan de olika vetenskapsområdena3. 
 
 
      Objektivt 
 
Matematik     
Naturvetenskap      Positivism  (sant/falskt) 
Samhällsvetenskap 
Humankunskap      Hermeneutik     
        (sannolikt/osannolikt) 
 
Handlingskunskap     (lämpligt/olämpligt)    
     
 
 
 
 
      Subjektivt 

Figur 2.1 Översikt över vetenskapsområden och deras karaktär. Fritt efter Ramírez (1992) 
s 46-49. 
 
När det gäller kontextens betydelse för förståelse är den av yttersta vikt vid studiet 
av sociala processer som till sin natur är komplexa. Istället för enstaka påverkande 
faktorer är det mer relevant att tala om nätverk av faktorer, som i växlande grad 
bidrar till skeenden. (Yin 1994) Vid en experimentsituation i laboratorium, isoleras 
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subjektet/objektet från sin naturliga miljö, vilket kan leda till svårigheter att 
uttolka om det resultat som fås skulle gälla även utanför den konstruerade 
situation experimentet utgör. (Karlsson 1985) Det behöver inte vara så att en 
experimentell ansats är omöjlig inom beteendevetenskapen, men det ställer 
speciella krav på utformningen av studien. I ett fall där subjektet/objektet studeras 
i den naturliga miljön, ökar förutsättningarna för ett mer tillförlitligt agerande och 
man talar då om ekologisk validitet.  
 
2.2.3 Att välja ansats 
En forskningsansats är en strategi som hjälper forskaren att svara på den ställda 
frågan, och binda samman den med data och resultat. Utgångspunkten är 
forskningsfrågan som vanligen uppkommer från undran, nyfikenhet och 
uppskattning om nyttan. Det är också viktigt att klargöra kunskapsintresset, vad 
målet är med forskningen. Ska resultaten vara explorativa, deskriptiva, förklarande, 
förstående eller en kombination? Utifrån detta ska sedan ansatser och metoder 
väljas. Det är alltså frågan som ska styra valet av metod, inte metoden som ska 
styra valet av fråga. 

Ansatsen kan bestå av multipla strategier. En mycket bekant miljö, som 
exempelvis ett hus, kan te sig annorlunda om vi väljer att närma oss det från ett 
annat håll än vi brukar. Detsamma gäller även för våra forskningsfrågor och de 
fenomen som undersöks. Genom att använda olika metoder för att kartlägga 
samma sak nyanseras bilden. Att skifta mellan olika perspektiv, ansatser och 
tekniker bidrar till att öka resultatens kvalité. Mångfald kan också avse de 
sammanhang som undersökningen utförs i. Genom att studera samma sak i olika 
miljöer ökar möjligheten att få en mer helhetlig bild, och i och med det få en 
djupare och bättre kunskap om relationen mellan de studerade fenomenen och 
deras kontext.  

En tydlig skillnad mellan ansatser är om de grundar sig i initiala teorier och 
hypoteser eller inte. I det senare fallet, när ansatsen inte är teorigrundad, utgår 
forskaren från frågor, lösare föreställningar och det föreliggande materialet för att 
utifrån det bygga teorier, hypoteser och begrepp. Vid teorigrundade ansatser 
startar däremot forskaren med befintliga teorier och hypoteser som grund för 
problemformulering och arbetsgång. I den praktiska forskningssituationen 
kombineras ofta olika ansatser på ett sätt som stämmer med den aktuella 
forskningsfrågan, och det kan därför förekomma både teorigenererande och 
testande av hypoteser eller antaganden i den valda forskningsstrategin. 

I följande avsnitt beskrivs några tänkbara forskningsansatser för att studera 
olika yrkesgrupper i det kommunala miljö- och hållbarhetsarbetet i anslutning till 
fysisk planering.  
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2.3 Forskningsansatser för studier av människor och 
processer i samhället  
 
2.3.1 Grundad teori 
En grundad teori-ansats4 innebär ett öppet förhållningssätt till det empiriska 
materialet. Ansatsen är induktiv till sin karaktär och syftar till teorigenerering. 
Forskaren har alltid förföreställningar om det studerade, men ansatsen syftar till 
ett förhållningssätt där målet är att vara så förutsättningslös som möjligt i mötet 
med insamlat material. Ansatsen är speciellt användbar inom unga 
forskningsområden där det inte finns ett starkt paradigm som styr forskningen. 
Ansatsen används för att generera teorifragment och att precisera de 
förföreställningar som forskaren utgår ifrån. Dessa ska ständigt omprövas under 
forskningsprocessen, där nya idéer och infallsvinklar ska genereras och förädlas 
parallellt med analys och datainsamling. (Södergren 1992) 

Datainsamlingen kan ske på olika sätt beroende av arten av studieobjektet. 
Ansatsen förespråkar en mångfald av olika metoder för datainsamling för att 
skapa en så bred bas som möjligt för tolkning av data. Intervjuer, deltagande 
observationer, fallstudier och litteraturstudier är vanliga metoder för 
datainsamling. En central del av ansatsen är en komparativ analys. Det innebär att 
de valda studieobjekten skiljer sig från varandra så mycket som möjligt för att öka 
en allsidig belysning. Forskningsprocessen ska utvecklas efterhand, och nya 
studieobjekt ska väljas mot bakgrund av de resultat som redan framkommit i 
tidigare stadier. På det sättet byggs successivt en ökad förståelse för det studerade 
fenomenet upp. Det insamlade materialet ska kontinuerligt tematiseras och leda 
fram till tentativa slutsatser för att ligga till grund för fortsatta studier. Validering 
av resultaten görs genom att berörda personer, exempelvis de intervjuade, ges 
möjlighet att ta del av resultaten och en kontroll görs av deras respektive 
forskarens tolkning. Detta visar om resultaten i sig är meningsfulla för den som 
berörs. (ibid) 
 
2.3.2 Hermeneutik och fenomenologi  
Både hermeneutik och fenomenologi handlar om tolkning5. Med tolkning avses 
att se något som något, eller annorlunda uttryckt; att förstå något genom något 
annat, genom analogier. Tingen i sig bär ingen mening, utan det är människan som 
skapar mening. Den huvudsakliga skillnaden mellan hermeneutiken och 
fenomenologin är att den senare ser till fenomenen i sig medan hermeneutiken 
därutöver söker det bakomliggande, att se igenom. (Gustavsson 1996) Det som 
tolkas vid en hermeneutisk/fenomenologisk ansats är ”texter”. Dessa texter kan 
till exempel vara i form av transkriberade intervjuer och nedskrivna eller inspelade 
berättelser vilka återberättar en individs upplevelser i en viss situation. Det 
väsentliga draget är att materialet är stabilt och fixerat så att det finns en möjlighet 
att återvända till det ursprungliga materialet under tolkningsarbetet. (Karlsson 
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1985) Men enligt vissa teoretiker bör även handlingar tolkas på samma sätt som 
text eftersom de också utgör en diskurs. (Salner 1989) All humanvetenskap skulle 
sålunda vara hermeneutiska eftersom studieobjekten kan tolkas som text. 

Hermeneutiken var från början ren texttolkning av bibeltexter. Idag kan två 
traditioner urskiljas. Den ena söker från materialet återskapa den ursprungliga 
intentionen, den mening upphovsmannen till materialet avsåg (rekonstruerad 
mening/historisk). Den andra traditionen ser materialet/texten som en 
självständig enhet som kan tolkas och rymma meningsstrukturer som står fria från 
uppkomsten (meningsskapande/symbolisk). (Karlsson 1985) Fenomenologin, vars 
traditioner är av yngre datum än hermeneutiken, sysslade inledningsvis med 
medvetandet. Husserl, som utvecklade den moderna fenomenologin, hävdade 
enligt Karlsson (ibid) att humanvetenskaperna inte kan härma naturvetenskaperna, 
eftersom objektet för studium skiljer sig åt. Det kännetecknande hos 
humanvetenskapernas studieobjekt är att de är intentionella, riktade och 
meningsskapande, vilket kräver andra angreppssätt.  

Målet vid en hermeneutisk/fenomenologisk ansats är förståelse, att göra ett 
fenomenens mening explicit. Tolkningsarbetet kan beskrivas som att tända en 
lampa, eller rikta en redan tänd lampa så att den belyser det som finns där, men 
som tidigare varit osynligt. Ansatsen används således när betydelsen av ett 
fenomen utgör intresset, snarare än orsaken-till. Genom tolkning kan frågan vad 
ett speciellt fenomen betyder besvaras. Frågan om betydelse kan gälla vad ett 
fenomen innebär för en individ eller grupp, vad fenomenet i sig betyder, och vad 
fenomenets mening betyder för individen eller gruppen. (Gustavsson 1996)  

Det finns inga modeller, hypoteser eller liknande till grund för tolkandet av 
fenomen. (Karlsson 1985) Däremot utgör forskarens förförståelse en viktig 
utgångspunkt. Utan den är tolkning inte möjlig, och den har också lett forskaren 
till de frågor och mål forskningen behandlar. Forskarens egna erfarenheter gör det 
möjligt för forskaren att förstå skeenden, handlingar etcetera (Gustavsson 1996) 
Det finns inga entydiga tolkningar, men det innebär inte att alla tolkningar är 
möjliga. I tolkningsarbetet ska möjliga tolkningar av det studerade göras, och 
mängden tolkningar begränsas bland annat av frågans formulering (vad som 
studeras) och rimlighet avseende exempelvis fysikaliska förhållanden. (ibid) 

Det första, ursprungliga är upplevelsen, vilken fixeras, fångas i texten. Det 
kommer dock alltid att finnas en åtskillnad mellan det som subjektet/objektet 
upplever och det material som forskaren har. Det finns ingen möjlighet att genom 
språket exakt uttrycka sin upplevelse. Däremot kan meningar uppenbaras i texten 
under tolkningsarbetet som inte skulle vara möjliga för subjektet/objektet att 
redogöra för, utan som en ”hemlig skrift” blir synlig i tolkningssituationen genom 
forskarens perspektiv. Den förståelse som kan erhålls kan sägas vara av två slag: 
den empatiska som söker förstå upplevelsen genom texten, det vill säga en 
rekonstruktion. Den andra formen av förståelse är den interpretiva, som söker 
meningsstrukturen, en fördjupad förståelse av upplevelsen och dess betydelse. 
(Karlsson 1985) Generellt finns båda dessa former med i tolkningsarbetet, där 
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rekonstruktionen kan utgöra en början, och också vara den form av förståelse som 
söks vid en komplettering av materialet för att komma vidare med den interpretiva 
delen. (ibid) 
 
 Del 
 
 
 
 
Förförståelse       Förståelse 
 
 
 
 
 
 Helhet 
 

Figur 2. 2 Den hermeneutiska cirkeln. Förenkling av Alvesson och Sköldberg (1994) s 174. 
 
När det gäller frågan om resultatens giltighet, kan vissa krav ställas på materialet. 
Graden av intersubjektivitet ökar om flera personer arbetar med samma material, 
och med tydlig redovisning av tolkningsvägar som visar vilka vägval som gjorts, 
samt att alternativa tolkningsmöjligheter behandlas. (Gustavsson 1996, Kvale 
1997) Målet med tolkningsarbetet är att finna den bäst underbyggda tolkningen, 
minst motsagda i materialet. Varje tolkning ska överensstämma med andra 
deltolkningar av materialet och målet är att den slutliga tolkningen ska förklara 
huvuddelen av materialet. Den ömsesidiga relationen mellan delar och helhet 
beskrivs med hjälp av den ”hermeneutiska cirkeln” (Figur 2.2). Delarna kan bara 
förstås utifrån helheten, som i sin tur är uppbyggd av delarna. (Karlsson 1985)  
 
2.3.3 Pedagogisk etnografisk ansats 
Den pedagogiska etnografin är en forskningsansats som utgör en kombination av 
semiotik/Pierces pragmatism och etnografi/socialantropologi. (Qvarsell 1996) Till 
sin natur är den främst explorativ. Att söka det oväntade i ett material och att 
generera ny kunskap utgör kärnan, ett konstant ifrågasättande av det förgivettagna. 
I ansatsen är det viktigt att vara empiriförankrad och ”leva” nära data. 
Individernas tolkning av verkligheten står i centrum, och individers eller gruppers 
värderingar utgör en viktig utgångspunkt. De kulturella och samhälleliga villkoren 
studeras idealt ur människans perspektiv. Begreppsutveckling och teoribildning 
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sker utifrån det empiriska materialet. Enligt ansatsen kan ett vetenskapligt koncept 
inte formuleras oberoende av det studerade subjektet. 

Ansatsen tar inte sin utgångspunkt i en hypotes eller en teoriram, utan 
snarare i en undran inför olika fenomen. Som en utgångspunkt finns forskarens 
referensramar och även en formulering av det förväntade. Vid mötet med det 
oväntade krävs en omformulering av den ursprungliga föreställningen och en 
utveckling av den teoretiska ramen för att iakttagelsen ska bli begriplig. Samtidigt 
sker en begreppsutveckling där de begrepp som ingick i de initiala formuleringarna 
omformuleras och nya begrepp skapas för nya företeelser som identifieras i 
materialet. Arbetet drivs framåt i en konvergerande process att söka tänkbara 
förklaringar. 

I en positivistisk vetenskapstradition används deduktion/induktion för att 
koppla samman empiri och teori. Detta förutsätter dock att en hypotes föreligger. 
Som redskap när empirin föregår teorin lanserade Pierce (se Qvarsell 1996, 
Löfberg 1994) abduktion/retroduktion. Abduktion innebär att centrala 
erfarenheter nystas fram ur det empiriska materialet och ligger till grund för att 
föreslå hypoteser. Vid retroduktionen arbetar forskaren sig bakåt i materialet och 
försöker pröva dessa hypoteser. Genom abduktionen skapas en grund för att 
bygga upp en vidare förståelse kring det studerade genom att utveckla teorier och 
begrepp (Alvesson & Sköldberg 1994). Resultatet kan beskrivas som en 
precisering av vardagligt tänkande och abduktionens mål är att göra världen som 
vi ser den begriplig.  

Löfberg (1994) beskriver forskningens mål som ett brobyggande mellan 
egenskaper som studeras, genom att formulera möjliga relationer dem emellan, 
och att fånga och skapa kvalitéer. Det som eftersträvas är inte att hitta några 
heltäckande lagar, utan snarare att identifiera principer, abstrakta koncept eller 
empiriskt grundade relationer i det empiriska materialet. Dessa fungerar som 
verktyg för att öppna upp och visa nya fenomen eller aspekter, snarare än som 
system för att förklara enskilda faktorer.  

Ansatsen utgår från att nya fenomen kontinuerligt inträffar och skapas. (ibid) 
Reflektion över praktiken blir då ett viktigt bidrag från forskningen. Kvalitéer 
skapas och fenomen benämns, och i samspelet mellan vetenskapen och praktiken 
skapas artefakter som normer, värden, skrifter etcetera. I social forskning 
utvecklas dels direkt tillämpbar kunskap, dels sker en mer generell 
kunskapsproduktion som identifierar relationer och aspekter. 

Det finns en stark betoning på vikten av att skifta mellan olika perspektiv, 
och att medvetandegöra det perspektiv forskaren själv arbetar utifrån. Att vara 
medveten om sitt eget perspektiv utgör ett sätt att tillföra kvalitéer till studien. En 
öppenhet och förutsättningslöshet inför mötet med empirin anses borga för att 
inte forskningen övergår i propaganda. Resultaten kan aldrig frikopplas från 
forskaren som hela tiden är involverad och delaktig i skeendet. (ibid) Forskarens 
egna erfarenheter utgör också en tolkningsram. Det kan därför vara en fördel om 
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forskaren har personlig erfarenhet av de företeelser som studeras, då detta 
underlättar att läsa situationer och fenomen. (Bron 1992) 

Ansatsen kan vara både beskrivande och förklarande. När det gäller den 
förklarande delen är det dock inte kausalförklaringar som avses, utan retroduktiva 
förklaringar. De kan inte användas för att tala om vad som kommer att hända i en 
liknande situation, utan besvarar snarare frågan varför något hände, och medför 
ett meningsskapande, en konstruktion gjord av forskaren för att förklara tillstånd 
och händelser, det vill säga en form av tolkning. (Qvarsell 1996) Med en inriktning 
på helheten eftersträvas att förstå, upptäcka och tolka. Under hela 
forskningsprocessen sker en kontinuerlig växling mellan data, verklighet och teori. 

De studier som görs utifrån en pedagogisk etnografisk ansats kan beskrivas 
som konvergerande. De startar brett och förutsättningslöst för att sedan efter 
hand fokusera sig på kärnkategorier och utveckla teorier kring dessa. Arbetet 
börjar med en idé om ett fenomen eller område som är intressant och övergår 
sedan i att samla data så förutsättningslöst som möjligt. Ur detta material härleds 
sedan kategorier och mönster, som ligger till grund för teoriutveckling och fortsatt 
datainsamling. Sedan sker ett växelspel av datainsamling och utveckling av teorier. 
Idealt sker datainsamling, bearbetning och analys/teoribildning samtidigt. Under 
tiden forskningen framskrider kan fokus ändras, men inte hur mycket som helst. 
Det är viktigt att i ett inledande skede klargöra kunskapsintresset, och att utifrån 
detta bestämma perspektiv. Vanliga tekniker för datainsamling är deltagande 
observationer och intervjuer, men ett brett spektrum av metoder förekommer och 
varierar utifrån valda perspektiv. Genom självbiografier/biografier kan teorierna 
behandlas utifrån enskilda eller gruppers perspektiv. Livshistorian ger insikt i 
människors livsprocesser och deras interaktion med andra individer/grupper. En 
fyllig beskrivning (thick-description) är en närstudie som kan säga något både 
generellt och specifikt utifrån data. (ibid) 

Även när studien utförs på en bestämd plats och med vissa individer är 
denna vald som representant för ett mer allmängiltigt fenomen, det vill säga det 
specifika som studeras har en relation till det generella. Om flera fall studeras 
underlättar detta att göra jämförelser och göra mera generella uttalanden. Genom 
att titta på samma sak i olika kontext tar det mer generella form, samtidigt som det 
är möjligt att också behandla det platsspecifika.(ibid) För att öka möjligheten att 
generalisera är det viktigt att välja så varierande fall som möjligt. Det gemensamma 
kommer då att framträda tydligare. (Bron 1992) 
 
2.3.4 Exemplets makt  
Exemplet är en viktig kunskapskälla. Ramírez (1995a, 1995b) påpekar att exemplet 
är retorikens motsvarighet till logikens induktion. Induktion innebär att undersöka 
ett antal fall för att kunna göra en allmängiltig utsaga om alla fenomen av samma 
slag som det undersökta. Utsagan är giltig så länge inget undersökt fall avviker. 
(Chalmers 1994) Exemplet används också för att från ett enskilt fall uppnå en 
allmän insikt. I den meningen kan exemplet vara såväl en verklig händelse som en 
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fiktiv berättelse som illustrerar det man vill illustrera. Exemplet visar på 
förhållanden, samband eller annat som det används för att visa. Därför kan det 
räcka med ett exempel för att få en insikt, medan det med induktionen sker en 
ökad säkerhet i takt med antal undersökta fall. Exemplet hjälper oss att förstå 
någonting genom något annat: 
 
Från konkret upplevda situationer lär vi oss att förstå och hantera nya situationer. Genom 
konkreta berättelser lär vi andra att förstå vad vi menar, under förutsättning att exemplet 
är rätt valt, dvs. att det kan tänkas bli igenkänt av vår samtalspartner, våra åhörare, våra 
läsare eller våra elever. Däri ligger exemplets makt. (Ramírez 1995a, s 258) 
 
Exemplet är användbart för att skapa förståelse för personers erfarenheter och 
perspektiv. Det är därför en bra metod i planeringsstudier där handlingsperspektiv 
är centrala (Larsson 2004). Fallstudier6 är en vanligt förekommande ansats inom 
arkitektur- och planeringsforskning (Johansson 2002). Det är vanligen inget annat 
än exempel, som omskapats för att i enlighet med samhällskunskapens form 
presenteras som vetenskap, enligt naturvetenskapens mall. Även Flyvbjerg (2001) 
förespråkar användningen av exempel som ansats i samhällsforskning, men 
diskuterar det utifrån behovet av en omformulering av samhällsvetenskapen. 
 
2.4 Övergripande forskningsstrategi och använda 
metoder  
 
2.4.1 Kunskapsintresse och forskningsansats  
Den övergripande ansatsen inbegriper att studera hur de olika yrkesgrupperna och 
tjänstemännen själva ser på sitt arbete, lyfta fram deras egna erfarenheter och 
perspektiv och därigenom få en ökad förståelse av de förutsättningar som finns 
för utvecklingen av kommunal planering och kommunalt miljöarbete.  

Utgångspunkten för avhandlingsarbetet är studiet av olika yrkesgruppers 
perspektiv och deras samspel inom miljöområdet. Gruppernas och individernas 
egna tolkningar av sitt arbete och sin arbetssituation är kärnan snarare än en 
utifråntolkning av deras situation. I linje med den pedagogiskt etnografiska 
ansatsen beskrivs de samhälleliga villkoren och de kulturella ramarna från (de 
studerade) människornas perspektiv. Resultatet blir då en empatisk beskrivning 
(Westlander 1987) av de intervjuades arbetsliv och arbetssituation byggd på deras 
egna tolkningar av situationer. Valet av ansats är gjort för att kunna lyfta fram de 
erfarenheter som finns hos de tjänstemän som deltar i planeringen och på olika 
sätt företräder kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor. En sådan ansats ansluter 
även till det teoretiska perspektiv på gruppers kultur studien ansluter till, nämligen 
att det är genom sociala processer och genom gruppens gemensamma 
erfarenheter som kulturen byggs upp (Alvesson 1995). I en förändringssituation 
har därför de som är verksamma inom området en nyckelroll. Det går inte utifrån 
att skapa nya kulturer, utan det är en process som sker i praktiken, inom 
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verksamheten. Hur väl ett yttre krav på förändring lyckas är alltså beroende på hur 
det korresponderar med de synsätt som är etablerade i den verksamhet som 
berörs.  

Kunskapsintresset i avhandlingen har främst varit explorativt, det vill säga ett 
sökande efter intresseväckande fenomen inom studieområdet. Studien ska 
resultera i en ökad förståelse för yrkesgruppernas agerande och ställningstagande 
kring miljöfrågor i planeringssammanhang. Detta stämmer väl överens med en 
pedagogisk-etnografisk ansats, där det inte handlar om att verifiera/falsifiera 
hypoteser, utan istället att identifiera principer, lyfta fram och visa fenomen. De 
föreställningar som fanns vid studiens början och de resultat som successivt 
byggts upp har under forskningsprocessen provats och utvecklats. Till 
övervägande del är studierna deskriptiva, och syftar till att ge exempel för att öka 
förståelsen för miljö- och planeringsarbetet i kommunerna och de yrkesgrupper 
som deltar. Successivt har en teoriram byggts upp med utgångspunkt i empirin, 
för att ytterligare belysa det intresseväckande i materialet. Resultatet från studien i 
sin helhet kan ses som en bild som skapats av empiriska och teoretiska aspekter 
som tydliggör teman inom det studerade området.  

Målet har varit en ökad förståelse för fenomen inom området, och inte varit 
inriktat på förklaringar och orsak - verkan sammanhang. Det finns däremot vissa 
inslag av retroduktiva förklaringar. Dessa kan inte användas för att förutsäga vad 
som kommer att ske i en liknande situation, utan är en konstruktion utifrån 
insamlade materialet som kan förklara varför något hände. I detta fall skulle det 
vara fråga om en interpretiv förståelse, det vill säga ett meningsskapande, en 
strävan efter en fördjupad förståelse av individernas upplevelser. 

Genom berättelserna ges yrkesutövaren en möjlighet att reflektera över sin 
egen roll, och över det som i vanliga fall inte finns på en medveten nivå i deras 
yrkesutövning. Genom självreflektionen finns möjlighet att förändra och/eller 
förhålla sig till denna roll. Syftet är inte att avbilda verksamheten utan genom 
berättelserna skapa ett ”språk” som kan bidra till förståelsen av i det här fallet det 
kommunala miljöarbetet och planeringen. Detta benämns av Brunsson (1981) 
som språkbildning och sker genom ett samspel mellan teorier och analys av 
empiri. Genom att närma sig det vardagliga arbetet och se på det som görs, skapas 
en grund för en begreppsbildning och begreppsutveckling som gör det möjligt att 
prata om det som görs. Det som tas för givet får ett namn, och görs begripligt 
genom begrepp. Nyttan skulle alltså bestå i en belysning och ett meningsskapande 
som kan ge impulser till reflektion/förändring.  
 
2.4.2 De tre studiernas karaktär 
Den inledande studien utgick från en grundad teori-ansats i valet av kommuner. 
Studiens karaktär var explorativ, och målet var att identifiera de centrala frågorna 
och problemområdena utifrån de förföreställningar forskargruppen hade.  
Anledningen till att en grundad teori-ansats användes var för att den är användbar 
för att hitta nya infallsvinklar och frågeställningar inom det område som studeras, 
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som en ingång till studieområde. Det var speciellt den komparativa analysen och 
de kriterier för urval av studieobjekt som ansatsen förespråkar som användes. 
Studieobjekten ska alltså väljas med så olika förutsättningar som möjligt så att det 
insamlade materialet kan förväntas uppvisa en stor bredd vid en jämförelse. Det 
som då sammanfaller respektive skiljer den studerade företeelsen åt i de studerade 
fallen kan då ligga till grund för hypoteser och teoriuppbyggnad. Resultatet utgör 
också grunden för val av ytterligare studieobjekt. I studien av fyra kommuner 
valdes först två kommuner som bedömdes likartade när det gällde ambitioner på 
miljöområdet, men skilde sig något angående näringslivsstruktur. Efter den 
inledande analysen gjordes ett val av ytterligare två kommuner med motsvarande 
struktur, men med en högre ambition för miljöarbetet. Se vidare kapitel 5. 

Den andra studien presenterar de intervjuades berättelser i form av 
yrkesbiografier (Bernler & Bjerkman 1990, Öberg 1999). Syftet med dessa är att 
öka förståelsen för yrkesgruppen, och att lyfta upp deras berättelser för att skapa 
möjlighet till reflektion inom praktiken. De enskilda intervjuade personerna 
berättar sina historier, men samtidigt utgör de exempel på en mer allmän 
erfarenhet som delas av yrkesverksamma inom området. Huvudsyftet är att belysa 
de individuella yrkesutövarnas tolkningar och erfarenheter av sitt arbete. 
Kontexten ges inte utifrån, utan utgörs av deras berättelser och tolkningar av hur 
de ser sin situation och omvärld. Resultatet är således en empatisk beskrivning 
(Westlander 1993) av de intervjuades yrkesliv. Det innebär att de intervjuade ses 
som medskapare av sin arbetssituation. De ses också som medforskare inom 
ramen för studien (Skantze & Asplund 1999). Tanken är att genom de enskilda 
berättelserna kommer även mer generella tendenser att synliggöras. De 
individuella erfarenheterna blir exempel på mer allmänna erfarenheter, och 
erbjuder en mer generell kunskap och förståelse, utifrån det specifika fallet 
(Ramírez 1995a, Qvarsell 1996). Det överensstämmer med teoribildningen kring 
yrkeskultur som förutsätter att varje individ inom yrkesgruppen delar en kultur 
med en viss uppsättning normer och värderingar som baserar sig på liknande 
erfarenheter från utbildning och yrkesverksamhet. Se vidare kapitel 6. 

Den tredje studien grundas på empiri från fokusgrupper med 
miljötjänstemän respektive planerare. I serien av fokusgrupper ingick även möten 
med näringslivstjänstemän och politiker. Syftet med fokusgrupperna var dels en 
fördjupning av tidigare resultat om de olika gruppernas perspektiv och roller, dels 
en utveckling av förståelsen av deras uppfattning av planeringen som arena för 
miljö- och hållbarhetsfrågor och deras syn på samarbete och kommunikation. 
Även nya fenomen kunde utläsas ur materialet. Till skillnad från i intervjustudien 
utnyttjas här dynamiken som uppstår när tjänstemän från olika kommuner men 
med liknande arbetsuppgifter möts och samtalar kring dessa frågeställningar. Det 
leder till en ökad reflektion över den egna praktiken, och det förgivettagna lyfts i 
viss mån fram i samtalet. Även här presenteras materialet i form av berättelser. 
Berättelserna kan öka både den vetenskapliga och den praktiska och politiska 
förståelsen av miljö- och hållbarhetsarbetet på kommunal nivå, genom att ge en 
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bild av hur det tolkas inifrån. I denna studie lades i analysen av materialet speciell 
vikt vid hur de ser på sin egen respektive andra roller i arbetet, och vilken 
betydelse de ger dessa roller. Se vidare kapitel 7. 
 
2.4.3 Intervjuer och fokusgrupper 
Den huvudsakliga metoden för datainsamling har varit kvalitativa intervjuer. I 
intervjun finns det möjlighet för den intervjuade att formulera sitt perspektiv och 
sin upplevelse av sin situation, och utveckla detta i en interaktion mellan den 
intervjuade och den som intervjuar. Insikten kan öka hos båda parter. 
Förgivettagna antaganden kan bli synliga för lyssnaren och berättaren under 
intervjun, och i nästa steg genom det bearbetade materialet för läsaren. Såväl 
intervjutillfället som bearbetningen av materialet kan ses som ett meningsskapande 
och tolkande, där ny och underliggande mening lyfts fram.   

De genomförda intervjuerna kan beskrivas som öppna och halvstrukturerade 
intervjuer. Dessa erbjuder ett verktyg för att studera personers egna uppfattningar 
och berättelser om sina erfarenheter, tankemönster och meningsskapande, och ger 
möjlighet att förtydliga deras eget perspektiv på sin verklighet (Kvale 1997). 
Intervjuerna som ingick i studien av fyra kommuner och i studien med tre 
miljöchefers berättelser om sitt yrkesliv utgick inte från i förväg fastställda frågor, 
utan från tentativa intervjuguider med teman som ansetts intressanta att få belysta. 
I det första fallet utgick dessa från forskargruppens förförståelse och från 
underlagsmaterialet i form av planer samt andra kommunala dokument. I det 
andra fallet utgick temana från resultaten i studien av de fyra kommunerna. I båda 
fallen var dessa teman inte styrande för intervjuernas utveckling, utan samtalet fick 
flyta fram mer associativt. Nya teman uppkom under intervjuerna, och 
integrerades i samtalet. Detta ledde till att intervjuguiden förändrades i takt med 
att intervjuerna genomfördes och nya fenomen visat sig intressanta att få belysta. 
Intervjusituationen skilde sig något mellan studierna. I den första studien var det i 
första hand gruppintervjuer som gjordes. I de två först studerade kommunerna 
genomfördes intervjuerna i en förvaltningsövergripande grupp, i de två följande 
med ett antal tjänstemän från en förvaltning i taget samt två till tre personer från 
forskargruppen närvarande. Politikerintervjuerna gjordes i de två första 
kommunerna i form av en gruppintervju med såväl majoritets som 
oppositionspolitiker tillsammans. Detta gav relativt lite information så i de 
följande två kommunerna gjordes enskilda intervjuer av två forskare med en 
politiker i taget. Vissa kompletterande intervjuer med tjänstemän gjordes i 
efterhand i form av enskilda intervjuer. I studien med tre miljöchefer var endast 
forskaren och miljöchefen närvarande, och ett samtal utvecklades utifrån den 
intervjuades berättelse, som fick flyta fram från grundfrågan ”Berätta om ditt 
yrkesliv”.  

Under intervjuerna skedde en validering genom att intervjuaren/intervjuarna 
återkopplade till teman under intervjun, för att kontrollera att de uppfattat den 
intervjuades intentioner. (ibid) Vanligen återkom teman ett flertal gånger under 
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intervjuerna, vilket är vanligt. Detta leder till en fördjupning av förståelsen. Det 
kan också förekomma synbara motsättningar i det som berättas, vilket kan vara en 
del av intervjupersonens eget meningsskapande och reflektion över den egna 
livsvärlden. Forskarens roll blir då att föreslå alternativa tolkningar utifrån det 
sagda för att i samtalet finna en tolkning som överensstämmer med intervju-
personens egen bild av fenomenet. (ibid) Forskaren kan då, och i den följande 
bearbetningen av materialet, ha nytta av de retoriska begreppen logos (det som 
sägs), ethos (vem som talar) och pathos (vem man talar till), och som ger tre 
aspekter av samma utsaga (Ramírez 1995) Phatos innefattar att den som talar 
söker att väcka känslor, tankar och åsikter hos den som talet vänder sig till. I 
intervjusituationen kan det alltså tänkas att intervjupersoner söker att uttrycka sig 
på ett sådant sätt som de tror att intervjuaren förväntar sig. Genom att vara 
uppmärksam på dessa tre aspekter, och inte bara det som sägs utan också det som 
tas för givet (hos såväl intervjuare som intervjuad) kan analysen komma bortom 
det utsagda. 

Även den genomförda studien av kommunala tjänstemän och politiker 
utgjorde en form av kvalitativ intervju. Fokusgrupper är en gruppintervju med ett i 
förhand, av forskaren, fastställt tema. (Kitzinger & Barbour 1999, Wibeck 2000) I 
detta fall var temana planering som arena och kommunikation och lärande. Även 
här fick samtalet utvecklas utifrån de deltagandes berättelser kring sin 
yrkesverksamhet och sina erfarenheter av planering och miljöarbete. 
Fokusgrupper användes för att skapa en möjlighet för verksamma inom ett 
område att samtala med kollegor från andra kommuner relativt fritt kring temat 
hållbar utveckling och vad det innebär för dem. Samtalets utvecklas i en 
interaktion mellan deltagarna och samtalsledaren, och mellan deltagarna. De olika 
frågeställningar och erfarenheter som lyfts fram leder vidare genom associativa 
processer inom gruppen. Det är viktigt att det skapas en öppen och tillitsfull 
relation i gruppen för att samtalet ska utvecklas. En viktig uppgift för 
samtalsledaren är att se till att alla deltagare har möjlighet att delta på lika villkor. 
(ibid) I och med det skapades en möjlighet till reflektion över den egna 
yrkesidentiteten i mötet med andra med liknande erfarenheter men från 
kommuner där andra förutsättningar gäller. Syftet har inte varit att studera hur 
man arbetar i olika kommuner, utan istället lyfta fram deras yrkeserfarenheter och 
yrkesrelaterade perspektiv.  

I den inledande studien i fyra kommuner gjordes också gruppintervjuer i 
form av workshops, som i princip utfördes enligt samma utformning som senare 
fokusgrupper. Dessa workshops utgick från resultat från de inledande 
intervjuerna, och kunde alltså både utgöra en validering av i vilken mån forskarnas 
preliminära tolkningar låg i linje med de studerades egen uppfattning, men också 
bidra till en fördjupning av de teman som tolkningen lyft fram. Genom detta 
förfarande kan även ett inslag av aktionsforskning sägas ha ingått, eftersom det i 
mötet mellan forskarna och tjänstemännen uppkom ett tillfälle till reflektion över 
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resultaten och det sätt arbetet organiserades. I vissa fall kom också nya kontakter 
mellan tjänstemän att upprättas genom mötena. 
 
2.4.4 Bearbetning av insamlat material  
Tolkningen av intervjuer och fokusgrupper är en kontinuerlig process som startar 
i själva intervjusituationen i samspelet mellan intervjupersonen och den som 
intervjuar. (Kvale 1997) Detta (steg 1-3 i figur 2.3) har beskrivits ovan. En mer 
detaljerad beskrivning av tolkningen/analysen i de tre studierna görs i anslutning 
till att resultaten presenteras i kapitel 5, 6 och 7. Här beskrivs istället grunderna för 
den bearbetning som gjordes av det insamlade och utskrivna materialet från 
intervjuer och fokusgrupper. Detta skedde genom en kombination av olika 
angreppssätt. Kvale (ibid) anger fem vanliga analysmetoder för att skapa mening: 
Koncentrering, Kategorisering, Berättelse, Tolkning och Ad-hoc. Samtliga 
metoder utom tolkning7 leder fram till en avsevärt mindre textmassa än det 
ursprungliga materialet, som vid kvalitativa intervjuer vanligen är mycket 
omfattande. Ett delmål med bearbetningen är att göra materialet mer överskådligt 
genom en systematisk bearbetning. I de tre studier som presenteras här skedde 
bearbetningen närmast på det sätt som Kvale beskriver som att skapa mening ad 
hoc, som innebär en växling mellan olika tekniker. 
 

1. Intervjupersonen beskriver sin livsvärld. 
2. Intervjupersonen upptäcker själv nya förhållanden. 
3. Intervjuaren koncentrerar och tolkar meningen under intervjun. 
4. Den utskrivna intervjun analyseras. 
5. (Ny intervju genomförs utifrån analysen i steg 4.) 
6. (Intervjupersonen handlar utifrån de insikter som intervjun lett 

fram till.) 

Figur 2.3 Analysens sex steg. De första fyra stegen ingår mer eller mindre uttalade i alla 
intervjusituationer. Däremot kan steg 5 utgå. I vilken mån steg 6 inträffar kan vara svårare 
att bedöma om det inte sker exempelvis inom ramen för aktionsforskning, där forskaren 
deltar i genomförandet av studiernas resultat. Efter Kvale (1997) s 171-172. 
 
Samtliga intervjuer och gruppsamtal spelades in på band och skrevs ut. I studien 
av fyra kommuner skrevs delar av materialet ut av en utomstående, som inte 
deltagit vid intervjutillfället, vilket kan påverka utskriften genom att gester och 
annat som är en del av kommunikationen men inte fångas på band faller bort. 
Den som deltagit i samtalet har i mötet fått en bild av den som talar, som påverkar 
tolkningen. Det innebär också att det kan föreligga mindre skillnader i principer 
för utskrift. I intervjustudien med miljöchefer skrev jag som genomfört 
intervjuerna ut allt material själv, vilket utgjorde en del av analysen. Vid 
fokusgruppstudierna skrevs samtalen ut av olika medlemmar av forskargruppen, 
med något olika teckensystem. Däremot var grundprincipen att återge det sagda 
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ordagrant i det första skedet, och även markera pauser och liknande. De som 
skrev ut materialet hade deltagit, och kunde därför avgöra väl vem som uttalade 
sig. Kortare bitar av talet var svåra att återge på grund av störningar i inspelningen, 
som exempelvis knackningar i bordet och liknande. 

I alla tre studierna skedde någon form av kategorisering/tematisering av 
materialet. Detta skedde dock inte enligt den modell för kategorisering som Kvale 
(ibid) beskriver, där kategorierna uttrycks i kvantitativa termer, exempelvis med ett 
tal på en skala för att uttrycka ett fenomens styrka. Istället skapades kategorier i 
form av det Kvale kallar meningskoncentration, och som bygger på Giorgios 
fenomenologiska intervjuanalys (Alexandersson 1981). Genom menings-
koncentrering formuleras den mening som intervjupersonen uttrycker i en mer 
koncentrerad form. En första genomläsning ger en känsla för helheten. Nästa steg 
är att centrala teman i de utskrivna intervjuerna formuleras utifrån de uttryck (det 
vardagsspråk) som de intervjuade själva använt. I den utsträckning det är möjligt 
ska detta göras så nära den intervjuades eget perspektiv som möjligt. Utifrån 
temana kan sedan frågor ställas till materialet kring dess betydelse utifrån den 
aktuella forskningsfrågan, för att sedan formulera i en deskriptiv text. 

Tematiseringen har gått i flera steg. I den inledande studien gjordes en 
kategorisering utifrån läsning av intervjumaterialet av flera av forskarna, där de 
olika kategorierna successivt växte fram, utifrån olika citat och berättelser från 
intervjumaterialet. Tolkningarna seminariebehandlades ett flertal gånger så att 
gruppens forskare gemensamt formulerade kategorierna och de berättelser de 
ledde ram till. Genom berättelser/narrativ utvecklas den ursprungliga intervjuns 
teman och man kan ta hänsyn till berättelsens tidsstruktur, sociala struktur och 
meningsstruktur (Kvale 1997). Berättelsen blir alltså ett exempel, vari vi kan skapa 
förståelse för fenomen och personers egna perspektiv (Ramírez 1995a, Larsson 
2004). I vissa delar har en meningstolkande analysmetod använts. Då görs en 
tolkning som fördjupar förståelsen genom att utifrån forskarens perspektiv på 
forskningsområdet utveckla analysen till att omfatta även det outsagda och 
klargöra relationer och strukturer som inte direkt framträder i den utskrivna 
texten. Det material som presenteras från studien här i kapitel 5 bygger dels på 
den inledande, tentativa analysen som gjordes i den ursprungliga studien med mål 
att visa på de fenomen med betydelse för kommunernas kompetens för att ställa 
om mot ett mer naturanpassad samhällsutveckling, dels en ytterligare analys och 
bearbetning. I denna fokuserades framförallt på mötet mellan de olika grupperna 
och deras olika yrkes- och förvaltningskulturer. I läsningen av materialet skapades 
alltså delvis nya kategorier och en fördjupad förståelse växte fram. 

I den andra och tredje studien (kapitel 6 och 7) skedde en tematisering av 
materialet delvis utifrån det förväntade utifrån min förförståelse som skapats 
genom föregående studier men också utifrån de teman som kom fram under 
intervjuerna och i läsningen av materialet. Nya teman uppkom även när materialet 
lästes i ett sammanhang. I ett första steg kodades det intressanta i varje 
intervju/fokusgrupp, i ett andra sammanfördes liknande teman till gemensamma 
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kategorier. Det tredje steget innebar att återgå till det utskrivna materialet för att 
söka efter teman som uppkommit i andra delar av materialet. I båda fallet byggdes 
texten upp ifrån citat som ordnades efter teman och sedan tolkades och skrevs 
om. En relativt hög andel citat har integrerats i texten för att visa på de 
intervjuades egna uttryck av deras upplevelse och tolkning av arbetssituationen. 

När det utskrivna materialet bearbetades och analyserades skedde i samtliga 
studier en bearbetning av språket i de använda delarna till en mer skriftspråkslik 
form, för att underlätta läsningen. (Kvale 1997) De som ingått i studierna har getts 
möjlighet att kommentera använt material i textform, vilket bidrar till en 
validering. Materialet från studien i fyra kommuner och fokusgrupperna har 
använts av flera medlemmar av forskargruppen, som bearbetat och tolkat 
materialet utifrån sina frågeställningar.8 Dessutom har materialet i studien av fyra 
kommuner varit underlag för utveckling av forskningsfrågor i forskningsprojektet 
Kommunen och territoriet, se exempelvis Asplund et al (2000). 
 
                                                 
1 Originalet utkom 1962. 
2 I en efterskrift från 1969, där Kuhn framförallt svarar på kritik på grundtexten, 
förekommer termen idealexempel. Ett sådant är enligt Kuhn det som han ursprungligen 
avsåg med termen paradigm. Men paradigm kom i texten att även omfatta bland annat 
värderingar, gemensamma föreställningar och symboliska generaliseringar. Idealexemplet 
utgörs av de problemlösningar som presenteras under utbildningen, gemensamma 
exempel på hur forskningen bedrivs. Detta exempel lär den studerande att se problem som 
motsvarigheter till andra problem, och att använda detta analogt. (Kuhn 1992, s 152) 
3 Enligt Ramírez (2004) hör planeringsforskningen till kategorin handlingskunskap 
eftersom planeringen som aktivitet rör vad som är önskvärt/icke-önskvärt rörande 
samhällets utveckling och organisering.  
4 Ansatsen lanserades av Glaser och Strauss 1967 i boken The Discovery of Grounded Theory. 
Här redovisas en förenklad modell, anpassad för att studera organisationer. 
5 Redovisningen av ansatsen bygger på den formella datastrukturanalysen (hermeneutisk), 
utarbetad av A. Trankell för vittnespsykologiska ändamål, sådan den beskrivs av 
Gustavsson (1996), och EPP- modellen som är en kombination av hermeneutik och 
fenomenologi i Karlsson (1985). 
6 Fallstudier utgår från ett kontextberoende. I grunden finns en önskan att förstå eller 
förklara komplexa sociala fenomen. Vid fallstudier undersöks fenomen i sin naturliga 
miljö. Detta är en fördel i fall där gränserna mellan fenomenet och kontexten inte är klara 
och flera informationskanaler används, som till exempel dokument, intervjuer och 
observationer. (Westlander 1987) Enligt Yins (1994) definition av en fallstudie är det en 
möjlig ansats då frågor av typen ”hur” och ”varför” ska besvaras, forskaren har liten 
kontroll över skeendet och ett samtida fenomen studeras i sin egen kontext. För att det ska 
vara möjligt att göra jämförelser mellan fall måste utgångspunkterna vara formala, dvs 
utanförstående kriterier användas. 
7 Kvale avser med tolkning här en mer djupgående tolkning och gör an analogi med en 
kritikers tolkning av en dikt. 
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8 Asplund et al (1997), Orrskog (1999, 2002, 2004), Skantze och Asplund (1999), Asplund 
och Hilding-Rydevik (2001), Håkansson (2001), Dovlén (2001, 2004), Isaksson (2004), 
Storbjörk (2004), Asplund och Skantze (2004). 
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3 Yrken och deras omvärld  
 
 
De teoretiska diskussioner som redovisas i kapitlet har inhämtats parallellt med att 
det empiriska materialet har samlats in och bearbetats. De redovisade teoriernas 
funktion är att utgöra en tolkningsram som gör det möjligt att belysa och 
problematisera det insamlade materialet. Teorierna är hämtade från en relativt 
bred bas av teoretiska inriktningar och tillämpningsområden, något som faller sig 
naturligt då ämnet planering och teorier kring planering i sig inte är en enhetlig 
disciplin utan är beroende av bidrag från en rad ”stödvetenskaper”.  

Ett centralt antagande är att den mänskliga förståelsen är organiserad genom 
perspektiv. Dreyfus och Dreyfus (1986) utgår från detta antagande i sitt arbete för 
att förstå mänskligt tänkande, förståelse och lärande.1 Deras teorier har i 
planeringslitteratur tidigare använts av Flyvbjerg (1994), som i sin avhandling 
Rationalitet og magt utgår från deras resonemang för att framförallt förstå och 
förklara olika typer av kunnande, genom att koppla deras modell för 
kunskapsinlärning till de aristoteliska begreppen fronesis och praxis. Dessa 
begrepp är djupare diskuterade i relation till planering i Ramírez (1995a). 

I redogörelsen nedan ges ett teoretiskt perspektiv på yrken, professioner och 
deras utveckling. Jag har framförallt valt att basera mig på professionssociologen 
Abbott (1988) och hans teoretiska modell för professionssystem. Teorin som 
helhet kan diskuteras, se exempelvis Edman (2001). Valet att använda Abbott är 
främst beroende av den modell för konkurrens som han presenterar, och som kan 
användas för att tolka delar av empirin där metaforer som kamp och strid används 
för att beskriva arbetssituationer. Som komplement finns teorier om 
användningen av kunskap och om yrkesskicklighet. Ett övergripande begrepp som 
används är kultur. Valet att använda kulturbegreppet bygger på att många av de 
tjänstemän som ingått i studien använt denna metafor för att beskriva de 
skillnader som finns mellan de olika yrkesgrupperna. När det gäller 
kulturbegreppet är det framförallt hämtat från organisationsteoretiska texter.  

 
3.1 Teorier om professioner och yrken 
 
3.1.1 Professionsbegreppet 
Jag har valt att använda begreppet profession synonymt med yrke. En viktig orsak 
till att klargöra detta är att i traditionella definitioner av professioner finns en 
koppling till status, legitimeringssystem, högre utbildningar, yrkesorganisationer, 
etiska koder och liknande attribut. Yrken skulle då utgöra grupper med enklare 
eller mer hantverksmässiga sysslor som exempelvis bilmekaniker. Ett exempel på 
definition av professioner ges av Conze och Kocka (1985):  
 

 49



Professioner är heltidsarbeten med lång specialiserad grundutbildning med teoretisk-
vetenskaplig anknytning och fackutbildning som grund. Kunskaperna testas genom 
examina och med hjälp av den kompetens, som examensbeviset garanterar, kan 
professionerna kräva monopol på sin tjänstemarknad. Detta upprätthålls med statliga 
regleringar. Professionella yrkesutövare vill inte att lekmän skall ha inflytande över yrket, 
utan utövar istället kontrollen inifrån genom sträng yrkesetik och hederskodex. 
Professionerna gör anspråk på hög lön och högt socialt anseende. Professionalisering är 
den process genom vilken ett yrke förvandlas till profession. (översättning i Florin (1987) ) 
 
Typiska professioner är då läkare, jurister och arkitekter. Till skillnad från andra 
yrken kännetecknas professioner av att arbeta med intellektuella verktyg med hög 
abstraktionsnivå. Professionerna legitimerar sin expertroll genom att hänvisa till 
allmänt accepterade värden såsom rationalitet, effektivitet och vetenskaplighet. 
Men allt arbete kan utföras professionellt, och jag är mer intresserad av själva 
yrkesutövningen och användningen av kunskap. Dessutom kan de teorier som 
finns kring professioner och de mekanismer som formar och utvecklar dem i 
många stycken appliceras på alla typer av yrkesgrupper. Abbott (1988) erbjuder då 
en användbar, om än något vag, definition av professioner: ‘...professions are exclusive 
occupational groups applying somewhat abstract knowledge to particular cases.’ (Abbott 1988, 
s 8). Han påpekar samtidigt att definitionen måste utgå från de teoretiska 
frågeställningarna. I Abbotts resonemang om vad som konstituerar en profession 
är abstraction skill ett nyckelbegrepp. I min tolkning finns det likheter med den 
erfarenhetskunskap och den förståelse av situationer som används av Ramírez 
(1995) respektive Dreyfus och Dreyfus (1986).  

Inom professionsforskningen finns två huvudskolor. Den äldre som 
utvecklats i en europeisk kontext bygger på en funktionell samhälls- och 
professionsbeskrivning. Den yngre, som idag är dominerande, har ett 
angloamerikanskt ursprung och utgår från en evolutionär samhälls- och 
professionsuppfattning. I den senare betonas kamp och konkurrens, och de 
professionellas drivkrafter för att bevaka revir och vara aktiva i skapandet av sina 
uppgifter. I den förra är det istället en betoning på rationalitet och experten som 
utifrån vetenskaplig grund använder sin kunskap för samhällets bästa. En 
förklaring till skillnader mellan dem kan vara den verklighet de utbildats inom. I 
USA har professionerna i högre grad utvecklats och verkat i en marknadssituation. 
I Europa finns en annan tradition där staten haft en stor roll i tillskapandet av 
professionerna. (Dingwall & Lewis 1983) 

I studiet av yrkesgrupper/professioner kan en yrkesgrupp studeras som ett 
isolerat fenomen, eller så kan undersökningen utgå från grupper av yrken med 
arbetsuppgifter inom ett gemensamt arbetsfält. Abbott (1988) förespråkar det 
senare som mer givande med motiveringen att arbetsuppgiften är själva kärnan 
förutan vilken yrkesgrupperna inte skulle existera, och att det är förändringar i 
arbetsuppgifterna som leder till förändring och utveckling av yrket. Han 
understryker också den interaktivitet som finns mellan arbete och yrke; 
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yrkesgruppen skapar i viss utsträckning sitt arbetsfält, men är också själv formade 
av formuleringen och omformuleringar av arbetsuppgifterna.  
 
3.1.2 Att vara professionell – om utveckling av 
yrkesskicklighet 
Att vara professionell handlar inte bara om att ha fackkunskap och veta vilka 
regler som gäller. Därutöver krävs en förmåga att använda denna kunskap, att veta 
när och hur kunskapen ska användas. Dreyfus och Dreyfus (1986) beskriver detta 
som skillnaden mellan att veta att (know-that) och att veta hur (know-how). 
Know-that är regler och fakta, enkel grundinformation, medan know-how är 
intuitivt och förgivettaget till sin natur. För att utveckla den senare kunskapen är 
erfarenhet genom att praktisera sina grundkunskaper nödvändig. Denna 
handlingsskicklighet (Ramírez 1996) omfattar att välja handlingssätt och att 
genomföra arbete eller uppgifter, vilket utöver faktakunskap kräver erfarenhet. 
Därför är det inte möjligt att se handling skilt från det handlande subjektet och 
föreskriva normativa handlingsregler. (ibid) 

Som yrkesverksam blir man med tiden skicklig i att tolka de situationer man 
möter i sin yrkesutövning. Den förmågan utvecklas vanligen genom en intuitiv 
process utifrån både erfarenhet och personens förutsättningar, och används mer 
eller mindre på ett undermedvetet plan. För att framgångsrikt kunna läsa av de 
situationer man befinner sig i krävs en flexibilitet och öppenhet för att kunna 
skapa och överväga en mängd möjliga lösningar. En mindre skicklig 
problemlösare använder snarare en mall med givna lösningar som sedan appliceras 
på situationen oberoende om de är de mest lämpliga lösningarna. Ett sådant mer 
rutinbetonat arbetssätt ger då mindre effektiva lösningar (Morgan 1996). Enlig 
Abbott (1988) kontrollerar professioner sin kunskap och yrkesskicklighet genom 
abstraktion. Han hävdar att den praktiska färdigheten har sin grund i ett abstrakt 
kunskapssystem. Abstraktionsförmågan hjälper den professionella att 
omformulera problem på ett sätt som passar den givna situationen. Abstrakt 
kunskap kan enligt Abbott inte användas rutinmässigt, utan kräver överväganden 
om tillvägagångssätt från fall till fall. Ramírez (1996) gör en distinktion mellan 
systematisk och problematisk kunskap. Den normativa, kodifierade kunskapen är 
systematisk. Den problematiska kunskapen omfattar att beskriva problem på ett 
adekvat sätt för att uppnå bästa möjliga lösning. Därefter måste lösningar väljas 
och genomföras, även detta på ett för situationen lämpat sätt. Den problematiska 
kunskapen är kontextuell och erfarenhetsbaserad.  

Dreyfus och Dreyfus (1986) presenterar en modell för utveckling av 
skicklighet2 med fem steg, från novis till expert (Figur 3.1), sålunda från know-that 
till know-how. Novisen och nybörjaren är beroende av regler i sin praktik, och 
varje steg i modellen medför en ökad förmåga att anpassa användandet av regler 
och fakta till den givna situationen.  
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Expert/Ypperlig 
utövare 

Skicklig utövare 
Kompetent utövare  

Nybörjare 
Nov s i
 

ERFARENHET 
 
Know-that---------------------------------------------------------------Know-how 
 
Figur 3.1 Dreyfus och Dreyfus (1986) modell för utvecklande av skicklighet består av fem 
steg. Varje nytt steg kräver ökad erfarenhet inom det aktuella kunskapsområdet. 
 
Med ökad erfarenhet från området blir mycket av det som ligger till grund för 
handlandet förgivettagen kunskap som används oreflekterat. Ett intuitivt och 
erfarenhetsbaserat handlande är enligt Dreyfus och Dreyfus kriteriet för experten, 
som de också kallar en ypperlig utövare. Experten och den skickliga utövaren har 
svårt att verbalisera sin kunskap och grunderna för sitt agerande för andra 
eftersom det sker på en intuitiv, undermedveten nivå. Hos många teoretiker 
refereras detta som tyst kunskap, som exempelvis hos Josefson (1991), Molander 
(1993) och Schön (1995). 

Intuition som ett resultat av en djup förståelse och erfarenhet (situational 
involvment) och en förmåga att se likheter är central i Dreyfus och Dreyfus 
beskrivning av expertskap. En erfarenhetsbaserad holistisk igenkänning av likheter 
är det som enligt dem leder fram till förståelse av situationer (situational 
understanding). Här finns det likheter med vad Abbott (1988) kallar för förmåga 
till abstraktion, nämligen att båda begreppen refererar till användningen av 
kunskapen och om att översätta den mellan olika situationer. Vi kan säga att den 
professionella alltid har samma perspektiv och mål för sina handlingar, men 
genom sin erfarenhet har kunskap om problemlösning som leder till 
ställningstaganden utifrån den aktuella situationen. Experten baserar alltså sitt 
handlande på erfarenheten, för att kunna välja den mest lämpade lösningen eller 
agerandet. 

Alla yrkesverksamma blir inte automatiskt experter, och en expert kan inte 
vara det inom alltför många områden. För att uppnå expertnivån krävs det en 
praktisk kunskap och omfattande erfarenhet av utövningen i verkliga situationer:  
 
…[A]ny individual will have had more experience with some types of situations than with 
others. Consequently an individual will be at the same time expert with respect to certain 
types of problems in his area of skill, but less skilled with respect to others. (Dreyfus & 
Dreyfus 1986, s 18)  
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Tid utgör sålunda en viktig faktor för att utveckla expertkunskap, och för att bli 
professionell i denna mening. Det som kännetecknar en expert är att han/hon är 
känslomässigt involverad i arbetet och känner ett ansvar för resultaten av beslut 
och handlingar. För nybörjaren som följer reglerna är däremot fortfarande det 
personliga engagemanget och ansvarskänslan jämförelsevis låg. I det här stadiet 
följer man regler som satts för den givna arbetsuppgiften och situationen. Det 
leder till att det är svårt att vara flexibel om en oväntad situation inträffar, 
eftersom man saknar erfarenhet att improvisera utifrån. För att bli skicklig krävs 
troligen att ett känslomässigt engagemang uppstår, eller finns redan från början i 
valet av yrke. Dreyfus och Dreyfus (1986) menar att en förutsättning för 
utvecklingen av skicklighet och användande av intuitionen kräver att man 
upplever sin verksamhet som meningsfull, intressant och betydelsefull.  

Modellen för utveckling av kunnande och skicklighet är dynamisk, och 
reflektion är en nödvändig del för att komma vidare från ett steg till ett annat. 
Författarna refererar denna reflektion som en fas av övervägande3. Det innebär en 
fas frikopplad från beräkning och analys. Istället är det en kritisk reflektion över 
den egna intuitionen. Det kräver ett öppet förhållande till sig själv och sina 
handlingar, som tillåter den professionelle att se sin situation från olika perspektiv. 
Motsatsen leder till en risk för ”tunnel-seende” som leder till misslyckande i att se 
nya, bättre lämpade perspektiv. (ibid) 

Schön (1995) använder begreppet reflektion-vid-handling (reflection-in-
action). Han hävdar att denna reflektion är central för hur yrkesverksamma 
hanterar avvikande situationer i sin praktik. Genom reflektionen kan den 
professionelle medvetandegöra och kritisera sin förgivettagna förståelse som har 
skapats genom upprepad erfarenhet av ett specifikt skeende, och kan skapa ny 
mening i situationer med osäkerhet eller i unika situationer som man kan möta i 
yrkesutövningen. Reflektionen kan vara av olika art. Den kan exempelvis röra 
förgivettagna normer och uppfattningar som ligger till grund för de yrkesmässiga 
bedömningarna, strategier och teorier som outtalade ligger bakom 
beteendemönster, känslan för en situation som lett till valet av en viss 
handlingsväg, vilket sätt ett problem framförs eller den professionella rollen i den 
institutionella kontexten. 

Flexibilitet och öppenhet ger alltså den professionelle möjlighet att använda 
såväl erfarenhet som faktakunskap för att finna nya lösningar inom det egna fältet, 
men också att skifta fokus till andra områden och att möta nya typer av 
problemställningar.  
 
3.1.3 Professionssystem – utvecklingen av en profession 
Enligt Abbott (1988) har professioner varit det dominerande sättet att organisera 
kunskap och expertis i det västerländska industrisamhället. Han analyserar 
professionerna och deras arbete utifrån tre nivåer, där det centrala är 
professionssystem, som kopplar samman yrkesgrupper med arbetsuppgifter (Figur 
3.2). Hur förändringar i en profession påverkar andra professioner inom systemet 
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står i fokus. På en lägre nivå finns differentiering inom professioner, och på den 
högre nivån samhällskrafter, som exempelvis statens agerande. 

Professioner formas således av sina arbetsuppgifter, samtidigt som de 
påverkar arbetsuppgiften i en ständig, interaktiv process. Nya frågor och andra 
förändringar i arbetet kan leda till att nya professioner uppstår och gamla 
försvinner. En profession kan också försvinna om den inte har förmåga att 
konkurrera med andra yrkesgrupper. En grupp med mer relevant kunskap inom 
området eller med högre abstraktionsförmåga kan konkurrera ut andra 
professioner. Men även inom professioner förekommer konflikter och 
konkurrens, och förändringar av arbetsuppgifter kan leda till differentiering inom 
professionen och göra det möjligt att subgrupper uppkommer. Över tid kan 
subgrupper omvandlas till nya professioner. Allmänna krafter som byråkratisering 
och kunskapsutveckling har inte någon enhetlig effekt på yrkesgrupperna enligt 
Abbott. Istället formas de av interna krafter och systemkrafter, men också av de 
verksammas egna val. (ibid) 
 
 
 

Differentiering inom 
professioner 

 
Professionssystem 

Sociala och 
samhälleliga krafter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2 En professions utveckling kan enligt Abbott (1988) påverkas av händelser och 
fenomen på tre olika nivåer, dels samhällsövergripande faktorer, dels genom att de ingår i 
ett professionssystem, och slutligen av förändringar inom den egna professionen. Fritt 
efter Abbott (1988). 
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För Abbott (ibid) är jurisdiktionen ett nyckelbegrepp. Jurisdiktionen kopplar 
samman en arbetsuppgift med en specifik yrkesgrupp. Detta kan ske på olika sätt. 
I Europa har de flesta traditionella professioner initierats av staten, och 
jurisdiktionen sker vanligen genom lagstiftning. Dispyter och konkurrens kring 
jurisdiktionens gränser kan uppstå på lokal nivå som en följd av nationella krav. 
Det uppstår då en konkurrens mellan professioner kring kontrollen av kunskapen 
inom deras respektive områden. (Dingwall & Lewis 1983) En profession kan ha 
full kontroll över sin jurisdiktion eller delegera kontroll till andra grupper. Ett sätt 
att utveckla sin profession är att få kontroll över områden som erbjuder makt, 
status och möjlighet att delegera mer perifera delar av arbetet. Det finns alltså en 
över- och underordning mellan yrkesgrupperna inom systemet. (Abbott 1988) Ett 
klassiskt exempel är läkare och barnmorskor (Öberg 1996).  
 
3.2 Yrkeskultur 
 
3.2.1 Kultur, diskurs och perspektiv 
En användbar metafor för att förstå organisationer är kultur (Morgan 1996). 
Kulturbegreppet kan också användas i studiet av professioner, och kan bidra med 
ökad förståelse. Teorier kring organisationskultur kan användas, då det är inriktat 
på grupper av människor, som knyts ihop av en gemensam, institutionell ram. 
Professioner verkar dessutom i organisationer eller annan institutionell kontext, 
och gör då sina val utifrån den organisationskultur som råder.  

När kulturbegreppet först uppstod i mitten av 1800-talet användes det 
synonymt med civilisation eller samhälle, som i Taylors definition från 1871: 
 
culture, or civilization... is that complex whole which includes knowledge, belief, art, law, 
morals, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of 
society. (i Morgan 1996, s 397)  
 
De flesta senare definitioner är variationer på denna, relativt allmänna definition. 
Om ”society” tolkas som en grupp människor, kan kulturbegreppet användas för 
att beskriva grupper på olika nivå, som exempelvis nationer, etniska grupper, 
företag, ungdomar och yrkesgrupper. 

Under de senaste årtiondena har diskursbegreppet använts parallellt med 
kultur, men även helt separat. Diskursbegreppet är starkt influerat av Foucaults 
arbete, som lyfter in makt som en central del i diskursen, vilket vidgar analysen av 
komplexa situationer. (Goldstein-Kyaga 1999) Begrepp som kultur och diskurs, 
tillsammans med perspektiv och aspekt, har alla till syfte att i olika utsträckning 
beskriva basen för vår förståelse av samhället och vår omgivning. 
Diskursbegreppet har en stark koppling till språket. Burr (1995) definierar 
diskurser som bilder av världen, som skapas av en viss användning av språket. 
Hon säger:    
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A discourse refers to a set of meanings, metaphors, representations, images, stories, 
statements and so on that in some way together produce a particular version of events. ... 
there may be a variety of different discourses, each with a different story to tell about the 
object in question, a different way of representing it to the world. (Burr 1995, s 48) 
 
 ...a discourse can be thought of as a kind of frame of reference, a conceptual backcloth 
against which our utterances can be interpreted. (ibid, s 50)  
 
Språket spelar också en viktig roll i kulturbegreppet. Redan Aristoteles beskrev 
människan som ett samhällsdjur4, som genom språket, logos, skiljer sig från andra 
djur, och därigenom kan utveckla sina kunskaper tillsammans med andra 
människor och bilda samhällen. (Ramírez 2004) Trots att diskurs och kultur har 
denna parallella användning, kommer jag i den fortsatta framställningen att utgå 
från kultur som ett huvudbegrepp i tolkningen av det empiriska materialet, då 
detta utifrån mitt syfte är mer lämpat i studiet av gruppers relationer och 
traditioner. 
 
3.2.2 Organisations- och yrkeskulturer 
Bruzelius och Skärvad (1995) beskriver en organisations kultur som sammansatt 
av flera olika beståndsdelar. Organisationens kultur består framförallt av ett 
övergripande mål - ett idealmål av dominerande idéer och värderingar, av 
signifikanta aktörer och förebilder, av normer och regler samt av informella 
kommunikationskanaler. En stark organisationskultur är tydlig och väl fungerande 
på alla dessa punkter, vilket stödjer organisationens effektivitet och funktion. Av 
dessa utgör idealmålet det centrala, det som beskriver verksamhetens ”affärsidé”. 
Värderingarna reglerar vad som är bra eller dåligt. Ett exempel är att i den 
byråkratiska organisationen betonas vikten av att följa regler, medan andra mer 
”organiska” organisationer lägger betoningen på att lösa uppgifter och problem. 
Förebilderna lever efter de vedertagna värderingarna och verkar som goda 
exempel medan signifikanta aktörer är personer som har makt och inflytande på 
hur dessa värderingar utformas. Dessa kan ofta vara samma personer. De rådande 
normerna och reglerna som styr uppträdande, språkbruk, arbetssätt etcetera kan 
vara både formella och informella. De informella kommunikationskanalerna är 
informella nätverk i organisationen och av yttersta vikt för att förmedla 
värderingar och normer inom organisationen, vilket härigenom stärks.  

En definition av organisationskultur som är generell till sin natur, och 
sammanfattar essensen av kulturbegreppet i såväl antropologisk som sociologisk 
litteratur, och som erbjuder en fruktbar bild utifrån mina syften ges av van 
Maanen och Barley (1985):  
 
… culture can be understood as a set of solutions devised by a group to meet specific 
problems posed by the situations they face in common. (van Maanen & Barley 1985, s 33) 
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Kulturen innefattar också de gemensamma värderingar och betydelser och 
accepterade tolkningar av situationer, som ofta finns förgivet taget inom gruppen 
och som överförs till nya gruppmedlemmar (Louis 1985). Detta antyder att varje 
organisation har en enhetlig och unik kultur, men det finns också subkulturer5. I 
de flesta organisationer finns det parallellt olika, och ibland konkurrerande, 
värdesystem. Förutom allmänna egenskaper som kön, ras och religion kan också 
sådant som exempelvis yrkesgrupper bidra till att en kultur uppstår. Olika 
yrkesgrupper kan mycket väl ha olika världsbilder och syn på vilka mål 
organisationen har. (Morgan 1996) 

Van Maanen och Barley (1985) föreslår att organisationskulturer analyseras 
ur fyra aspekter. Den första kallar de ”ekologisk kontext”. I det avseendet kan 
organisationer beskrivas i förhållande till sin omgivning genom en kartläggning 
utmed fysiska, tidsmässiga och sociala axlar. Särskilt viktig är naturligtvis den 
sociala omgivningens förväntningar på organisationen. Den andra aspekten kallar 
författarna ”särskiljande interaktion”. Den behandlar vilka relationer som finns 
mellan människor inom respektive utanför organisationen och styrkan i dem. För 
att organisationen skall kunna ha en kultur måste samhörigheten inom 
organisationen vara större än mellan individer innanför och utanför 
organisationen. Den tredje aspekten gäller det inom gruppen gemensamma 
synsättet, den gemensamma upplevelsen av exempelvis organisationens uppdrag. 
Den fjärde analysaspekten slutligen är organisationens förmåga till reproduktion 
och anpassning, det vill säga förmågan till överlevnad.  

Det finns olika, motsägelsefulla, antaganden i organisationsteorilitteraturen 
om hur en kultur uppkommer och utvecklas. Å ena sidan de som hävdar att kultur 
skapas utifrån gruppen och gruppmedlemmarnas behov, och alltså grundar sig i 
deras erfarenheter. Å andra sidan de som ser kultur som något som kan skapas 
och implementeras i en organisation utifrån. (Martin 1985) Min uppfattning ligger 
närmast den förra, och är därmed i linje med det som framförs av exempelvis 
Morgan (1996) och Alvesson (1995) som hävdar att kultur inte är något som kan 
styras och läggas på ett socialt sammanhang utifrån, utan främst har sin grund i 
gruppens behov, och uppkommer i en interaktiv social process. Även utbildning, 
erfarenhet, personliga egenskaper och den sociala och institutionella kontexten är 
delar i denna process. Enligt Alvesson (ibid) uppkommer, bibehålls och förändras 
de gemensamma värderingarna genom sociala processer. Denna gemensamma 
förståelse gör det möjligt för gruppen eller organisationen att fungera, och 
vägleder de enskilda gruppmedlemmarna i deras agerande. Men den sociala 
tolkningen av omvärlden medför också att motsättningar mot denna världsbild 
måste göras harmlösa för att inte ifrågasätta legitimiteten för gruppens arbete och 
värderingar.  

Schein (1992) beskriver organisationskulturen som tre lager, som vart och ett 
motsvarar olika grad av medvetenhet (Figur 3.3). Grundläggande antaganden är 
förgivettagna och finns på den mest omedvetna nivån. Dessa antaganden kan röra 
värderingar, vanliga arbetsmetoder och liknande som underlättar 
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kommunikationen och förståelsen mellan gruppmedlemmarna. När det sker 
förändringar med krav på nya arbetsmetoder och nya sätt att tänka, kan dessa 
antaganden utgöra ett hinder för förändring. Framförallt beror det på att varken 
de enskilda personerna eller organisationen som helhet är medvetna om att de 
finns, och att de är djupt rotade i organisationen. På en mer medveten nivå finns 
de gemensamma värderingar och beteendekoder som gruppmedlemmar själva är 
medvetna om. De här värderingarna kan komma till uttryck till exempel i strategi- 
och målformuleringar. Den tredje, ytligaste nivån är det som inte bara gruppens 
medlemmar kan identifiera, utan också det som är synligt utifrån. Här finns sådant 
som språk, ritualer, klädkoder och andra attribut. Men det finns kopplingar mellan 
dessa yttre attribut och de mer djupliggande tanke- och värderingssystemen. 
Däremot kan det vara mycket svårt att tolka och förstå dessa samband på ett 
meningsfullt sätt.  
 
 
 

Artefakter    Medvetna    Klädstil, språk, 
      Synliga utåt   myter mm 
 
 
 
Gemensamma värderingar  Semi-medvetna   Strategier, mål mm 
och beteendekoder    Synliga i gruppen    
 
 
 
 

Grundläggande   Förgivettagna,   Värderingar,  
antaganden   omedvetna   arbetssätt mm 

 
 
 
Figur 3.3 Organisationskulturens olika nivåer. Fritt efter Schein (1992).  
 
En professionskultur kan således karakteriseras av de vanor, normer och 
värderingar som skapas och upprätthålls inom en yrkesgrupp. Det är framförallt i 
det dagliga arbetet som kulturen uppstår och utvecklas. Yrkesutövarna möter här 
samma situation om och om igen och utvecklar därför rutiner och sätt att angripa 
arbetsuppgifter och problem som är vanliga. Med tiden blir dessa rutiner något 
som man inte längre reflekterar över, utan tar för givna, och dessa förs sedan 
vidare till nya medlemmar av yrket. Kulturen formas också av utbildning och 
genom andra institutioner som är knutna till yrket. Yrkeskulturen ger en 
tolkningsram för hur man ser på omvärlden och sitt arbete, hur problem och 
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frågeställningar identifieras och vilka lösningar och angreppssätt som är möjliga. 
Det gemensamma språket, det accepterade och vedertagna sättet att använda ord 
och uttryck, och tolkningen av deras innebörd är också centralt (Morgan 1996, 
Schein 1992) i skapandet av en gemensam världsbild. Professionens roll 
vidmaktshålls och utvecklas alltså genom kulturen. Starka förgivettagna 
antaganden, djupt rotade i kulturen, och omedvetna för bärarna kan också vara ett 
hinder för förändring, även då detta vore önskvärt utifrån ändrade förutsättningar 
i omvärlden. Healey (1997) påpekar att förgivettagna antaganden och praktiker 
skapar en grund för maktrelationer att verka. För att skapa förändring blir det då 
nödvändigt att de sociokulturella referensramarna uppmärksammas och förändras. 
Inom yrkesgruppen behöver inte denna förgivettagna grund diskuteras eller 
reflekteras och beslut och agerande i linje med kulturen behöver varken 
legitimeras eller förklaras. Men i mötet med andra yrkesgrupper, i 
samarbetssituationer, eller när nya frågor och arbetsuppgifter uppkommer, kan det 
uppstå behov av att diskutera och reflektera över varför man gör som man gör. 
Samarbete kan väcka detta behov just genom svårigheter i förståelse mellan olika 
grupper, och en önskan att göra sin egen ståndpunkt tydlig. 

Grundläggande antaganden försvaras och legitimeras ofta med logiska och 
rationella argument om de ifrågasätts. (Alvesson 1995) Det kan lätt leda till 
polarisering och därigenom ökade svårigheter i samarbete och kommunikation. I 
dialog är målet att upptäcka och reflektera över just sådana antaganden. 

 
Att tala om etiska frågor är att få klarhet i hur man handlar, men också att visa vem man är 
och vilken etisk hållning man har. Genom den diskurs man för, når man själv fram till 
klarhet om hur man handlar och om hur man bör handla, till bedömningar om hur man 
handlat och till avgöranden om hur man ska handla. Vi talar inte om det vi gjort eller ska 
göra endast för att låta andra förstå något vi redan vet. Vi får också själva klarhet i vad vi 
vill och vad vi vet genom att tala om det för andra och för oss själva. Vi förstår just 
därigenom, dia-lógos, genom logos. Dialogen är därför etikens diskurs, en förståelse genom 
att resonera. (Ramírez 1995a, s 351) 
 
En dialog syftar alltså inte till att skapa konsensus eller samsyn kring en bestämd 
ståndpunkt eller en fråga. Istället är målet att lyfta upp och göra de olika 
ställningstagandena synliga och möjliga att reflektera över, samt ge en ökad 
förståelse för skillnaderna mellan de olika synsätten. 
 
3.3 Kommunal förvaltning, tjänstemannarollen och 
planeringen  
 
Lundquist (1991) hävdar att den offentliga förvaltningen har en central roll i den 
politiska processen i det västdemokratiska samhället, och i sig utgör en betydande 
maktfaktor. Det är därför ur demokratisk aspekt och för planeringspraktiken 
viktigt med god kunskap om hur tjänstemännens vardagsarbete utförs. Inom 
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ramen för avhandlingen gäller det då kommunernas förvaltning och 
tjänstemännens arbete med miljö- och hållbarhetsaspekter inom ramen för 
framförallt den fysiska planeringen.  

Rationalitet, effektivitet och uppfyllandet av legala krav och 
demokratiaspekter är exempel på förväntade egenskaper hos förvaltningens 
organisering, vilka alla kan komma i konflikt med varandra. Rationaliteten är en 
viktig legitimeringsgrund, som ofta åberopas. Motsättningar demokrati - 
rationalitet kan uppträda på tre plan:  

• på övergripande samhällsnivå i idéstrukturen,  
• på institutionell makronivå mellan parlamentarisk demokrati och rationell 

förvaltning, samt 
• mellan politiker och tjänstemän. (Petersson 1994) 

Petersson (ibid) menar att det finns tre slags förvaltningstraditioner: den statliga 
förvaltningens med sin byråkrati och betoning på rättssäkerhet, affärsföretagets 
med sin betoning på effektivitet och en förvaltningstradition baserad på 
folkrörelser och andra ideella organisationer med betoning på demokrati. 
Historiskt har den kommunala förvaltningen enligt Pettersson varit av den tredje 
typen och skötts av förtroendevalda. Över tiden har dock en professionalisering 
skett och idag sköts förvaltningen av tjänstemän. Skillnaderna mellan de tre 
traditionerna har blivit allt mindre och otydligare, och den kommunala 
förvaltningen som helhet uppvisar drag av dem alla. (ibid) I förhållandet mellan 
politiker och tjänstemän gäller i princip att politikerna bestämmer över strategier 
och resursfrågor och att tjänstemännen inom dessa ramar använder sin kunskap 
och erfarenhet för att avgöra vad som ska uträttas och hur. Men några definitiva 
gränser mellan politikerns och tjänstemannens beslutsområden är svåra att dra. 
Politikerna vill gärna ha möjlighet att ingripa i verksamheten när de finner det 
lämpligt, utan att vara bundna av att alltid delta i detaljarbetet. Tjänstemännen å 
sin sida vill ha möjlighet att utnyttja sin professionalism, men de vill också ha klart 
formulerade målsättningar och vill inte överta det totala ansvaret för 
verksamheten. Politikernas roll måste dock vara att bestämma målen och 
riktlinjerna för verksamheten. (Lundquist 1991) 

Asplund och Hilding-Rydevik (1996) har visat att tjänstemän, främst 
planerare, hade stort inflytande på resultatet av planeringen beroende på hur själva 
planprocessen utformades. Politikerna har det yttersta ansvaret för beslutet, men 
tar i de flesta fall beslut utifrån de förslag som tjänstemännen presenterar. Detta 
diskuteras också av Isaksson och Storbjörk (2005), som visar att både planerare 
och politiker har en tydlig normativ bild av rollfördelningen dem emellan, och 
explicit skiljer på tjänstemannens roll som beredande och politikern som 
beslutsfattande. När de däremot beskriver sitt arbete visar det sig att dessa roller 
många gånger flyter samman. Asplund och Hilding-Rydevik (1996) diskuterar 
utifrån sina resultat att politiker och tjänstemän är ömsesidigt beroende och måste 
samarbeta om det ska vara möjligt att förändra såväl roller som arbetssätt. 
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Politikerna tillsätts och legitimeras genom att de har valts av väljarna.  Tjänstemän 
tillsätts utifrån meriter som utbildning och tidigare erfarenhet av liknande arbete. 
Tjänstemännens roll legitimeras sålunda utifrån deras fackkunskaper. Deras roll 
kan vara såväl specialist (professionell) som generalist (byråkrat). Byråkraten 
arbetar främst med administration och ledningsuppgifter. (Lundquist 1991) 
Normen är att politikerna beslutar i olika frågor, i linje med rikspolitik och 
medborgarnas/väljarnas önskan, och att tjänstemännens roll är att genomföra 
besluten. I vissa fall kan dock de demokratiska aspekterna tillgodoses genom att 
tjänstemän utifrån sin sakkunskap gör en avvägning mellan olika alternativ som 
kan vara i konflikt, dock inom de ramar för exempelvis kostnader som satts av 
politiker.  Lundquist tar dock upp att den professionella kunskapen inte alltid är 
entydig, och att det kan finnas oenighet mellan olika professionella bedömningar. 
Då får politikerna avgöra utifrån ”sunt förnuft”. Lundquist påpekar vidare att om 
man anlägger ett politiskt-demokratiskt synsätt på den kommunala verksamheten 
så har politikerna beslutsrätt över alla beslut, inom de ramar som sätts av 
rikspolitiken. Detta är dock inte praktiskt genomförbart idag. Politikerna saknar 
såväl tid som tillräckliga kunskaper för att uppfylla de krav som ställs på 
verksamheten från såväl medborgarna som lagstiftningen. Utifrån ett praktiskt-
administrativt synsätt kan därför framföras att tjänstemännen ska ha en ”fredad 
zon” utan inblandning av politikerna. Sådana argument bygger på rationalitets- 
och effektivitetskrav. Kommunallagen ger också en möjlighet att delegera 
rutinbeslut till enskilda tjänstemän. (ibid) Lundquist (1998) diskuterar 
ämbetsmannarollen utifrån ett demokratiperspektiv, och pekar på att enskilda 
tjänstemän har en viktig roll att påpeka om politikerna tar beslut som strider mot 
lagstiftningen eller på något sätt är oetiskt, att vara ”demokratins väktare”. 
Ämbetsmannarollens position beskrivs i figur 3.4.  
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Figur 3.4 Ämbetsmannens etiska grundrelationer. Efter Lundquist (1998), s 106. 
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De tre relationerna kan komma i konflikt med varandra och andra värden i 
samhället. Detta visar på komplexiteten i de relationer tjänstemännen har och de 
uppgifter de ska utföra. (ibid) Tjänstemännen kan vidare hamna i dilemman hur de 
ska agera när beslut tas som står i motsättning till deras expertkunskaper. Står 
hänsynen mot samhällsmedborgarna, efterlevnad av lagstiftning och lojaliteten 
mot överordnade över de professionella övervägandena? Motsättningarna kan 
uppstå mellan ett eller flera av de ovanstående värdena, och det blir då ett val om 
exempelvis hänsynen till medborgarna eller lojaliteten med politiska beslut i den 
konkreta situationen väger tyngst. Dessa konflikter kan leda till en rad reaktioner 
från tjänstemannen, som exempelvis protest, obstruktion eller att de avgår eller 
överlämnar ärendet, i de fall lojalitet inte ses som en möjlighet. (ibid) 

Lundquist (1991) refererar till Offe (1984) som delat in förvaltningens arbete 
på tre nivåer av rationalitet. Den första styrs av legala regler, uppställda av 
politikerna. Den andra nivån medger att förvaltningen väljer medel som kan lösa 
de aktuella problemen, även om reglerna inte ger vägledning, eller inte erbjuder 
adekvata lösningar. Detta innebär en uppluckring av gränsen mellan politik och 
förvaltning. På den tredje nivån samarbetar tjänstemännen med andra intressenter 
för att skapa konsensus och stöd, en traditionellt sett politisk uppgift. Den tredje 
nivån sammanfaller med de governance-teorier som idag ofta används i studier av 
besluts- och planeringsprocesser där den offentliga förvaltningen ingår som part. 
Madanipour, Hull och Healey (2001) betonar att governance i sig är en process av 
förändring, som kan bidra till en förändring av värderingar, rutiner och andra 
kulturrelaterade aspekter som tas förgivna och därmed kan vara fastlåsande. 
Genom nya sätt att agera kommer dessa gradvis att lyftas upp och reflekteras, och 
därmed förändras. 

 
 
                  REGELANSVARIGA                  POLITIK        PROFESSIONALISM 
 
 
 
 
a)        b) 
 
 
      BERÖRDA  INTIATIVTAGARE         EKONOMI         JURIDIK 
 
Figur 3.5 Relationen mellan samhällsbyggandets aktörer. a) Aktörstriangeln.  
b) Krafthörningen. Efter Fog et al (1992), s 27 och s 29. 
 
Fog et al (1992) presenterar en modell för att beskriva relationen mellan aktörer 
som deltar i samhällsbyggandet i relation till den svenska plan- och 
bygglagstiftningen. De konstaterar att PBL-processen i sig innebär en rad 
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konflikter och avvägningar eftersom de olika aktörerna har olika utbildning, skilda 
erfarenheter, föreställningar, åsikter och värderingar. Enligt dem kan aktörerna 
inta en av tre positioner: initiativtagare, berörd eller regelansvariga (Figur 3.5 a) 
Positionen kan skifta i olika skeden av processen, och samma aktör kan sålunda ha 
olika roller under processen. Varje roll eller position medför en viss uppsättning 
resurser, som delas in i fyra kategorier: politiska, juridiska, ekonomiska och 
professionella. (Figur 3.5 b)  

De beskriver planeringsprocessen enligt PBL som uppbyggd av dels rättsliga 
beslut, dels reella beslut6. De senare innebär enligt författarna tekniska, estetiska 
och ekonomiska beslut. Dessa baseras på aktörernas kunskaper och värderingar, 
och utgör delvis underlag för de rättsliga besluten. De rättsliga besluten tas med 
ledning av regelsystemet enligt en fastställd ordning. Den professionella resursen 
utgör ett viktigt inslag i processen, även då de politiska nämnderna har 
beslutsmandatet. Plan- och bygglagstiftningen innehåller en rad kriterier där 
professionell kunskap krävs för tolkning och bedömning utifrån den givna 
situationen. Vidare utgår författarna från att den professionella kompetensen 
bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, medan de politiska och 
ekonomiska förutsättningarna utgörs av traditioner, värderingar och tillgångar. 
(ibid) Men i praktiken påverkas även de professionella aktörerna som exempelvis 
planerarna i sitt agerande av traditioner och värderingar på samma sätt som övriga 
aktörer i planeringsprocessen, vilket blir tydligt i empiriska studier. (Asplund et al 
1997) 
 
3.4 Sammanfattande antaganden  
 
De ovan beskrivna teorierna kan fungera som ficklampor för att belysa olika 
aspekter i de empiriska studierna. De teorier som redovisats här har sammanställts 
i det syftet, i anslutning till analysen av den inledande studien. De mest centrala är: 

• Människor förstår världen utifrån sina respektive och olika perspektiv. 
• Kulturer i form av en gemensam uppsättning antaganden om verkligheten 

och dess beskaffenhet uppstår i grupper, som exempelvis en yrkesgrupp, 
genom sociala processer. 

• Det förgivettagna finns på en undermedveten nivå, och har betydelse för 
vad tjänstemännen gör och tänker. 

• Att olika yrkesgrupper har olika traditioner påverkar deras perspektiv och 
gör att de kan tolka en gemensam arbetsuppgift på skilda sätt. 

• Yrken har en uppgift i samhället som kan ges exempelvis genom 
lagstiftning. Men de yrkesverksamma är själva med och påverkar 
formulering och utförande av arbetet genom sitt dagliga arbete. 

• Det kan uppstå konkurrens såväl inom som mellan yrkesgrupper. 
• Erfarenhet är en viktig grund för att bli en skicklig yrkesutövare. 
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• Tid behövs för reflektion för att kunna anpassa sitt professionella 
handlade i förändringssituationer. 

• Tjänstemännens och politikernas roller är normativt tydliga, men i 
vardagsarbetet kan de vara oklara och överlappande.  

                                                 
1 Dreyfus och Dreyfus (1986) arbete i Mind over Machine diskuterar kring mänskligt lärande i 
relation till AI (Artificiell Intelligens) och vad det är som gör den mänskliga hjärnan 
överlägsen.  
2 På engelska skill acquisition. 
3 På engelska deliberation. 
4 Resonemanget om människan som ett samhällsdjur (politikòn zõon) återfinns i 
Aristoteles Politiken. 
5 Enligt van Maanen och Barley (1985) är det främst inom antropologin som bilden av 
enhetliga kulturer har sitt ursprung, medan idén om subkulturer kan hänföras till 
sociologin. 
6 Beslutsprocessen illustreras i den sk konkretiseringskonen, som förutom dynamiken 
mellan de reella och rättsliga besluten visar på den ökade konkretiseringsgraden i och med 
att processen framskrider från idé mot målet som utgörs av materiell förändring. (Fog et al 
1992, s 32) 
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4 Från hygien till Agenda 21 – miljöfrågorna på 
den kommunala arenan  
 
 
I detta kapitel presenteras en historisk översikt över utvecklingen av kommunens 
roll i miljö- och hållbarhetsarbetet. Syftet är att ge en bakgrund till det arbetsfält 
som de yrken som idag är involverade i arbetet verkar inom, och en bakgrund till 
förutsättningar för deras yrkesutövning. Historiska studier av miljö- och 
hälsoskyddsarbetet i Sverige har huvudsakligen gjorts utifrån sakfrågan (Lundgren, 
1989), politiken (Lundqvist 1971, Hedrén 1994) eller lagstiftning och institutioner 
(Bro 2000, Duit 2002). I Törnquist (1961) ges en översikt över miljöfrågans 
utveckling och organisering fram till slutet av 1950-talet av ett antal personer som 
varit aktiva inom området. Såväl frågans som miljö- och hälsoskyddsyrkets 
utveckling finns sammanställd utifrån protokoll och intervjuer av Ljungström och 
Wall (1998) i en historisk översikt över miljöförvaltningen i Gävle. En mer 
personlig översikt från tjänstemannaperspektiv ges av Mossberg (1995) och från 
kommunpolitiken av Bouvin och Bouvin (1991). 
 
4.1 En kommunal arena växer fram 
 
De liberala strömningarna som fanns i västvärlden under 1800-talet, och som 
förespråkade en medborgare med stort ansvar för samhällets styre var en 
bakomliggande orsak till de svenska kommunalförordningar som antogs 1862. I 
och med införandet av dessa föds den svenska kommunen. En annan viktig grund 
för att bilda kommuner var behovet av att skapa en billig, decentraliserad 
förvaltning. De flesta av de nya kommunerna var landskommuner, som bildades 
av de tidigare socknarna. Att socknarna valdes som indelningsgrund berodde 
bland annat på att det förutsattes finnas en samhörighetskänsla och en vana att 
handha gemensamma angelägenheter. (Gustafsson 1988) De städer som innehade 
stadsprivilegier bildade stadskommuner och därtill kom ett tiotal köpingar, som 
var ett mellanting mellan lands- och stadskommun. Reglerna för dessa enheter 
skilde sig åt. Uppdelningen mellan stad, land och köping upprätthölls fram till 
1971 då ett enhetligt kommunbegrepp infördes. (ibid) 

Den moderna kommunen, så som den idag är organiserad, har sedan 1930-
talet utvecklats i takt med välfärdssamhället. I och med utvecklingen av den 
socialdemokratiska reformpolitiken ställdes krav på en kommunal service, främst 
inom den sociala sektorn. För att genomföra statens socialpolitiska intentioner 
behövdes en effektiv tjänstemannaförvaltning. Samtidigt skedde stora 
omflyttningar från landsbygden in till städerna. Många landskommuner var små, 
med liten befolkning redan i utgångsläget, vilket gjorde det svårt för dem att 
uppfylla kraven på en social upprustning. I 1952 års storkommunreform 
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reducerades antalet landskommuner genom sammanslagningar med närmare två 
tredjedelar (Tabell 4.1). 
 
Tabell 4.1 Antalet svenska kommuner 1862-2003 (Efter Gustafsson 1988 och Svenska 
kommunförbundet 2004) 
År Landskommuner Köpingar Städer Totalt 
1862 ca 2 400 ca 10      89 ca 2500 
1952         816      88    133        1037 
1969         625      91    132        848 
1971            -       -        -        464 
1974            -       -        -        278 
1996            -       -        -        288 
2003            -       -        -        290 
 
Men urbaniseringen fortsatte i ett allt snabbare tempo och de små kommunerna 
blev allt mindre medan de stora växte. De små kommunerna fick återigen svårt att 
klara av sina uppgifter och samarbete genom kommunförbund blev vanligt. Nya 
kommunala uppgifter krävde större befolkningsunderlag. För att tillgodose detta 
föreslogs att näringsgeografiskt sammanhängande områden skulle bildas. Dessa 
skulle bestå av en centralort med omland, och utgöra regioner med sociala, 
ekonomiska och kulturella relationer. Det viktigaste var dock att områdena skulle 
vara tillräckligt stora och konstruerade på ett sådant sätt att de klarade av att 
fullfölja sina uppgifter. Detta resulterade i en andra kommunindelningsreform 
som genomfördes mellan 1962 och 1974. Kommunerna sammanfördes 1962 till 
282 stycken kommunblock. Meningen var att de sedan på frivillig väg skulle bilda 
storkommuner. Men eftersom det ofta var kommuner av mycket olika karaktär i 
kommunblocken uppstod motsättningar, och i slutet av 1960-talet hade få 
storkommuner bildats. Riksdagen beslutade då att sammanläggningarna skulle 
kunna ske, även mot kommunernas vilja. En målsättning med större enheter var 
att uppnå en effektiv lokal samhällsplanering med mindre statlig detaljreglering. 
1974 fanns således 278 kommuner. (Gustafsson 1988) De senaste 20 åren har 
vissa justeringar av indelningen skett, främst genom kommundelning. 1996 var 
antalet kommuner 288 (Tabell 4.1). 2003 hade antalet ökat till 290 varav 12 
återtagit stadsbegreppet i namnet (Svenska kommunförbundet 2003). 

Kommunernas befogenheter och åligganden ska regleras genom lag fastslås i 
grundlagen. (Gustafsson 1988) I och med 1862 års kommunalförordningar 
infördes en kommunal beskattningsrätt som ekonomiskt möjliggjorde ett lokalt 
självstyre. Tidigare hade den lokala nivåns uppgifter reglerats genom uppräkning. 
Med kommunalförordningarna infördes istället en generalklausul som gav 
kommunerna en allmän kompetens genom att ge dem rätten att handha frågor 
som rörde ”gemensamma ordnings- och hushållningsangelägenheter” i de fall då 
dessa inte låg på någon annan instans. Förutom denna allmänna kompetens har 
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med tiden en speciallagsreglerad kompetens tillkommit allt eftersom behov 
uppkommit av ytterligare reglering. Den kommunala kompetensen som ges av 
dessa finns reglerat i ett antal lagar som exempelvis hälsoskyddslagen och plan- 
och bygglagen. Idag har den tidigare lydelsen gemensamt intresse ändrats till 
allmänt intresse. Kommunen har relativt stor handlingsfrihet inom de av staten 
uppsatta ramarna. (Grimlund, Gustafsson & Zanderin 1997) 

Fram till 1991 föreskrev kommunallagen vilka nämnder som var 
obligatoriska. Kommunerna var skyldiga att ha speciella nämnder för socialtjänst, 
skola, plan- och byggfrågor och miljö- och hälsoskyddsfrågor, utöver 
kommunstyrelsen. (Gustafsson 1988) Efter att den nya kommunallagen trädde 
ikraft finns istället i speciallagstiftningen uppräknat de uppgifter kommunen är 
skyldig att utföra. Däremot är det upp till den enskilda kommunen, efter beslut i 
kommunstyrelsen, att inrätta de nämnder man finner lämpliga, och organisera de 
olika frågorna under dessa. (Grimlund, Gustafsson & Zanderin 1997) I många 
kommuner har det lett till att framförallt miljö- och plan- och byggnämnder och 
respektive förvaltningar slagits samman, men ibland även att de tekniska 
förvaltningarna ingått i en gemensam organisation av stadsbyggnadsfrågor. År 
2000 hade mer än 50 % av Sveriges kommuner en gemensam nämnd för miljö- 
respektive plan- och byggfrågor, ibland inkluderande även andra områden. På 
förvaltningsnivå gällde samma förhållande för cirka en tredjedel av alla 
kommuner. (Svenska kommunförbundet 2000a) 

I takt med att kommunerna har blivit större har lekmannaförvaltningen 
ersatts med en tjänstemannaförvaltning. Tjänstemännen har till stor del övertagit 
verkställighet, men också beredningsfunktioner från politikerna. Samtidigt som 
antalet tjänstemän stadigt ökat har antalet förtroendevalda och antalet 
förtroendeuppdrag minskat. För att delvis motverka det minskade antalet 
förtroendevalda har en ”professionalisering” skett genom kommunalråd på del- 
eller heltid tillkommit i många kommuner. (Grimlund, Gustafsson & Zanderin 
1997) En parallell utveckling är att medborgarna i ökad utsträckning vänder sig 
direkt till tjänstemännen istället för att framföra sina synpunkter till politikerna 
(Gustafsson 1988) 

Kommunerna har länge haft ett stort inflytande på den fysiska planeringen 
och markanvändningen, vilket gavs exempelvis genom 1947-års byggnadslag och 
byggnadsstadgan från 1959.  Fram till mitten av 1950-talet stod staten för större 
delen av den offentliga verksamheten, efter det har kommunernas ansvar för 
finansieringen successivt ökat. (ibid) 1972 inleddes den fysiska riksplaneringen. 
Syftet var att hävda den vetenskapliga naturvårdens intressen, det rörliga 
friluftslivets behov och att skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Riksdagen 
antog samma år vissa riktlinjer för hushållning med mark och vatten. 
Kommunernas roll var att utarbeta kommunöversikter och områdesplaner. Stads- 
och byggnadsplaner fastställdes tidigare av länsstyrelsen eller regeringen, men i 
och med den nya plan- och bygglagen (PBL) trädde ikraft 1987 har kommunerna 
själva rätt att fastställa planer. Fram till 1970-talet var bostadsbyggande och 
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infrastrukturfrågor dominerande frågor i den kommunala planeringen. Under 
senare decennier har expansionstakten och byggandet avtagit, samtidigt som 
miljöaspekter blivit en viktig uppgift även inom planeringsverksamheten. Under 
slutet av 1980-talet och början av 1990-talet började 
miljökonsekvensbeskrivningar användas i den kommunala markanvändnings-
planeringen på initiativ från kommunerna själva (Hilding-Rydevik 1990). 1991 
infördes bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar i PBL. 
 
4.2 Utvecklingen av det kommunala miljö- och 
hållbarhetsarbetet  
 
I det följande avsnittet ges en översikt över den historiska utvecklingen av 
miljöfrågan i Sverige som kommunalt arbetsområde, från 1800-talets bekämpning 
av epidemier och smittspridning i städerna till dagens globala hållbarhetsmål, med 
koppling till samhällsplanering. För mer detaljerade beskrivningar av miljöfrågans 
och miljöpolitikens utveckling, se exempelvis Lundgren (1989), Bro (2000), 
Hedrén (1994), Duit (2002) och Sörlin (1991).  
 
4.2.1  Hälsoskyddets och naturvårdens utveckling  
Våra dagars kommunala miljöarbete har sina rötter främst i det arbete som gjordes 
under mitten av 1800-talet och som ledde till den första specialiserade 
lagstiftningen inom hälsoskyddsområdet, hälsovårdsstadgan 1874. Lagstiftningen 
var ett resultat av dels genombrott inom medicinen och upptäckten av bakterier, 
dels av kommunreformen 1862. Början av 1800-talet hade varit en tid av ständiga 
epidemier, främst kolera, och det fanns ett stort behov att minska riskerna för 
smittspridning. Allmän hälsovård hade i och för sig varit en angelägenhet för den 
lokala nivån redan tidigare. Under 1700-talet fanns jordegummor, som dels 
fungerade som barnmorskor, dels ansvarade för annan allmän hälsovård. Deras 
uppgifter reglerades genom statliga föreskrifter. 1813 fick prästerna ansvaret för 
den allmänna hälsovården, vilket sedan övergick till kyrkoråden 1828. Uppdraget 
rörde tillgång till läkemedel för socknens innevånare, men också tillsyn över 
livsföring. 1843 överfördes ansvaret från kyrkan till sockennämnderna. Då hade 
sedan drygt tio år sundhetsnämnder inrättats i städerna, med särskild uppgift att 
utöva tillsyn över hygieniska förhållanden. När hälsovårdsstadgan trädde ikraft 
1874 inrättades hälsovårdsnämnder i städerna och i landsbygdskommunerna fick 
kommunalnämnderna ansvaret för den allmänna hälsovården. Hälsovårdsstadgan 
kan beskrivas som en allmän hälsovårdsförfattning, eftersom det vid utarbetandet 
inte fanns något behov av mer specialiserade författningar. I hälsovårdsnämnden 
skulle polismästaren, stadsläkaren eller om sådan saknades annan läkare, och sex 
ytterligare ledamöter ingå. Vanliga ärenden under denna tid var trångboddhet och 
vattenförsörjning. (Törnquist 1961) 
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1909 tillsattes en statlig kommitté för att se över hälsovårdsstadgan. Den 
reviderade stadgan trädde ikraft 1919. I betänkandet anmärkte kommittén att även 
stadsarkitekten borde ingå i hälsovårdsnämnden för att utöka kompetensen främst 
gällande bostadshygieniska frågor. Detta blev inte fallet utan istället 
rekommenderades att byggnadsstadgans hygieniska fordringar skulle skärpas. 
Vidare ansåg kommittén att en ny organisation av hälsovården på landsbygden 
krävdes, och föreslog en regional instans. Motivet var att kommunalnämnderna 
hade många andra uppgifter, däribland kommunens ekonomi, som fick större 
tyngd vid sammansättningen av nämnden än funktionen som 
hälsovårdsmyndighet. (ibid) 
  Både miljö- och hälsofrågor är tydligt kopplade till samhällsutvecklingen. Det 
hygieniska området omfattade från början främst de sanitära olägenheter som 
fanns i städerna där risken för smittspridning var stor. Renhållning, bostadshygien 
och livsmedelshygien var viktiga frågor. Från 1800-talets mitt och under 1900-
talets första hälft hade urbaniseringen en stor betydelse. Industrialismens 
genombrott gjorde att städerna växte, och många lämnade landsbygden för 
arbeten i städer och tätorter. Med tiden tillkom frågor beroende på den allmänna 
utvecklingen i samhället. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen ledde till 
ökade resor och transporter som medförde problem med avgaser, buller och 
olyckor. Andra följder av samhällsutvecklingen var en ökad vattenförbrukning och 
materialanvändning samt övergödning av vattendrag. Bostadsstandarden 
förändrades framförallt efter krafttag under 1930-talet som innebar en ökad 
kommunal planering av bostäder.  (ibid) Det har under hela perioden funnits en 
stark betoning av förebyggande arbete.  

Under den här perioden var arbetsfältet starkt präglat av läkare och 
medicinsk expertis. Genom att bygga ut ett vattenburet avloppssystem hoppades 
man exempelvis lösa de sanitära olägenheterna i staden, och minska risken för 
epidemier och annan smittspridning. Att det bara var ett sätt att förflytta 
problemen till vattendragen utanför staden var fortfarande inget som diskuterades 
som ett problem. Det kom att dröja ända in på 1970-talet innan vattenreningen 
var fullt utbyggd för städer och tätorter.1 (Strandberg 1995) 

Samhällsutvecklingen ledde sålunda till en mängd nya problemområden inom 
hälsoskyddsområdet under första hälften av 1900-talet. Detta ställde i sin tur allt 
högre krav på det kommunala hälsoskyddsarbetet, främst i städer och tätorter. 
Hittills hade det praktiska hälsovårdsarbetet främst skötts av hälsovårdsnämndens 
ledamöter, med undantag från i större städer där det kunde förekomma att 
tillsynen, främst livsmedelsbesiktning och liknande, sköttes av så kallade 
hälsopoliser, ofta tidigare poliskonstaplar (Ljungström & Wall 1998). I takt med 
ett ökat behov av förebyggande åtgärder fick hälsovårdsnämnderna från 1930-talet 
rollen som remissinstans i utarbetandet av planer. Det gällde frågor som buller, 
vatten och avloppsfrågor, lokalisering av industrier och andra frågor som kunde 
utgöra sanitära olägenheter och vara till men för människor som var bosatta eller 
verksamma i aktuellt område. I och med ökningen av antal ärenden uppkom 
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behov av specialutbildade tjänstemän. Detta i samband med att kommunerna 
genom kommunsammanslagningar 1952, 1962 respektive 1973 blev större och 
därmed fick ökade ekonomiska förutsättningar, bidrog till behov av en utökad 
hälsovårdsorganisation. 

Den allmänna hälsovården, speciellt avseende omgivningshygieniska 
aspekter, organiserades i mitten av 1900-talet med stöd i hälsovårdslagstiftningen. 
På länsnivå fanns förste provinsialläkare, länsveterinär och hälsovårdskonsulter 
som ansvarade för området medan det på kommunal nivå var 
hälsovårdsnämndernas ansvarsområde. (Törnquist 1961) Över tid har det skett en 
alltmer detaljerad specialisering, i takt med att delområdena utvecklats och utökad 
lagstiftning avseende exempelvis arbetsmiljö, vattenfrågor och livsmedelshantering 
tillkommit. Detta har bidragit till ett ökat behov av samordning mellan olika 
specialiseringar inom myndigheterna.  

I hälsovårdsstadgan från 1958 föreskrevs för första gången att alla 
kommuner skulle ha en anställd hälsovårdsinspektör, med föreskriven utbildning. 
Visserligen hade redan 1874 års stadga medgivit anställande av tillsyningsmän, 
men det var först nu ett krav på anställda tjänstemän infördes. I vissa fall kunde 
kommuner, exempelvis på grund av ringa storlek, få dispens att ha någon anställd 
endast på deltid eller genom annan lösning. 1963 utexaminerades de första 
hälsovårdsinspektörerna med ettårig utbildning som gavs av Folkhälsoinstitutet 
(Naturvårdsverket 1977). Utbildningen var då en vidareutbildning, som tillägg till 
annan naturvetenskaplig grundutbildning. Först 1977 startade en grundutbildning 
av inspektörer, då vid Umeå universitet 

Parallellt med hälsoskyddet utvecklades naturskyddet. En riksdagsmotion 
1904 om behovet att utreda hur ett bättre naturskydd skulle åstadkommas skriven 
av Karl Starbäck kan ses som starten för det moderna naturskyddsarbetet. (ibid) 
Det naturvårdsintresse som fanns rörde snarare specifika naturområden med 
intresse ur vetenskapliga aspekter än naturen i allmänhet. 1909 kom så en 
naturskyddslag, och samma år bildades också Naturskyddsföreningen2. 
Lagstiftningen omfattade skydd av naturminnesmärken och nationalparker, alltså 
ett skydd av det specifika. När det gäller behandlingen av nationalparkerna är det 
tydligt att naturvårdsintresset tilläts dominera så länge inte andra intressen, främst 
av ekonomisk art, gjorde anspråk på samma område.3 Syftet var att de skulle 
utgöra grund för vetenskapliga studier och vara ”fosterländskt 
åskådningsområde”. (Strandberg 1995) 

Urbaniserings och industrialiseringsprocessen ledde till en ökad belastning på 
naturmiljön från utsläpp från såväl industri som avlopp, samt en ökad mängd 
avfall under första halvan av 1900-talet. Industrins behov av energi ledde till en 
utbyggnad av de flesta älvarna. Samtidigt tillkom nya företeelser som bilism och 
turism, som på olika sätt påverkade naturmiljön. Under en period fram till början 
av 1960-talet gjordes en hel del insatser inom naturskydd och miljövård, både av 
ideella aktörer och myndigheter, men det fanns ingen enhetlig och samlad 
organisation. Naturvårdsverket bildades 1967 som en central statlig myndighet 

 70



med samlat ansvar för ärenden om naturvård, vatten- och luftvård, rörligt 
friluftsliv och jakt- och viltvårdsfrågor.4 Även Statens planverk, nuvarande 
Boverket, inrättas samma år, och 1968 inrättas Miljövårdsberedningen som ett 
rådgivande organ i miljöfrågor. Beredningen knöts organisatoriskt till 
jordbruksdepartementet. Från och med samma år inrättades också 
naturvårdsenheter på länsstyrelserna. (Naturvårdsverket 1977). 

 
4.2.2 Miljöområdets utveckling från 1960-talet 
Arbetet inom miljöområdet har varit, och är, starkt kopplat till lagstiftningen. En 
stor del av det traditionella arbetet består av kontroll och tillsyn i enlighet med en 
stor mängd lagar och förordningar. På senare år har även den EUs regelverk 
tillkommit. Det har skett en expansion av antalet lagar i takt med teknisk och 
samhällelig utveckling, och de effekter denna haft på luft, vatten, mark och 
människors hälsa.  I Naturvårdverkets jubileumsskrift konstaterades att de flesta 
viktigare lagar som styrt deras arbete tillkommit under de tio åren mellan 1967 och 
1977 (Naturvårdsverket 1977).  

Miljöproblemens karaktär har också förändrats, både faktiskt och i 
formuleringen av problemen. Problemen som tidigare setts som lokala och 
konkreta, och lösts med ”end of pipe”-åtgärder förändrades och började alltmer 
beskrivas som globala och dessutom diffusa (Figur 1.1) vilket ställde krav på andra 
åtgärder och en förändrad miljöpolitik. Frågor som uppmärksammats och 
debatterats från 1960-talet och framåt är bland annat försurning, svavelutsläpp, 
miljögifter och biologisk mångfald. 
 
 
Synligt avfall ------------------------- Osynligt avfall 
 
 
 
   

Regionala

 
  Globala 

 
Lokala 

 
 
 
 
 
  1950-tal       1970-tal        1990-tal 
       
Figur 4.2 Utvecklingen av formuleringen av miljöproblemen från 1950-tal till 1990-tal. 
Från lokala till globala problem, från konkreta till diffusa. Bearbetning av Tiberg (1993) s 
44. 
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Som vi sett var arbetet och problemen inte nya, men i början av 1960-talet 
uppkom miljö som begrepp i anslutning till att problem med koppling till 
kemikalieanvändning, industriers utsläpp till luft och vatten och liknande blev allt 
mer uppmärksammade. Rachel Carsons bok ”Tyst vår” som kom ut på svenska 
1963 brukar ses starten på en mer omfattande debatt kring miljöförstöring. (Sörlin 
1991) Den yttre miljön, i form av mark, vatten och luft utgör människans miljö. 
Det som tidigare benämnts omgivningshygien (Törnqvist 1961) blir nu miljövård, 
som omfattar miljöskydd och naturvård. Under 1960-talet byggs det upp en 
organisation för miljövårdsfrågorna, som sedan i stort varit gällande. 
(Naturvårdsverket 1977) På den centrala nivån har ansvariga departement skiftat 
över tid, men inledningsvis var det jordbruksdepartementet som hade 
huvudansvaret, medan en rad andra departement hade ansvar för delar av arbetet. 
1987 inrättades Miljö- och Energidepartementet som leddes av Birgitta Dahl som 
då blev den första svenska miljöministern.5 (Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet 2005) På myndighetsnivån är ansvaret spritt på en rad statliga 
myndigheter. På den regionala nivån är det främst länsstyrelserna som ansvarar för 
miljövårdsfrågor. Länsstyrelsen var länge tillsynsmyndighet i miljö- och 
hälsoskyddsärenden, men kommunerna har successivt fått ökat ansvar för tillsyn 
och tillståndsprövningar från 1980-talet (Bro 2000). Viss tillståndsgivning och 
handläggning av naturvårds- och hälsovårdsfrågor ingår idag i länsstyrelsens arbete 
(Länsstyrelsen 2005). Wenster (1982) pekar på det problem som uppstår på 
kommunal nivå när frågor som där behandlas som en enhet exempelvis vatten, på 
statlig nivå hanteras av flera olika myndigheter med ansvar och kunskap inom 
olika delområden. Det kan leda till att olika myndigheter har skilda uppfattningar 
som kommunen sedan i sin tur måste ta ställning till i sin planering och hantering 
av frågan. Denna problematik kvarstår även idag. 

Från 1960-talet ökade betoningen på miljövård i hälsovårdsnämndernas 
arbete. De mer rent hälsovårdsmässiga frågorna har alltså kompletterats med 
miljöskydd och yttre miljö. Utvecklingen hade stöd i lagstiftningen genom 
ändringar angående tillsyn enligt miljöskyddslagen som trädde i kraft 1969 och i 
förslaget till ny hälsoskyddslag. Mycket av den miljövårdsplanering som bedrevs i 
kommunen från början av 1970-talet utfördes av hälsovårdsnämnderna, som 
härmed fick en ny roll i planeringssammanhang, från passiv till aktiv som ansvarig 
nämnd. Miljövårdsplaneringen omfattade både miljöskydd och naturvårdsfrågor. 
En anledning var att det i de flesta fall inte fanns resurser att låta dem utgöra 
fristående områden. (ibid) 

Under 1970- och 80-talet får kommunerna från staten ett ökat ansvar för den 
yttre miljön. I början av 1980-talet ändrades lagstiftningen så att kommunernas 
miljö- och hälsoskyddsnämnder fick rätt att ta över viss tillsyn enligt 
miljöskyddslagen som tidigare legat på länsstyrelsen. En ny hälsovårdslagstiftning 
utreddes och hälsoskyddslagen ersätter hälsovårdsstadgan 1982. Samtidigt pågick 
ett arbete med att ta fram en ny plan- och bygglagstiftning, som skulle uppfylla de 
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nya krav inom området som uppkommit som följd av samhällsutvecklingen med 
förändrade boende och livsmönster. (ibid) 

I utredningen inför den nya hälsovårdslagstiftningen som trädde ikraft 1982 
utpekades kommunen som ansvarig för en lokal miljöplanering. Den kommunala 
miljöplaneringens syfte skulle vara att ge en översikt över miljösituationen i 
kommunen, bidra till samordning och ansvarsfördelning, kommunens 
prioriteringar av åtgärder samt att ge information. Miljö- och hälsoskydds-
nämnderna skulle enligt lagförslaget bevaka kommunens utveckling ur miljö- och 
hälsoskyddsaspekter, delta i pågående planeringsarbete, samarbeta med de 
myndigheter som har verksamhet som berör miljö- och hälsoskyddsaspekter samt 
bistå allmänheten med råd och information om miljö- och hälsoskyddsfrågor. När 
det gäller miljöplanering betonades i utredningen att den bör samordnas med 
andra sektorsplaner, samt att långsiktiga mål inom miljöområdet skulle ingå i 
kommunens gemensamma planeringsförutsättningar.6(ibid) 

Det initiala arbetet med den fysiska riksplaneringen, vars syfte var att göra en 
inventering av tillgång på och behov av olika markresurser, inleddes på 
regeringsnivå 1965. Följande år började en grupp inom kommunikations-
departementet det egentliga arbetet att kartlägga landets naturresurser. Staten tog 
ansvaret för en långsiktig planering av naturresursers användning för att förebygga 
miljöskador. Dessutom var syftet att minska konflikter kring användandet av 
resurserna, exempelvis utifrån olika anspråk. (Strandberg 1995) Den fysiska 
riksplaneringen låg till grund för den nya plan- och bygglagstiftningen som trädde i 
kraft 1987, där plan- och bygglagen kopplades till naturresurslagen och innehöll 
krav på en ekologisk grundsyn i planeringen. Naturresurslagens portalparagraf 
fastslog grundprincipen för en önskvärd utveckling, som idag benämns ett hållbart 
samhälle: 
 
Mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt skall användas så att en från ekologisk, social 
och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning främjas. (NRL § 1:1) 
 
År 1978 tillsattes Naturresurs- och miljökommittén för att dra upp riktlinjerna för 
en samlad svensk naturresurs- och miljöpolitik. I ett av de bakgrundsmaterial som 
togs fram var syftet att lyfta fram miljöskyddsarbetet i Sverige från 
miljöskyddstjänstemannens perspektiv på genomförande och betydelsen av de 
centrala direktiven, främst på lokal och regional nivå. (Värmby & Karlström 1983) 
Underlagsrapporten fokuserar på de brister och begränsande faktorer forskarna 
funnit vid sin genomgång av miljöskyddsarbetet under 1970-talet. Här tas 
exempelvis förekomsten av bristande resurser upp som ofta påtalats. En 
genomgång av läget 1980 visade snarare på minskat antal ärenden och ökade 
personalresurser. Men fördelningen av resurser inom myndigheten styrdes 
däremot inte av behov utan av traditioner och utifrån historiska skäl. Vidare 
konstaterar man att mycket av lagstiftningen leder till många rutinärenden, som tar 
tid att handlägga men inte har så stor betydelse ur miljösynpunkt. Miljövården 
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som då var ett relativt nytt verksamhetsområde, dessutom med tvärvetenskaplig 
karaktär, bedömdes därigenom kunna ha svårt att tydligt framföra vikten av en 
tillräcklig resurstilldelning och fördelning. Andra områden som behandlades i 
bakgrundsmaterialet är organisations- samarbets- och kommunikationsproblem. 
Myndigheterna på de olika förvaltningsnivåerna har skilda huvudmän och är 
oberoende av varandra i sitt beslutsfattande, vilket försvårar samordning mellan de 
olika instanserna på lokal (hälsovårdsnämnd), regional (länsstyrelse) och statlig 
nivå (Naturvårdsverket, Koncessionsnämnden). Utredningen pekar också bland 
annat på olika synsätt på miljöskyddsarbetet och bristande kommunikation som 
problemområden för ett effektivare miljövårdsarbete. (ibid) 

Socialstyrelsen gjorde 1978 en översikt av de miljövårdsplaner som utarbetats 
i kommunerna 1969-1977, sammanlagt 26 stycken. Som motiv för att göra en plan 
hade de flesta kommuner angett behovet av att skapa en sammanställning över 
kommunens miljöförhållanden, och att skapa ett bättre beslutsunderlag. Syftet var 
därför vanligen att erhålla en samlad bild av miljösituationen och att ta fram ett 
prioriterat handlingsprogram. Miljövårdsplanerna hade oftast utarbetats av 
kommunernas hälsovårdsnämnd, men i vissa fall har kommunen valt en 
projektorganisation. De sektorer som representerats var normalt hälsovårds-
kontor, stadsarkitektkontor, byggnadskontor, gatukontor och fastighetskontor. I 
tio av kommunerna hade ingen samordning skett mellan miljövårdsplaneringen 
och den fysiska planeringen. Hälsovårdsnämnderna i 16 av kommunerna uppgav 
att arbetet med miljövårdsprogrammet hade höjt nämndens status, och gett ökat 
stöd för argument för miljöåtgärder. Andra positiva erfarenheter hos 
kommunerna var att samarbetet mellan olika förvaltningar ökat, samt att man fått 
en översikt över miljöproblemen inom kommunen och därmed ett ökat 
faktaunderlag. Ett mer negativt resultat i översikten var att det vanligen saknades 
prioriterade åtgärdsprogram, och att planerna sällan ledde till konkreta åtgärder. 
Det uppgavs också att miljöfrågorna oftast nedprioriterades av ekonomiska skäl. 
(ibid) 

Stockholmskonferensen 1972 var den första internationella miljövårds-
konferensen, och anges ibland som starten för hållbarhetsdiskursen/debatten. 
Konferensen var ett resultat av de diskussioner som med början 1968 förts inom 
FN om den internationella dimensionen av miljövårdsfrågorna. (ibid) I 
dokumenten från konferensen visas på ett samband mellan miljöskydd och 
ekonomisk utveckling. (Mahmoudi & Rubenson 2004) I början av 1980-talet 
lanserades hållbarhetsbegreppet för användning av naturresurser genom en rad 
internationella dokument, som Världsstrategin för hushållning med naturresurser 
(ibid). Brundtlandkommissionen7  publicerade 1987 rapporten Our common future 
(WCED & Brundtland 1987) där hållbar utveckling var ett centralt begrepp. 
Rapporten slog fast att utvecklingen krävde att såväl sociala, ekonomiska och 
ekologiska aspekter beaktades för att kunna skapa goda levnadsförhållanden för 
världens befolkning både på kort och på lång sikt. Rapporten var resultatet av att 
FN 1983 bildade kommissionen för att granska miljö- och utvecklingsfrågor. 
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(Mahmoudi & Rubenson 2004) 1992 hölls en FN-konferens för miljö och 
utveckling i Rio de Janerio, ”Riokonferensen” (UNCED). Där antogs tre 
dokument: Riodeklarationen om miljö och utveckling, Agenda 21 och 
Skogsprinciperna. Dessutom undertecknade större delen av de deltagande staterna 
de internationella konventionerna om klimatförändringar och om biologisk 
mångfald (Olsson 1994). Konferensen har följts upp av FN med antagandet av ett 
nytt dokument om det fortsatta genomförandet av Agenda 21 1997, och ett 
toppmöte om hållbar utveckling, WSSD, i Johannesburg 2002. (SOU 2003:31) 
Parallellt med konferenserna på temat miljö och hållbar utveckling har också FN:s 
Habitatkonferenser hållits 1976 (I) och 1996 (II). Syftet med dessa har varit att 
bidra till att trygga rimliga boendeförhållanden för alla och förverkliga en hållbar 
utveckling av städer och boplatser (Utrikesdepartementet 1997).  

I början av 1990-talet slog den svenska regeringen fast att målen för den 
svenska miljöpolitiken var att skydda människors hälsa, bevara den biologiska 
mångfalden, långsiktigt hushålla med naturresurser och skydda natur- och 
kulturlandskap (prop 1990/91:90). Ett allmänt krav ställdes också på ett utökat 
sektorsansvar för och en ökad decentralisering av genomförandet av 
miljöpolitiken. I kretsloppspropositionen (1992/93:180) behandlas behovet av att 
skapa kretsloppslösningar för olika material och varor, och med den nya 
renhållningslagen 1991 fick kommunerna ett ökat ansvar för avfallshanteringen, 
och är skyldiga att upprätta avfallsplaner som ska redovisa hur avfallsmängderna 
ska minskas och hur olika fraktioner ska hanteras.  

På våren 1993 skickades en gemensam skrivelse ut från Miljödepartementet 
och Svenska kommunförbundet till alla kommuner i Sverige om Agenda 21. För 
kommunerna innebar det en uppmaning att till 1996 ta fram ett 
handlingsprogram, en lokal Agenda 21, för hur insatser utifrån de lokala 
förhållandena skulle kunna bidra till hållbar utveckling. I arbetet skulle 
medborgare och andra samhällsaktörer vara delaktiga, i linje med det underifrån-
perspektiv som betonas i Agenda 21 dokumentet. I kapitel 28 som behandlar 
lokala myndigheters roll betonas särskilt kravet på ökat inflytande för grupper som 
hittills haft begränsade påverkansmöjligheter, vilket exemplifieras med vikten av 
att säkerställa kvinnors, barns och ungdomars medverkan i beslutsprocesser. 
Agenda 21 skulle alltså kunna tolkas som ett i första hand demokratiskt projekt. I 
de flesta svenska kommuner har Agenda 21 arbetet främst koncentrerats på olika 
former av miljöprojekt och informationskampanjer kring miljö och hur man lever 
miljövänligt (Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat 2002). Agenda 21 
betonade ett delvis nytt arbetssätt. För att kommunernas arbete ska bli 
framgångsrikt slår Miljövårdsberedningen i en utredning 1994 fast att 
kommunledningen aktivt måste utöva sitt ledarskap, att resurser måste avsättas, att 
kommunerna måste eftersträva hög kompetens och goda kunskaper om den lokala 
miljösituationen. Vidare ska målen vara tydliga och arbetet bedrivas över 
sektorsgränserna. Samråd och förankring ska ske kontinuerligt, liksom 
information om miljösituationen i allmänhet. (SOU 1994:128) Andra frågor som 
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tillkom på miljöområdet var frågor om biologisk mångfald. Hållbarhets-
diskussionen och de projekt som genomförts inom ramen för Agenda 21 har i 
Sverige främst kommit att handla om ekologiska frågor även om det under 1990-
talet just i och med Agenda 21 arbetet varit vanligt att prata om hållbarhetsfrågans 
tre delar, de sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna. (Eckerberg 2001) Det 
har också med tiden lett till en betoning av denna bredare formulering i politiska 
policydokument (Regeringens skrivelse 2003/04:129).  

I syfte att påskynda omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle avsatte 
riksdagen år 1997 en miljard kronor för ett femårigt program till stöd för 
kretsloppsanpassning av bebyggelse och annan infrastruktur, den så kallade 
Kretsloppsmiljarden (prop 1995/96:222). Två år senare beslutade riksdagen om 
stöd till lokala investeringsprogram (LIP) för ekologisk hållbarhet. Båda 
programmen gav kommunerna möjlighet att erhålla bidrag till projekt, på villkor 
att de ledde till minskad belastning på miljön samtidigt som de bidrog till att öka 
sysselsättningen. (Eckerberg 2001) 

Från att Naturvårdsverket arbetat fram 13 miljöhot utvecklades de till 15 
miljökvalitetsmål (Bilaga A) som beskriver tillstånd i miljön som ska vara 
uppnådda inomloppet av en generation. (prop 1997/98:145). Dessa mål ska vidare 
utgöra grunden för den svenska miljöpolitiken. I anslutning till detta tillsattes 
Miljömålskommittén för att utarbeta delmål och åtgärdsstrategier för att uppfylla 
alla 15 mål, förutom målet om begränsad klimatpåverkan. Dess uppdrag 
inkluderade även att göra utvärderingar av miljömässiga och samhällsekonomiska 
konsekvenser av de delmål och åtgärder som regering och myndigheter föreslagit. 
Åtgärderna berör olika samhällssektorer såväl som de skilda förvaltningsnivåerna. 
(direktiv 1998:45) Kommunen ges en strategisk roll för att miljökvalitetsmålen ska 
nås. (SOU 2000:52). En annan förändring som skett under 1990-talet är att stora 
delar av lagstiftningen inom miljö- och hälsoområdet samlats i Miljöbalken som 
trädde ikraft januari 1999. Från 2003 finns ett kansli för hållbar utveckling inrättat 
vid statsrådsberedningen med uppgift att bevaka att de övergripande målen om 
hållbar utveckling finns med i de politiska besluten. I slutet av 2004 togs vidare 
beslut om att bilda ett Hållbarhetsråd under Boverket för att stimulera samarbete 
och arbeta för att förverkliga Sveriges strategi för hållbar utveckling (Regeringens 
skrivelse 2003/04:129). 

Som en röd tråd genom historien går den upplevda bristen på resurser, såväl 
personella som monetära. I förordet till den lilla skrift som Naturvårdsverket gav 
ut med anledning av sitt tioårsjubileum skriver Valfrid Paulsson8:  
 
Även de kommande åren blir fyllda av hårt arbete. Kampen för en bättre miljö blir inte 
lättare i framtiden. Måtte vi få använda miljövårdens knappa resurser där de gör störst 
nytta… (Naturvårdsverket 1977, s 2, min kursivering)  
 
I en utredning 1988, gjord av Miljö- och Hälsoskyddstjänstemannaförbundet 
(MHTF) uppger 45 % av alla miljöförvaltningar att de på grund av resursbrist var 
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tvungna att prioritera bort lagstadgad verksamhet. Under samma period, då 
miljöfrågan fick allt större utrymme i samhällsdebatten, bland annat som en följd 
av händelser som Tjernobylolyckan 1986, säldöd i Östersjön och skogsskador till 
följd av försurning, skedde allmänna nedskärningar i kommunerna. 
Nedskärningarna ledde i många fall till personalnedskärningar, samtidigt som en 
möjlighet för avgiftsfinansiering av vissa ärenden tillkom. (Folkesdotter & Nilsson 
1992) En slutsats i en översikten gjord av Svenska Kommunförbundet är att de 
resurser som satsats på arbete som inte är reglerat av lagstiftningen minskat sedan 
mitten av 1990-talet, medan handläggning och tillsyn ökat. Under samma period 
ökade den totala mängden arbetsuppgifter avseende tillsynsärenden och som en 
konsekvens av nya arbetsuppgifter och rutiner som tillkommit genom 
miljöbalkens införande. (Svenska kommunförbundet 2000a) En förnyad enkät 
utförd av MHTF 1997 visade att en försämring skett i och med att 55 % ansåg att 
de inte klarade den obligatoriska verksamheten. Ungefär hälften av de tillfrågade 
upplevde att resurserna minskat medan 98 % uppgav att arbetsbelastningen och 
arbetsuppgifterna ökat under den föregående 3-årsperioden. Den tredjedel som 
uppger att de i någon mån har möjlighet att driva ett progressivt miljö- och 
hälsoskyddsarbete tillhör inte de som anser att de uppfyller de uppgifter som ges i 
lagstiftningen. Detta innebär alltså att de prioriterar bort delar av detta arbete. I 
enkäten fanns också frågor om de arbetsuppgifter som ställs på det lokala 
miljöarbetet från nationell nivå utöver lagstiftningen, genom olika mål och 
rekommendationer. Även här har ungefär en tredjedel ansett att de kan uppfylla 
dessa förväntningar, men det framkommer också att de flesta kommuner anser att 
det är oklart vad som förväntas av dem från statliga myndigheter och liknande. 
(MHTF 1997) 

Historiken ovan visar förändringar i miljöpolitiken av betydelse för de 
svenska kommunernas ansvarsområde. I takt med dessa förändringar har 
arbetsuppgifterna förändrats och miljöyrket med dem. Kommunekologer, 
miljösamordnare, miljöstrateger är några av de befattningar som idag arbetar med 
miljörelaterade frågor. Samtidigt har strävanden gjorts, bland annat i och med de 
lokala Agenda 21 arbetet, att alla förvaltningar ska ha med miljöaspekter som en 
del av sitt löpande arbete.  

Kopplingen mellan miljö- och hälsoskyddsfrågor och planering är som vi sett 
ovan inte ny. Problem som orsakats av den fysiska miljöns utformning eller 
användning har under hela 1900-talet ansetts kunna förebyggas genom fysisk 
planering (Törnquist 1961, SOU 1994:36). Målet kan vara att minska 
miljöpåverkan från mänsklig aktivitet, men också att skapa bättre förutsättningar 
för en hållbar utveckling. 
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4.3 Yrkesgrupper i det kommunala miljöarbetet 
 
I de svenska kommunerna är det idag främst tre grupper som arbetar med 
arbetsuppgifter inom miljöområdet. Kommunalteknikerna har ansvar för vatten, 
avlopp, avfall och trafik, miljötjänstemän arbetar med miljö- och 
hälsoskyddsfrågor, naturvård och förebyggande miljöarbete och planerare ansvarar 
för stadsbyggnads- och markanvändningsfrågor samt översiktlig planering. Dessa 
grupper är var för sig relativt heterogena sedda som yrkesgrupper, och kan ha 
olika utbildningsbakgrunder och specialiseringar, men även ha olika positioner i 
den kommunala förvaltningen. Ett exempel på det senare är att en naturvårdare, 
som främst har miljörelaterat arbete, kan vara knuten till en planeringsenhet, utan 
att vara planerare.  

I Sverige har planeraryrket under lång tid dominerats av arkitekter. (Edman 
2001) Idag finns det yrkesverksamma även med utbildning till fysiska planerare, 
och andra vanliga utbildningsbakgrunder är lantmätare och ingenjörer med 
planerings- eller samhällsbyggnadsinriktning, landskapsarkitekter och kultur-
geografer. Inom gruppen som här benämns miljötjänstemän ingår miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer, kommunekologer, biologer, naturvårdare, miljö-
samordnare och liknande. Det kan också finnas olika grundutbildningar, kanske 
främst hos inspektörerna, eftersom det förekommer påbyggnadsutbildningar till 
inspektör, och där grunden kan vara kemi, medicin eller annan, främst 
naturvetenskaplig, utbildning. Bland teknikerna är det fortfarande många som 
saknar eftergymnasial utbildning, men de flesta har någon form av 
ingenjörsutbildning. 

Inom flera områden är det svårt att ange exakta siffror på hur många som 
finns anställda, eftersom statistiken över anställda i kommunerna är organiserade 
efter befattning.  Nedan redovisade siffror är därför ungefärliga utifrån tillgänglig 
statistik. 

Inom det kommunaltekniska området finns uppskattningsvis runt 26 000 
anställda. Det omfattar då tekniker, ingenjörer och chefer inom området. Siffran 
inkluderar också annan teknisk personal, som de som arbetar med avloppsrening 
och avfallshantering, förare av de fordon som används inom verksamheten och 
administrativ personal. (Svenska kommunförbundet 2000b) Svenska Kommunal-
Tekniska föreningen (KT) som bildades 1902 har medlemmar främst från 
kommunal nivå som i sitt arbete sysslar med kommunaltekniska frågor.9 Syftet är 
”att befordra utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet, 
särskit det kommunal-tekniska verksamhetsområdet”. (KT 2004) Arbetet bedrivs i för 
närvarande åtta kommittéer, med ämnen som Bygg- och förvaltning, Trafik, 
Stadsbyggnad, Mark och exploatering och Miljö. I den senare är syftet att arbeta 
för att integrera miljöarbetet i övriga kommittéers verksamhetsområden. 
Föreningen ger ut tidskriften Stadsbyggnad. (ibid) 
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När det gäller kommunernas plan- och byggverksamhet ligger 
uppskattningen av antalet verksamma runt 5 000 kommunalanställda. Det 
omfattar arkitekter, ingenjörer, tekniker och liknande inom området, samt 
handläggare och utredare som arbetar med exempelvis bygglovshandläggning. 
(Svenska kommunförbundet 2000b) Hur många av dessa som arbetar 
huvudsakligen med planering och miljörelaterade frågor kan bara anges 
ungefärligt, och en uppskattning är att ca 1 500 personer till sina arbetsuppgifter 
arbetar med översiktlig, strategisk planering. Föreningen för samhällsplanering 
(FFS) bildades 1947 och har idag ca 1 200 medlemmar. FFSs syfte är att sprida 
kunskap och väcka debatt om samhällsplaneringsfrågor, verka för en sakkunnig 
hantering av såväl landsbygdens som städers och tätorters planering, och främja 
den professionella utvecklingen. Detta ska ske genom att främja idéutbyte kring 
planeringens mål, metoder och kompetenser. Medlemmarna har en stor variation i 
utbildningsbakgrund, och är exempelvis arkitekter, ekonomer, ingenjörer, 
planerare, miljövetare och andra med intresse för samhällsplanering. Föreningen 
ger ut tidsskriften PLAN. (FFS 2004) Inom Sveriges Arkitekter finns en akademi 
för fysisk planering, som arbetar med frågor kring samhällsplanering och 
stadsbyggnad och organiserar exempelvis arkitekter, fysiska planerare och 
landskapsarkitekter. (Sveriges arkitekter 2004) 

Enligt en översikt från slutet av 1990-talet fanns då 1 800 miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer anställda i kommunerna. (Svenska kommunförbundet 
2000a) Deras arbete omfattar tillsyn och kontroll inom områden som 
kemikalieanvändning, livsmedel, avfallshantering, djurskydd, hälsoskyddsärenden, 
naturvård och folkhälsoarbete, samt förebyggande arbete inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Fysisk planering, Agenda 21 och annat strategiskt 
miljöarbete kan ingå i arbetsuppgifterna. Hur arbetet organiseras och vilka 
områden som omfattas kan variera mellan kommunerna. Miljö- och 
Hälsoskyddstjänstemannaförbundet (MHTF), bildat 1920, har ca 1 000 
medlemmar, där de flesta är verksamma inom kommunerna. Förutom miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer är medlemmarna bland annat miljöingenjörer, assistenter 
och handläggare. Förbundet har till syfte att verka för goda förutsättningar för 
miljö- och hälsoskyddsarbete och att bevaka yrkesfrågor som berör medlemmarna. 
Förbundet antog 1992 en yrkesetisk policy för dem som är verksamma inom 
området (Bilaga B) som bland annat betonar att arbetet ska utföras sakligt och 
objektivt utifrån lagstiftningen, att tjänstemannen ska anlägga ett helhetsperspektiv 
på sitt arbete och engagera sig och ta ställning i olika miljö- och hälsoskyddsfrågor 
och därmed medverka till en öppen och saklig debatt. Förbundet ger ut tidningen 
Miljö & Hälsa. (MHTF 2004) 

Åldersstrukturen hos personalen är ett generellt problem inom all kommunal 
verksamhet. Inom de flesta sektorer är medelåldern hög och under de närmaste 
tio åren kommer ett generationsskifte att bli nödvändigt. Inom det 
kommunaltekniska området och inom plan- och byggområdet finns ett tydligt 
mönster. Ungefär en tredjedel av tjänstemännen kommer att pensioneras före 
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2010, och närmare två tredjedelar före 2015. Det finns därför stort behov av 
nyrekryteringar. Detta innebär både problem och möjligheter. Många med lång 
erfarenhet kommer att försvinna från verksamheten och det finns en risk att 
kompetens försvinner från respektive område. Samtidigt finns det möjlighet att 
rekrytera personal med nyare utbildning, och därmed bryta eventuella negativa 
rutiner. Plan- och byggsektorn kommer troligen att ha svårare i denna omställning 
än den tekniska sektorn eftersom området som sådant har relativt liten personal 
där de flesta har hög grad av specialisering (Svenska kommunförbundet 2000b). 
Det kan alltså förväntas att det kommer att ske betydande förändringar inom 
området de kommande tio åren, både av yrkessammansättningen och av den 
kompetens som finns. 
 
                                                 
1 1975 saknade endast 0,5 % av befolkningen bosatt i tätorter helt avloppsrening. 
2 Svenska turistföreningen hade bildats redan 1885 av en samling geologistuderanden. 
Intresset för natur- och kulturturism, och den svenska fjällvärlden ökade kraftigt 
föreningens medlemsantal under 1900-talets första decennium. 
3 Se exempelvis exemplet Stora Sjöfallet, beskrivet i Strandberg (1995) s 15. 
4 Tidigare handlades dessa frågor av respektive instanser; naturvårdsnämnden, 
friluftsnämnden, vatteninspektionen, luftvårdsnämnden och väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens VA-byrå. 
5 En genomgång av den institutionella utvecklingen inom miljöskyddsområdet i Sverige 
1968-1998 finns i Duit (2002) Se även Bro (2000) för en institutionell analys av hälsovårds- 
och miljöskyddsfrågornas kommunalisering. 
6 De gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) är de politiska riktlinjerna för 
kommunens utveckling, som utgör grund för planeringen. 
7 Världskommissionen för miljö och utveckling. 
8 Valfrid Paulsson var generaldirektör för Naturvårdsverket från starten 1967 fram till 
1990. 
9 Området för verksamheten omfattar hela samhällsbyggnadsområdet i kommunernas 
verksamhet, och medlemmarna arbetar inte enbart med vatten oh avlopp, energi, trafik 
och liknande utan kan ha sin yrkestillhörighet inom såväl miljö-, bygg- och planerings som 
tekniska området. 
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5 Fyra kommuner – fyra kulturer 
 
”Många politiker anser att arbetar man med miljö ska man vara nöjd, det ska vara ett kall.” 
Miljöinspektör i Åkra 
 
 
5.1 Inledning 
 
Materialet som ligger till grund för kapitlet är hämtat från en studie som utfördes 
1996-1997 inom forskningsprojektet Kommunal kompetens för uthållig 
utveckling på avdelningen för Regional planering, KTH. Studien i sin helhet 
avrapporterades i forskningsrapporten Räcker kompetensen? (Asplund et al 1997). 
Syftet var att studera i vilken mån det fanns kompetens i den kommunala 
förvaltningen för att anpassa samhället till naturens villkor och i vilken mån den 
fysiska planeringen kan bidra. (ibid) 

Fokus för såväl studien som detta kapitel är den kommunala förvaltningen 
och samspelet mellan aktörer på tjänstemannanivå. Interaktionen med aktörer 
utanför kommunhuset (medborgare, företag, stat etcetera) behandlas inte, annat 
än som en av de förutsättningar som finns för arbetet. Det är aktörerna i 
kommunalhuset, främst tjänstemännen, men även till viss del samspelet 
tjänstemän - politiker, och den kontext de verkar i, som studerats avseende på 
vilket sätt de bidrar till, möjliggör eller förhindrar, en omställning till ett mer 
hållbart samhälle. De tjänstemän som omfattas av studien är planerare, 
miljötjänstemän1, kommunaltekniker samt Agenda 21-samordnare.   

I detta kapitel beskrivs således experternas roll i miljö- och 
hållbarhetsarbetet, särskilt utifrån mötet mellan olika yrkesgrupper. Beskrivningen 
görs utifrån de berörda tjänstemännens egna perspektiv. Planeringen används som 
exempel på en arena där dessa möten sker. 
 
5.1.1 Genomförande 
Valet av kommuner att studera utgick från medelstora kommuner, med 30-60 000 
invånare, i Mellansverige. Kriterierna för urvalet var att kommunerna skulle ha en 
förvaltningsorganisation som varken var alltför liten eller så stor att den blev 
svåröverblickbar. Kommuner i Stockholmsregionen valdes bort eftersom de i hög 
grad påverkas av närheten till Stockholm och ingår i olika regionala 
konstellationer. Dessutom var ett kriterium utifrån praktiska skäl att de inte skulle 
ligga längre bort än att de skulle kunna besökas över dagen med tåg. I det första 
skedet valdes två kommuner med inbördes olika näringslivsstruktur och som inte 
hade vare sig positivt eller negativt rykte angående sitt miljöarbete. Inför studien 
sändes ett brev ut till kommunerna där studien presenterades och forskargruppen 
anhöll om tillstånd att genomföra studien i kommunen (Bilaga C). Kommunernas 
översiktsplaner och ett urval andra strategiska dokument lästes igenom som 
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förberedelse i en inledande fas av studien. Syftet med detta var framförallt att 
skapa en bild av frågor som var viktiga i respektive kommun, och vilka projekt 
som var aktuella. Sedan samlades företrädare för teknisk förvaltning, 
miljöförvaltning och översiktsplanerare till en gemensam tvådagars workshop i 
respektive kommun. I dessa gruppintervjuer behandlades första dagen hur 
kommunens planeringsverksamhet bedrevs utifrån ett antal utvalda planfall, och 
hur de olika förvaltningarnas företrädare såg på miljöfrågans hantering. Dagen 
avslutades med en idéskiss från forskargruppen kring villkor för samhällets 
naturanpassning. Efterföljande dag diskuterades vad respektive förvaltning såg 
som nödvändigt att förändra i det nuvarande arbetssättet, vilken roll den egna 
förvaltningen kunde spela och i vilken mån tillräcklig kompetens fanns i 
kommunen utifrån en uppgift de fått dag ett. Politiska företrädare för såväl 
opposition som majoritet samlades senare för ett seminarium där de fick diskutera 
hur de såg på kommunens roll i omställningen till ett mer naturanpassat samhälle. 
I ett senare skede kompletterades materialet från dessa två kommuner med 
intervjuer med kommunernas Agenda 21-samordnare. Anledningen att de senare 
inkluderades var att Agenda 21-arbetet i mitten av 1990-talet kommit att bli en del 
av det kommunala miljöarbetet i de flesta kommuner, bland annat genom 
inrättande av sekretariat och ibland även politiska styrgrupper för översiktliga 
miljöfrågor dit Agenda 21 hänfördes. Sveriges kommuner hade vidare förbundit 
sig att presentera Agenda 21-dokument byggda på ett brett samråd i kommunen 
till 1996 (prop 1993/94:111). 

Efter en första översiktlig genomgång och kategorisering av det insamlade 
materialet valdes ytterligare två kommuner. Kriteriet med olika näringslivsstruktur 
stod fast, men denna gång valdes kommuner som uppmärksammats för ett mer 
offensivt miljöarbete, främst kopplat till markanvändningsfrågor.2 Var och en av 
yrkesgrupperna, vanligen 2-3 representanter från respektive förvaltning, samlades 
först enskilt för en gruppintervju kring deras arbete och roll i miljöarbetet, vilka 
förväntningar de hade på andra förvaltningars bidrag och sin egen förmåga att 
anpassa arbetet till nya uppgifter inom området. Efter några veckor återkom 
forskargruppen för en workshop där alla yrkesgrupperna ingick. Dagen innehöll 
dels gemensamma moment, dels grupparbeten. Dagen började med redovisning 
av en preliminär analys av intervjuerna med efterföljande diskussion. 
Grupparbetet utfördes i mindre grupper sammansatta av representanter från 
respektive förvaltning som diskuterade dels naturanpassningens villkor, dels den 
översiktliga planeringens roll för att naturanpassa samhället. Empirin 
kompletterades senare med enskilda intervjuer med politiker från både majoritet 
och opposition om deras syn på kommunens miljöarbete och planeringens roll. 

Alla intervjuer och de gemensamma delarna av workshops bandades och 
transkriberades. Under grupparbeten deltog personer från forskargruppen som 
observatörer och förde anteckningar. Materialet kodades efter teman och 
kategorier som en del av analysen och resultaten seminariebehandlades ett flertal 
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gånger inför den slutliga rapporten. Alla berörda i kommunerna fick texten utsänd 
för kommentarer innan den slutligen trycktes i slutrapporten. 

I detta kapitel har jag dels använt mig av texten i slutrapporten, dels gått 
tillbaka till utskrifter av intervjuer och workshops för att kunna göra mer 
målinriktade analyser. Syftet här är att beskriva mötet mellan de olika 
yrkesgrupperna, och hur detta ser ut utifrån de förutsättningar som ges i 
kommunen där de är verksamma. Därför inleds kapitlet med en sammanfattande 
beskrivning av kommunernas arbete med miljö och planering, och hur olika 
yrkesgrupper och förvaltningar deltar i arbetet. Sedan beskrivs förutsättningar för 
miljö- och hållbarhetsarbetet, dels utifrån tjänstemännens upplevelser av vad som 
styr deras arbete, dels från de tolkningar som uppstår när materialet lagts samman. 
Detta har genererat en bred bild av det kommunala miljö- och hållbarhetsarbetet 
och en rad frågeställningar som lett till vidare studier, som redovisas i kapitel 5 
och 6. 

I allt publicerat material är de fyra kommunerna anonymiserade, vilket också 
är fallet här. De kallas i texten Fallsta, Sjösta, Skoga och Åkra. I första fasen 
studerades Sjösta och Åkra, i den andra Fallsta och Skoga. 
 
5.2 Fyra kommuner 
 
I det följande ges en översiktlig beskrivning av förutsättningarna i de fyra 
kommunerna, med tonvikten på organisationen av miljö- och 
planeringsverksamheten vid tiden för studiens genomförande. Syftet är att ge en 
förståelse för hur de enskilda kommunernas förutsättningar för miljö- och 
hållbarhetsarbetet ser ut och hur den lokala politiska kulturen ser ut. 
Förutsättningarna ges bland annat av kommunens näringslivsstruktur, 
förvaltningsorganisation, politiska ställningstaganden och förvaltningarnas 
traditioner och arbetssätt, samt hur de olika förvaltningarna samarbetar. 
Arbetsformer på de förvaltningar som är ansvariga för planering, miljö- och 
hälsoskydd, kommunaltekniska uppgifter samt Agenda 21-arbetet beskrivs, och 
det som karakteriserar de olika kommunernas arbetssätt lyfts fram i den 
avslutande jämförelsen. Materialet är hämtat från kommunala dokument samt de 
intervjuer och workshops som genomfördes i respektive kommun om inget annat 
anges. 
 
5.2.1 Sjösta 
Sjösta är en bruksort, där industrin fortfarande står för en stor del av 
sysselsättningen (ca 45%). Kommunen har över tid haft en stabil 
socialdemokratisk majoritet. Kommunen arbetar i en ”Sjöstaanda”3, vilket i 
praktiken innebär att politiker, tjänstemän och företrädare för näringslivet pratar 
ihop sig. Det är vanligt med informella kontakter mellan tjänstemän och politiker, 
och arbetet kännetecknas av obyråkratiska, snabba beslut. Mycket lite 

 83



dokumenteras. När så sker är det främst för att legitimera verksamheten inför 
exempelvis media och medborgare. Remissförfarande ses främst som en formsak. 

Miljöfrågor hanteras främst av bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden 
och kommunstyrelsen till vilken en ledningsgrupp för respektive Agenda 21 och 
miljöplaner är knuten. Här finns också en översiktsplanegrupp. (Figur 5.1) 
Ledningsgrupperna är sammansatta av politiker och högre tjänstemän. Sjöstas 
politiker uppfattar att rikspolitiken ställer orimliga krav på kommunerna när det 
gäller miljöfrågor. De upplever att det inte sker någon förankring i kommunerna, 
och att kopplingen till den kommunala vardagen är svag. Samtidigt är statliga 
direktiv och olika styrformer (främst bidrag) avgörande för vad kommunen gör på 
miljöområdet. 

 
 
Figur 5.1 Principiell skiss över de delar av Sjöstas organisation som omfattas av studien. 
(Asplund et al 1997, s 51) 
 
Det praktiska miljöarbetet i kommunen präglas av tillsyn och kontroll, och följer 
gällande statliga regleringar och direktiv, exempelvis krav på sortering av avfall. 
Andra projekt kommer till som följd av slump eller entreprenörsanda (exempelvis 
ett bioenergiprojekt). Ett relativt ambitiöst arbete med en miljöstrategi och ett 
miljöprogram pågick i mitten av 1990-talet, med övergripande mål att samordna 
de olika sektorerna. Arbetet leddes av den tidigare miljöchefen. Ett syfte var att 
försöka öka miljöfrågornas prioritet i den kommunala organisationen. 
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Översiktsplanen hanterar främst bebyggelse- och vägfrågor. Delar av den 
strategiska planeringen görs av konsulter, vilket leder till svag kontinuitet i arbetet. 
Det övriga arbetet görs av kommunens planarkitekt. Initiativ till planer 
uppkommer genom akuta problem eller projekt initierade av politiker eller 
näringsliv. Även statliga krav kan leda till planeringsuppdrag. Miljöförvaltningen 
bevakar miljöfrågornas behandling, genom remissvar och genom upprättande av 
miljökonsekvensbeskrivningar. Sjöstas planerare arbetar nära politikerna, och 
berednings- och beslutsfaserna är inte åtskilda. Ledord är verklighet, handling och 
praktiskt möjligt. Politikerna har förtroende för planerarnas kompetens, och 
använder deras sakkunskap. 

Miljöfrågorna har relativ svag ställning i bygg- och miljönämnden. I samband 
med sammanslagningen av bygg- och miljönämnderna bildade miljö- 
stadsarkitekt- och stadsingenjörskontoren en gemensam förvaltning, och 
miljöchefens tjänst försvann. Nämnden har inga starka politiker som driver 
miljöfrågan, och det finns inte heller någon stark tjänsteman som för fram frågan. 
Arbetet inom miljö- och hälsoskyddsområdet består av lagstiftningsreglerad tillsyn 
och rådgivning i anslutning till denna. Ärendena prioriteras efter hur akuta de är 
och betas av efterhand som de uppstår. Agenda 21-verksamheten är utlyft från 
miljöavdelningen, och därmed flyttades en av miljöinspektörerna, vilket lett till 
minskade resurser. Kommunen har ingen naturvårdsansvarig. Miljöavdelningen 
ser sin styrka i att kunna bidra med kunskap i övrig verksamhet, genom kontroll 
och uppföljning av planer och projekt med avseende på miljöaspekter. Att vara 
pådrivande i miljöfrågor anser man att det idag inte finns resurser för, utan det 
löpande arbetet prioriteras. 

Den kommunaltekniska verksamheten är förlagd till dels den tekniska 
avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen, dels det kommunala 
energibolaget. I det senare finns ett politiskt initiativ att hitta ny teknik för 
energiförsörjningen. Även tjänstemännen på den tekniska avdelningen betonar 
vikten av att följa med i den tekniska utvecklingen, men här finns ingen politisk 
drivkraft på samma sätt. Arbetet präglas av en entreprenörsanda. Arbetet med VA, 
renhållning och trafik är framförallt verkställande, och att verksamheten är 
avgiftsfinansierad ses som ett hinder att diskutera och prioritera framtidsfrågor. 
Ekonomiska resonemang kopplat till miljön, och en tydligare statlig linje 
efterfrågas. Trafik och transporter diskuteras ur miljösynpunkt, men det finns litet 
utrymme att göra något praktiskt menar tjänstemännen.  

Agenda 21 är organiserad under kommunstyrelsen, men relativt fristående. 
Genom att underifrånperspektivet betonats ses Agenda 21-samordnarens roll vara 
att fånga upp initiativ från förvaltningar, medborgare, organisationer och företag. 
Agenda 21-verksamheten sysselsätter två personer, och är fysiskt lokaliserat till 
miljöavdelningen. Trots detta och att samordnaren tidigare arbetat på 
miljöförvaltningen är det en tydlig åtskillnad av verksamheterna. Däremot bidrar 
det till en oklarhet från omvärlden om vad som är myndighetsutövning och inte. 
Verksamheten har svag formell ställning, med begränsade medel utöver tjänsterna. 
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Det som fångas upp och leder till projekt ställer ofta krav på den kommunala 
organisationen. Samordnaren blir då en länk mellan allmänheten och kommunens 
förvaltningar. Samordnarna upplever problem med sektorisering och hierarkier 
vilket försvårar arbetet. Verksamheten har också svagt politiskt stöd, trots 
placeringen direkt under kommunstyrelsen, som gjordes för att markera den 
sektorsövergripande karaktären hos verksamheten. 
 
5.2.2 Åkra  
Åkra är en utpräglad jordbrukskommun, men idag domineras näringslivet av 
tjänsteföretag. Politiskt har det varit borgerlig majoritet under lång tid, med ett 
starkt centerparti som bas. Under 1990-talets bröts det av socialdemokratiskt 
styre. 

I kommunen finns en tydlig gräns mellan politiker och tjänstemän, och 
tjänstemännen uppger att det är svårt att tolka vad politikerna önskar. Beslut tas 
vanligen kring en fråga i taget, och grundas inte alltid på tjänstemännens 
utredningar och underlag. Det politiska arbetet fokuserar kortsiktiga frågor, och 
det som är aktuellt för dagen. Det finns en stark betoning på formalia. De 
långsiktiga frågorna ska slås fast i policydokument. Vanligen bildas arbetsgrupper 
inför framtagandet. 
 

 
 
Figur 5.2 Principiell skiss över de delar av Åkras organisation som omfattas av studien. 
(Asplund et al 1997, s 54) 
 
Miljöfrågorna är inordnade under miljönämnden, naturvårdsnämnden, 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden samt kommunstyrelsen under vilken det 
finns en ledningsgrupp för Agenda 21. (Figur 5.2) De tekniska lösningarna är 
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präglade av statliga direktiv och styrmedel. Politikerna uppfattar samtidigt att 
statens direktiv motverkar möjligheten att arbeta för kretsloppslösningar. Under 
studien pågick utarbetande av en miljöplan baserad på Naturvårdsverkets 13 
miljöhot, som anpassats till de lokala förutsättningarna.  

Kommunens översiktliga planering är passiv. Den formas dels av gällande 
regelverk och dels av direktiv från staten och kommunens politiker och sker inom 
strikta ramar. Planeringsarbetet startar i och med att beslut om konkreta projekt 
fattats, och används inte som underlag för sådana beslut. Konflikter mellan olika 
intressen och markanvändningsanspråk diskuteras inte i någon större utsträckning. 
Planeringen är en teknisk och formell process. 

Miljöförvaltningen arbetar med både miljö- och hälsofrågor och naturvård. 
Största delen fokuseras på tillsyn och kontroll i enlighet med lagstiftningen. 
Kommunen har en kommunekolog som arbetar med naturvårdsfrågorna. En stor 
del av arbetet upptas av remissvar och annat löpande arbete. Att bedriva 
förebyggande arbete bedöms som svårt med nuvarande resurser. 
Miljöförvaltningens status är relativt låg, med låg politisk prioritet. Samtidigt 
uppfattar de sin roll som att bidra med kunskap och information till övrig 
kommunal verksamhet om miljöfrågor. Initiativet ligger då utanför den egna 
förvaltningen. Flera tjänstemän påtalar ett behov av att skaffa sig bättre kunskap 
om miljötillståndet i kommunen. 

På den tekniska förvaltningen finns ett intresse för kretsloppslösningar. Man 
har bland annat tagit initiativ till och även lagt ett eget förslag till en anläggning för 
biologisk rening av dagvatten. Projektet har mötts av kritik från miljöförvaltningen 
som haft invändningar mot detaljutformningen och som ifrågasatt möjligheterna 
att i praktiken uppnå den reningsgrad som krävs enligt gällande lagstiftning.  Den 
tekniska förvaltningens betonar vikten av att i praktiken prova alternativa 
lösningar, för att något ska hända. Att följa med teknikutvecklingen inom området 
är viktigt för tjänstemännen. De anser också att en närmare koppling av miljö och 
ekonomi vore önskvärt. Ekonomiska aspekter är viktigt i deras löpande arbete. 
Detta är också viktigt i energiverket, vars satsning på biobränsle är ett resultat av 
möjlighet att få statliga bidrag. Verksamheten är verkställande till sin karaktär, och 
det politiska initiativet är svagt. 

Agenda 21-verksamheten har fått starkt politiskt stöd och är placerad under 
kommunstyrelsen. Man har egna lokaler som markerar att det är en självständig 
verksamhet. Verksamheten drivs av två personer, och man använder sig dessutom 
av personer i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det finns en stor frihet att 
själva styra arbetet, och det är de anställdas intressen och kompetens som styr val 
av inriktning i hög grad. Man satsar mycket på utåtriktad verksamhet och 
”jippon”. Vissa inventeringar som miljöförvaltningen annars inte haft resurser till 
utförs inom ramen för Agenda 21. Verksamheten präglas av ett obyråkratiskt 
arbetssätt. 
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5.2.3 Fallsta  
Fallsta är en gammal industri- och bruksort, med ett par dominerande industrier. 
Kommunens politiska ledning är socialdemokratisk, och präglad över tid av en 
”stark man” i ledningen. Beslutsfattandet karakteriseras av att vara snabbt, 
okonventionellt och obyråkratiskt. Handling prioriteras framför utredning. Man 
talar gärna om ”Fallstaandan”. Gränsen mellan politiker och tjänstemän är en 
gråzon. Direkta, informella kontakter är vanliga, främst från politiker till 
tjänstemän, men också mellan tjänstemän från olika förvaltningar. Politikerna är 
aktiva i kommunens miljö- och hållbarhetsarbete, men ett kortsiktigt perspektiv 
dominerar. De är kritiska till en centralistisk statlig politik, som drar alla 
kommuner över en kam, oberoende av lokala förhållanden. Politikerna betonar 
vikten att anpassa sig till nya samhällsförhållanden, genom samarbete med andra 
samhällsaktörer och med det lokala näringslivet. De betonar att den kommunala 
nivån är viktig ur ett demokratiskt perspektiv.  

 
 
Figur 5.3 Principiell skiss över de delar av Fallstas organisation som omfattas av studien. 
(Asplund et al 1997, s 58) 
 
Miljöfrågorna är organiserade under miljönämnden, byggnadsnämnden samt 
kommunstyrelsen, under vilken det finns en styrgrupp för Agenda 21 och ett plan- 
och näringslivsutskott4. (Figur 5.3) Även det kommunala energibolaget spelar en 
aktiv roll. Kommunens miljönämnd har starka politiker. Traditionen med starka 
politiker på miljösidan startade på 1960-talet. Då hade kommunen allvarliga och 
påtagliga problem med luftföroreningar från de stora industrierna, som helt enkelt 
inte gick att negligera. Problemen kunde lösas på teknisk väg och i samverkan med 
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företagen. Intentionen är att gå före, inte vänta på statliga direktiv. Kommunen vill 
också föregå med gott exempel för industrin. Olika lokala miljöprogram har 
upprättats sedan 1970-talet. Det senaste tar upp vidare hållbarhetsmål. Miljö- och 
kretsloppsfrågor har hög prioritet i det politiska arbetet, och därmed i det löpande 
vardagsarbetet på förvaltningarna. Generellt finns en inriktning på tekniska 
lösningar och innovationer. Handling är ett ledord i den kommunala kulturen, 
både hos politiker och hos tjänstemän.  

Fallstas plandokument är traditionella i det avseendet att de redovisar en 
aktuell bild av planeringsförutsättningarna i kommunen. Planerna utgör alltså i 
första hand underlag för beslut när projekt eller idéer uppkommer. I de senare 
översiktsplanerna behandlas både exploaterings- och förvaltningsaspekter. Den 
ansvarige tjänstemannen (som samtidigt är stadsarkitekt) har varit anställd i över 
trettio år och det finns därigenom en kontinuitet i planeringen, och en 
förtrogenhet med de politiska viljeyttringarna. I och med att planeringen i 
kommunen i fortsättningen mera aktivt ska bidra till en miljöanpassning har 
ytterligare en planerare rekryterats, med uppgift bland annat att bättre samordna 
olika delar av kommunens verksamheter, och foga in miljöfrågorna tydligare i 
planeringsprocessen.  Att planerna ändrat karaktär hänger också samman med en 
ändrad syn på översiktsplanen från politikerna. Tjänstemännen beskriver att 
planerna inte används som beslutsunderlag på samma sätt som tidigare, utan 
främst betraktas som ett strategiskt instrument för att lyfta framtidsfrågor. 
Allmänt finns en uppfattning att man lyckats relativt väl att förändra planeringen 
mot en mer långsiktig, miljöinriktad plan, utan konflikt med 
exploateringsintressen. Alla har blivit ”medskyldiga” i beslutet kring den senaste 
planen. Trafik- och transportfrågor har dock varit svåra att diskutera mer 
långsiktigt, bland annat beroende på att kommunen inte har några instrument att 
påverka dessa frågor i någon högre grad. 

Den informella relationen gäller även mellan tjänstemän, och kontakter tas 
direkt i det löpande arbetet, snarare än via remiss i efterhand. Samarbete mellan 
förvaltningar sker inte formaliserat i projektgrupper utan ad hoc-mässigt beroende 
på vilka frågor som dyker upp i processen. Arbetssättet leder generellt till att 
förslagen förankras hos de olika grupperna, vilket kan jämföras med ett 
remissförfarande som vanligtvis bara resulterar i marginella kommentarer på 
detaljnivå. Men det innebär också att det kan uppstå ”glapp” i kommunikationen 
beroende på exempelvis personrelaterade konflikter eller dålig inblick i vilka som 
besitter relevant kunskap för en fråga. 

Miljöförvaltningen anser man sig vara relativt väl försörjda med personal. 
Förutom miljö- och hälsoskyddsinspektörer finns en kommunekolog och en 
miljöinformatör. Den senare tjänsten inrättades redan i slutet av 1980-talet. 
Verksamheten prioriteras och planeras för att få en balans mellan den 
myndighetsutövande verksamheten i form av exempelvis tillsyn och 
tillståndsprövning, och det förebyggande arbetet, samt arbete inriktat på mer 
strategiska hållbarhetsfrågor. Liksom övrig verksamhet i kommunen är handling 
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och genomförande i fokus. Man satsar också på att verksamheten ska vara 
pedagogisk och lyfta fram goda exempel, vilket präglar miljöprogrammet. Till det 
förebyggande arbetet hör utbildning riktad till andra förvaltningar och till 
medborgare och företag. Däremot har man valt att inte göra utbildningsinsatser 
för politiker, med motiveringen att det är upp till de förtroendevalda att själva 
bilda uppfattning i frågan, bland annat utifrån sina kontakter med väljare, företag 
och intresseorganisationer. Det nära förhållandet mellan politiker och tjänstemän 
leder till att det som prioriteras av tjänstemännen i deras arbete och de förslag till 
projekt som läggs fram styrs av vad som är politiskt möjligt. Inom de ramarna tar 
dock miljöförvaltningen många egna initiativ och driver frågor, både gällande 
naturvård, miljö- och hälsofrågor och ny teknik.  

Både energibolaget och den tekniska förvaltningen arbetar aktivt med 
kretsloppslösningar och hushållning med energi och material. Park- och 
skogsfrågor är en del av verksamheten vid sidan om de mer traditionella frågorna. 
Då det är en person (landskapsarkitekt) som arbetar med detta kommer det ändå 
lite vid sidan av, och får inte alltid gehör i den i övrigt teknikinriktade kulturen. 
Arbetet med kommunaltekniska frågor inriktas på att hitta samordningsvinster, 
exempelvis började man tidigt sortera avfallet och använda de brännbara 
fraktionerna i värmeverket. Många initiativ med miljöinriktning kommer från 
tjänstemännen, ibland i samarbete med politikerna i nämnden och framförallt i 
energibolagets styrelse. Liksom i övrig verksamhet är handling och synliga resultat 
viktiga. Ekonomiskt och rimligt är andra ledord - projekten måste vara 
affärsmässiga. Tekniska förvaltningen har vid sidan av den traditionella, 
verkställande verksamheten även en anställd som främst arbetar med mer 
långsiktiga frågor och samordning av miljöfrågor inom förvaltningens 
verksamhetsområde.  

Som ett led för att stärka resurserna på miljösidan och markera åtskillnaden 
från den rena myndighetsutövningen placerades Agenda 21-verksamheten utanför 
miljöförvaltningen. Agenda 21 leds av miljöinformatören, vars tjänst på 
miljöförvaltningen besattes med en vikarie. Två ytterligare personer anställdes på 
projektanställning för Agenda 21-frågor. Arbetet sker i nära samverkan med 
kommunledningen, men har en självständig ställning. En strategi för utåtriktat 
arbete har antagits politiskt, och kärnan är att vara pedagogisk och bygga på en 
tydlig affärsidé: Det ska löna sig att vara miljövänlig. Detta ligger i linje med övrig 
verksamhet i kommunen. Både tjänstemän och politiker upplever att de får stort 
gensvar från medborgare och företag, och att det finns en vilja att vara med och 
påverka kommunen i en hållbar riktning. Arbetet underlättas av att det finns en 
tradition av att involvera medborgarna i miljöarbetet genom exempelvis 
sopsortering. Målet är aktivitet, att starta och delta i processer och projekt, snarare 
än att producera dokument. 
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5.2.4 Skoga 
I Skoga domineras näringslivsstrukturen sedan länge av tjänstesektorn och den 
kommunala administrationen präglas av en förvaltningstradition. Historiskt har 
kommunen också haft bruksverksamhet som en viktig näring. Kommunens 
politiska styre har länge varit stabilt borgerlig, vilket bröts under 1980-talet, och 
har sedan dess växlat. När studien utfördes var en vänsterkoalition i majoritet (s, v 
och mp). Den kommunala organisationen kännetecknas av starka, drivande 
tjänstemän, något som kan ha underlättats av skiftande politisk majoritet. Arbetet 
är präglat av en utredningskultur och beslut baseras på tjänstemännens 
expertkunskaper. Mycket av arbetet organiseras i förvaltningsövergripande 
projektgrupper. Politikerna har som mål att luckra upp gränserna mellan de olika 
sektorerna och skapa nya arbetssätt genom organiseringen av miljöfrågor och 
Agenda 21.  

Miljöfrågorna är organiserade under miljönämnden, tekniska styrelsen och 
kommunstyrelsen med en underordnad ledningsgrupp för Agenda 21. Dessutom 
finns en planavdelning under kommunstyrelsen. (Figur 5.4) Miljönämnden är 
relativt svag enligt tjänstemännen, de reella besluten tas i kommunstyrelsen, och 
det har aldrig funnits någon politiker i miljönämnden med inflytande där. 
Ledningsgruppen för Agenda 21 är snarast ett utskott, med övergripande ansvar 
även för miljöprogram, information och revidering av policydokument inom 
miljöområdet. Alla relevanta nämnder samt alla partier finns representerade. 
 

 
 
Figur 5.4 Principiell skiss över de delar av Skogas organisation som omfattas av studien. 
(Asplund et al 1997, s 61) 
 

 91



Översiktsplanen i Skoga utgår från ett resurshushållningsperspektiv. 
Miljöförvaltningen har aktivt deltagit i hela planeringsprocessen. Planen beskrivs 
som ett pedagogiskt instrument och inte som ett styrdokument. Planerarna har 
haft stort inflytande över planens form och innehåll, och förnyelsen har varit 
driven mer av tjänstemännen än politikerna. I skiftet mellan 1980- och 90-tal 
inträffade ett generations- och personalskifte inom planavdelningen, vilket förde 
med sig att den första översiktsplanen enligt PBL togs fram av konsult. Det ledde 
också till att ett nära samarbete etablerades mellan de nyanställda planerarna och 
miljöförvaltningen när arbetet med nästa plan startade. Det finns även ett senare 
politiskt direktiv om att planeringen ska bedrivas i förvaltningsövergripande 
projektgrupper. Politikerna har stort förtroende för planerarna, och tjänstemännen 
har mandat att ta egna initiativ och sätta dagordningen i planeringsarbetet. Det har 
lett till att relation stad och land och miljö- och hållbarhetsaspekter fått högre 
prioritet än tidigare. Planen, och framförallt planeringsprocessen, betraktas som en 
viktig kommunikationskanal, dels inom kommunen, dels utåt mot medborgare, 
myndigheter, näringsliv och andra organisationer. Idealet är att bidra till att 
aktuella politiska frågor placeras in i ett (rumsligt) sammanhang, och på olika sätt 
systematisera debatten, samt att alla berörda och intresserade ska ha möjlighet att 
föra fram sina åsikter. 

Ledord i miljöarbetet är värderingar och livskvalitet. Ett breddat miljöarbete 
med bland annat upprättande av miljöplan och energiplan påbörjades i början av 
1990-talet. Samtidigt började kommunen upprätta miljöbokslut. Miljöchefen har 
över tid medvetet arbetat för att bygga upp en stark miljöförvaltning genom 
rekrytering, både med bredd och med specialistkompetens. Han har också bidragit 
till att driva miljöfrågor aktivt och att miljöförvaltningen själva tar initiativ. 
Miljöarbetet har också successivt vidgats, och planering och prioritering av 
verksamheten görs för att både lagstadgad och frivilligt arbete ska omfattas. En 
tjänsteman har som huvudsakligt arbetsområde att arbeta med bredd, bland annat 
genom att ha kontakt med övriga förvaltningar och att leda Agenda 21-arbetet. 
Detta har lyckats trots svag förankring i kommunstyrelsen via miljönämnden. 

Miljötjänstemännen betonar förmågan att analysera och formulera problem 
som en viktig del av arbetet, som de anser sig behöva utveckla, och inte bara att ha 
faktakunskap. Faktakunskapen används som legitimering i kontakt med politiker 
och andra för att skapa trovärdighet. Tjänstemännen gör avvägningar vad som är 
politiskt rimligt att driva innan frågor läggs fram, även detta för att skapa 
förtroende för sin kompetens. 

Den tekniska förvaltningen är verkställande när det gäller gator, VA, 
renhållning och parkfrågor. Energiförsörjningen ligger i ett bolag. Chefen för 
tekniska förvaltningen betonar vikten av att ha initiativet inom det egna 
arbetsfältet. Detta kan göras genom att hålla sig ajour med teknikutvecklingen och 
med vilka frågor som är aktuella. Verksamheten är inriktad på att framförallt satsa 
på det som är tekniskt, ekonomiskt och politiskt möjligt i dagsläget. En 
verklighetsförankring i verksamheten betonas som viktig av tjänstemännen. Att 
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andra förvaltningar diskuterar den tekniska försörjningen när det gäller en 
omställning mot hållbarhet har utgjort en drivkraft för att öka den egna 
kompetensen inom miljöområdet. Det gäller även i viss grad mot politiker, genom 
att mål som ställs upp inte alltid är praktiskt realiserbara. Tjänstemännen uppfattar 
att andra yrkesgrupper haft stort inflytande över problemformuleringen, även 
inom deras område, och haft politikernas öra i högre grad än dem själva. På 
förvaltningen finns en stor tilltro till att teknikutveckling på sikt löser 
miljöproblemen. Förvaltningen av parkmark har, främst på grund av att den inte 
haft en lika teknisk inriktning, andra utgångspunkter för sin verksamhet. Arbetet 
är framåtsyftande och har en pedagogisk inriktning, exempelvis genom satsningar 
på skolgårdar och att skapa ”naturreferenser”. Parkenheten utgör en egen enklav 
på förvaltningen och samarbetar delvis med andra förvaltningar, som till exempel 
naturvårdarna på miljöförvaltningen.  

Agenda 21-verksamheten lyder politiskt under kommunstyrelsen och den 
ledningsgrupp som ursprungligen inrättats för att ta fram ett miljöprogram. 
Arbetet har kommit att bli en vidareutveckling av miljöprogrammet. Ett 
sekretariat har inrättats med två personer som också arbetar på miljöförvaltningen, 
och en person från stadsbyggnadsförvaltningen. Dessutom finansierar 
energibolaget en energirådgivare. Fysiskt är sekretariatet lokaliserat till 
miljöförvaltningen. Man har satsat på personer med hög utbildning och bred 
kompetens, med nyckelpositioner i kommunens miljöarbete. Svagheten ligger i att 
det inte finns så stor erfarenhet av utåtriktat arbete. Det huvudsakliga arbetet 
består av information kring miljö- och energifrågor samt samordning och 
uppföljning av miljöprogrammet. Andra delar som räknas till Agenda 21, som 
utbildning av politiker och tjänstemän, har skötts av miljöförvaltningen. Arbetet 
har starkt politiskt stöd, och tjänstemännen har haft stort inflytande över 
utformningen.  Insikt har varit ett viktigt nyckelord, som kopplats till kunskap och 
information. Arbetet har främst skett internt i den kommunala organisationen, 
även om ambitionen är att vara utåtriktade. Motiveringen är att det är viktigt att 
förankra i den egna organisationen först.  
 
5.2.5 En jämförelse av de fyra kommunernas miljö- och 
hållbarhetsarbete 
De fyra studerade kommunerna har sinsemellan olika administrativa och politiska 
kulturer (Figur 5.5). I två av kommunerna, Fallsta och Sjösta, hade tjänstemän och 
politiker nära och kontinuerlig kontakt. Kommunerna karakteriserades också av 
snabba beslut och korta planerings- och beredningsprocesser. Både tjänstemännen 
och politikerna betonar handling, att få något att hända, som övergripande idé för 
verksamheten. Den kommunala verksamheten präglas av en ”entreprenörsanda”. 
Båda kommunerna har över tid haft en stabil socialdemokratisk majoritet. Skoga 
och Åkra uppvisar istället en utredningskultur. Relationerna mellan politiker och 
tjänstemän är inte lika nära, och den politiska majoriteten har skiftat under flera 
mandatperioder. Tjänstemännen arbetar alltså mot olika politiker, med olika 
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politisk färg, över tid, och utredningarna blir en styrka för att hålla en linje i 
verksamheten. 
 
PROAKTIV     REAKTIV 
 
Planering/plan:     Planering/plan:  
Vision, kommunikation,    Formalia 
beslutsunderlag     Legitimering 
Miljö:      Miljö: 
Lagstadgat och      Lagstadgat 
frivilligt   
Drivande      Passivt 
Politiskt stöd     Politiskt ointresse 
 

 
Stabil 
politisk 
majoritet 

 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
FALLSTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SJÖSTA 

SKOGA 
 

ÅKRA 

”Bruksanda” 
Handling/ 
aktivitet 
Informella 
former för 
besluts- 
fattande 
 
Växlande 
politisk 
majoritet 
Utrednings- 
kultur 
Formella 
former för 
besluts-
fattande 
 

 
Figur 5.5 En sammanfattning av de karakteristiska dragen i de fyra studerade 
kommunernas miljöarbete. 
 
I en av de handlingsinriktade och en av de utredningsinriktade kommunerna 
uppmuntras långsiktighet och miljömässigt agerande av den övergripande 
kulturen. I de två andra var kortsiktiga projekt i fokus, och miljöfrågor hade 
överlag litet utrymme i kommunens övergripande arbete. Det visar sig att i Fallsta 
och Skoga där miljöarbetet hade högst status, och företräddes av politiker med 
hög status. Det fanns sålunda ett politiskt mandat för att arbeta med frågorna. De 

 94



två kommunerna har ett proaktivt arbetssätt, där de agerar utifrån egna 
bevekelsegrunder, medan både Sjösta och Åkra karakteriseras av ett reaktivt 
arbetssätt, där de inväntar statliga direktiv och tar få egna initiativ på 
miljöområdet. Detsamma gäller planeringen då planer upprättas vid behov, inte 
som en handlingsberedskap. Skillnaderna bekräftar de urvalskriterier som 
användes, där Fallsta och Skoga gjort sig kända för att ha ett aktivt miljöarbete 
medan Sjösta och Skoga inte hade det, men inte heller omtalats som svaga 
avseende miljöarbetet.  
 
5.3 Miljö- och hållbarhetsarbetets förutsättningar 
 
I följande avsnitt beskrivs planerings- och miljöarbetet i de fyra kommunerna 
utifrån förutsättningarna för det praktiska vardagsarbetet som ges av 
kommunernas olika förvaltningskulturer, de olika professionella rollerna, hur 
kommunikation och samarbete sker mellan grupperna och de tolkningar 
yrkesgrupperna gör av de gemensamma arbetsuppgifterna. 
 
5.3.1 Skiftande verkligheter och villkor 
Såväl individer som grupper kan tillskrivas en uppsättning grundläggande 
antaganden om världens beskaffenhet, vilka utgör en grund för hur arbetet, och 
hur olika situationer som uppkommer ska hanteras (van Maanen & Barley 1985). 
Vanligen är de omedvetna, oreflekterade för bärarna, vilket försvårar att dela 
erfarenhet och kunskap med andra som inte har samma grundantaganden. 
Referenserna består av tolkningar, värderingar och den egna gruppens perspektiv. 
Övergripande frågor, målsättningar och liknande, är relativt lätta att enas om 
mellan olika yrkesgrupper, medan det kan bli svårare på detaljnivå när man ska 
enas om hur målen ska uppnås. När målen formuleras allmänt som exempelvis ren 
luft och hälsosam miljö, kommer det stora flertalet, oberoende av värderingar att 
ansluta sig till dem. När sedan problemen som ska lösas för att nå målen ska 
definieras blir det svårare. Här finns en rad olika professionella ställningstaganden, 
likväl som personliga, politiska etcetera, som kan skilja sig åt märkbart och leda till 
motsatta ståndpunkter. Det leder till olika uppfattningar om hur målen ska 
uppnås, vilka problem som ska lösas, och vilka metoder som är effektiva. 
Skillnaderna kan också leda till missförstånd och även konflikter i synbart enkla 
situationer. 

Tolkning av begrepp skiljer sig generellt åt mellan yrkesgrupperna beroende 
på deras referensramar. Detta gäller såväl miljöbegreppet som det mer diffusa 
begreppet hållbar utveckling, som är ett övergripande politiskt begrepp som 
öppnar sig för en mångfald av tolkningar och som ges olika innehåll beroende på 
sammanhang. I studien råder det olika uppfattningar om vad hållbar utveckling 
innebär både inom de enskilda förvaltningarna och mellan dem 

Det finns ofta skillnader i värdering av ekonomiska, tekniska och ekologiska 
aspekter av miljöproblem och hållbar utveckling. Teknikerna i studien betonar de 
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ekonomiska villkoren, kopplat till produktionen av infrastruktursystem. 
Genomförande och förvaltning av dessa system är nära kopplade till de 
ekonomiska förutsättningarna, gör dem synliga, och betonas som en viktig del i 
miljöarbetet. Miljötjänstemännen ger ibland uttryck för en oro och uppgivenhet 
för att deras frågor är underfinansierade, vilket de tror delvis hänger samman med 
att detta område inte har samma legitimitet, och inte är lika konkreta som vägar 
och tekniska system. De har föreställningen att teknikerna har lättare att visa vilka 
ekonomiska resurser de behöver, och bättre får det tillgodosett i budgeten än de 
själva, eftersom deras arbete med utredningar, kontroll och tillsyn är mer abstrakt. 
Dessutom ligger vanligen resultaten långt fram i tiden. 

Planerarna i studien har ett mer visionärt arbetssätt än de andra grupperna, 
som har mer konkreta arbetsobjekt. I studiens andra fas ingick workshops, där 
grupper med företrädare från alla studerade förvaltningar samlades för att 
diskutera kring planeringsproblem. Tjänstemännen hade markant skilda meningar 
om vad planering är, ska vara och vad planering kan bidra med. Även planerarna 
var vaga och hade olika föreställningar om planeringens möjligheter och vad 
planer används till i praktiken. Teknikerna och miljötjänstemännen gav uttryck för 
att planerarna arbetar med hypotetiska antaganden och tänkta, ideala situationer; 
vad som beskrevs som ”icke-verklighet”. För dem är planeringen en form av 
förutsägelse, som grundar sig på ofullständig kunskap. Deras erfarenhet visar att 
det är andra faktorer än planering och planer som får något att ske. De flesta 
betonade att det är viktigt att göra något, exempelvis genom att starta projekt, och 
att inte bara planera och utreda. Därför ser de planering som passivt och 
verkningslöst när det gäller genomförande. Men de bortser vanligen från att 
planeringen och dess förutsättningar påverkas av en rad olika förhållanden i 
samhället i stort. 

Några av teknikerna talar om miljötjänstemännens uppträdande som alltför 
polisiärt och dömande, för mycket av myndighetsutövande, vilket de upplever 
som försvårande för att skapa dialog och upprätta kontakt. I Åkra efterlyser den 
tekniska förvaltningen mer direkta och informella kontakter mellan 
förvaltningarna, där frågor kan diskuteras och man kan rådgöra kring olika 
problem som dyker upp i det löpande arbetet. Kommunens miljöförvaltning anger 
resursbrist både när det gäller tid och pengar som orsak till att de inte kan agera i 
rollen som rådgivande experter i allmänhet, utan måste koncentrera sig på den 
lagstadgade verksamheten. 

Miljötjänstemännen i studien återkommer ofta till att deras arbetsbörda hela 
tiden ökar. I två av kommunerna anger man att man inte ens har kapacitet nog för 
att uppfylla de krav som ställs i befintlig lagstiftning, vilket hindrar dem från mer 
innovativt och framåtblickande arbete, och även allmänt rådgivande och 
förebyggande. I de två andra kommunerna i studien har inte miljöförvaltningarna 
speciellt större andel finansiering när man ser till del av kommunens budget. 
Däremot har de lyckats prioritera även andra frågor. Den huvudsakliga 
förklaringen verkar finnas i skillnader i perspektivet hos de ledande 
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tjänstemännen. De är i de senare kommunerna drivande och har en bred tolkning 
av vilket mandat och uppdrag deras förvaltning har. 

Flera tekniker hävdade att de upplevde att det finns alltför långtgående 
statliga krav på att utredning och planering ska föregå genomförandet. De tyckte 
att alltför mycket pengar gick till detta förarbete, och att för lite lades på 
genomförande och förvaltning av projekt. Generellt är teknikerna 
handlingsinriktade och vill ha mer informella kontakter med andra förvaltningar 
för att få råd i olika frågor. Miljötjänstemännen, men också planerare, tenderar att 
beskriva att teknikerna har en brist på förståelse för nödvändigheten med 
utredningar. Både planerarna, för vilka utredandet är en viktig arbetsmetod, och 
miljötjänstemännen hävdar å sin sida att ganska omfattande utredningar kan 
behövas innan det är möjligt att bedöma hur man bör agera. För 
miljötjänstemännen kopplas utredningar till säkerhet och konkreta fakta. För 
planeraren är utredandet mer fokuserat på framtida möjligheter och omfattar även 
mer av visioner och alltså mindre säker information. Samtidigt finns det en 
tendens hos en del av miljötjänstemännen samt Agenda 21-samordnarna och 
teknikerna att betona handling och genomförande, där utredande och planering 
snarast ses som ett hinder för förändring. 
 
5.3.2 Samarbete, konkurrens och kommunikation 
Vid samarbete mellan olika sektorer och förvaltningar kan motsättningar mellan 
de olika deltagarna förekomma på olika plan. Det kan gälla tolkning av problem, 
uppfattningar om lösningar, arbetsmetoder och mål för arbetet, men också vara av 
andra typer. Enligt Abbott (1988) är konkurrens det naturliga inom ett 
professionssystem, där olika yrkesgrupper delar ett gemensamt arbetsfält. Andra 
orsaker kan vara de skilda yrkes- eller organisationskulturerna med skilda 
grundläggande värderingar och föreställningar om världen. En situation med 
konflikter och konkurrens kan försvåra samarbetssituationen, speciellt om man 
inte är medveten om dessa skillnader. Avsaknaden av förståelse för de skilda 
perspektiven kan leda till missförstånd och missriktade förväntningar om man tar 
för givet att alla i samarbetssituationen utgår från samma referensramar som man 
själv, och därmed tänker och handlar på samma sätt. Problem uppstår också om 
en aktör ser sitt perspektiv som det enda rätta, och anser att de andra aktörerna 
helt enkelt har fel. En sådan attityd leder vanligen till låsningar, och försvårar att 
upprätta kommunikation och samarbete kring gemensamma frågor (Sjöström 
1985). 

I de fyra kommunerna fanns olika lieringar mellan yrkesgrupperna (Figur 
5.6). De kan skifta mellan frågor, och flera olika samexisterar parallellt.  Den 
huvudsakliga orsaken till lieringarna verkar vara att grupperna har några centrala 
värderingar gemensamt, och har liknande kultur inom gruppen eller förvaltningen. 
Själva den formella organisationen, exempelvis vilka förvaltningar som samordnats 
under samma nämnd, verkar i de studerade kommunerna inte ha lika stor 
betydelse för vilka lieringar som uppstår. I Sjösta har tekniker och planerare nära 
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samarbete, medan miljötjänstemännen och planerarna organisatoriskt finns på 
samma förvaltning. Gemensamt har planerarna och teknikerna liknande kultur 
som kännetecknas av snabbhet och inriktning på produktion. Även kommunens 
övergripande kultur kännetecknas av en handlingsinriktning. Planerargruppens 
kultur har troligen utvecklats i en mer handlingsinriktad riktning på grund av den 
övergripande kulturen i Sjösta. I de andra studerade kommunerna stod planerarna 
för en kultur mer präglad av undersökningar och förtänksamhet. Men 
organisationen har ändå viss betydelse även här. Omorganisationen av 
förvaltningarna har lett till ett ökat samarbete mellan miljötjänstemännen och 
planerarna efter att de sammanfördes. 

 
Fallsta:  Tekniker   - Miljötjänstemän 
Sjösta:  Planerare  - Tekniker 
Skoga:  Planerare  - Miljötjänstemän 
Åkra:       Var och en för sig 
 
Figur 5.6 De dominerande lieringarna mellan de studerade yrkesgrupperna i de fyra 
kommunerna. Håkansson (2001). 

 
Arbetet i projektgrupper verkar vara mer framgångsrikt i de av kommunerna som 
har en övergripande kultur med betoning på utredning. En yrkesgrupp som är mer 
handlingsinriktad verkar ha starkare positioner i de kommuner där handling 
betonas i den övergripande kulturen. I Fallsta har teknikerna ingått i en informell 
allians med miljöinspektörerna, och de har också utvecklat liknande kulturer. Båda 
grupperna delar synen på utredningar som något som tar alltför mycket resurser i 
förhållande till resultatet. När denna kultur dominerar finns det inte så stor 
efterfrågan på översiktlig planering eller långsiktig samordning.  

En del av de intervjuade tjänstemännen tycker att de har för dålig insikt om 
andra gruppers kunskap och hur de skulle kunna ha nytta av den i sina respektive 
roller. De är inte heller säkra på att den samlade kompetensen i den kommunala 
förvaltningen används på ett tillfredställande sätt, just beroende på den brist i 
förståelse för och kunskap om de olika sektorerna och professionerna inom 
organisationen som de upplever finns. I en kommun finns en landskapsarkitekt 
anställd, som upplever att den kompetens hon har genom sin utbildning inte alls 
utnyttjas i kommunens arbete i den utsträckning som är möjlig, kanske främst för 
att andra inte känner till vad hon som landskapsarkitekt kan. Kontakter med de 
andra förvaltningarna har inte heller etablerats i det informella arbetssättet med 
direkta kontakter. Under studien visade det sig att flera tjänstemän på olika 
förvaltningar inte varit medvetna om att motsvarande kompetens fanns inom 
kommunen. 

Många saknar såväl formellt som informellt bildade forum och även tid för 
diskussioner med andra yrkesgrupper. De starkaste önskemålen om ökad kontakt 
och forum för möten kom i första hand från isolerade grupper, eller personer som 
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var ensamma eller ett fåtal inom sitt fält i kommunen. I Åkra där de olika 
förvaltningarna och yrkesgrupperna arbetar tämligen isolerat från varandra fanns 
en önskan om detta tydligast uttalat, och de beskrev också svårigheter i samarbetet 
med andra grupper. Vid tillfällen då projektgrupper bildades, upplevde många att 
det var svårt att komma med konstruktiva bidrag. Miljötjänstemannen i Åkra 
menar att när en fråga kommer upp på ett möte kan det vara svårt att kommentera 
och diskutera utan att först ha diskuterat det mer ingående i den egna gruppen och 
fått ta del av kollegors erfarenheter och specialkunskaper, för att utveckla 
argument och ha bra faktaunderlag. Vanligen behöver dessutom frågor diskuteras 
upprepade gånger över tid, dels i den egna gruppen, dels i samarbetsgruppen. De 
ansåg att det var lättare och gav bättre resultat med remissförfarande, för att det 
då fanns möjlighet att diskutera de olika frågeställningarna internt. Detta visar på 
ett behov av tid för att även inom den egna förvaltningen respektive den egna 
yrkesgruppen diskutera såväl sakfrågor som den egna rollen i planeringsprocessen. 

Samarbetet kan bidra till en ökad förståelse och ett gemensamt språk, en 
begreppsapparat, vilket är gynnsamt även om tolkningen av begrepp ändå skiljer 
sig något mellan de olika grupperna. Studien visar att i praktiken finns en rad 
problem att tackla. Ett av dem rör praktiska förutsättningar för att aktivt ta del i 
diskussionen eller arbetet. I de studerade kommunerna är det i de två kommuner 
som har en utredningskultur som arbetet i tvärsektoriella arbetsgrupper är mest 
utvecklat. En yrkesgrupp som inte delar utredningskulturen argumenterar troligen 
mot samarbete utifrån att det tar för mycket tid och ger lite resultat, och inte alltid 
leder till handling 

I Skoga arbetade miljöförvaltningen utifrån en strategi för att kunna ge 
konstruktiv och direkt användbara dataunderlag till planerarna i samband med 
planförslag. I samband med detta var det också en stor personalomsättning på 
planavdelningen. De nya planerarna var unga och relativt nyutbildade. Detta ledde 
till att miljöförvaltningen fick en aktiv roll i planeringsprocessen, dels genom sin 
kännedom om kommunen, dels för att miljöfrågorna bedömdes som centrala av 
planerarna. För de nyanställda planerarna fanns inte så mycket prestige att förlora i 
att inbjuda till djupare samarbete, och utifrån detta fortsatte samarbetet att 
utvecklas. Hållbar utveckling har blivit ett gemensamt projekt mellan de två 
förvaltningarna, och även Agenda 21 har kopplats till planering och miljö. Det 
finns också en stark betoning på framtidsfrågor och att vara framåtsyftande i deras 
arbete. Denna liering är stark, och kommunens tekniker känner sig uppenbart 
hotade av situationen. Detta har lett till att de starkt argumenterar för det möjliga 
och rimliga i att genomföra projekt och kritiserar de andra för att vara orealistiska i 
deras tro på möjligheten att förändra exempelvis människors efterfrågan, livsstilar 
och så vidare. Politikerna i kommunen eftersträvar att skapa tvärsektoriella 
arbetsgrupper, för att minska motsättningar mellan olika sektorer. Det innebär i 
praktiken att konflikter mellan perspektiv och skilda uppfattningar aldrig lyfts upp 
till den politiska nivån, utan förväntas lösas tjänstemän emellan. Det kan också 
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vara ett sätt för politikerna att minska makten hos enskilda tjänstemän, i en 
kommun med en rad starka tjänstemän med stort inflytande.  

Allmänt finns en uppfattning att det är nödvändigt att ha en bred ansats och 
samarbeta med andra professioner utan att tappa den egna kompetensen, om man 
ska kunna möta nya krav från samhället 
 
5.3.3 Vem ska formulera problemen? 
Samtliga grupper i studien betonar vikten av att ha rätten att formulera problem 
inom sitt eget arbetsfält, att inneha problemformuleringsprivilegiet. I de studerade 
kommunerna finns ett samband mellan hur framgångsrik en yrkesgrupp är i att 
kommunicera och legitimera sina intressen och hur väl gruppens kultur 
överensstämmer med kulturen hos andra grupper och kommunens övergripande 
politiska kultur. Eftersom såväl miljöfrågan som hållbar utveckling kan tolkas på 
en rad olika sätt är det naturligt att olika yrkesgrupper konkurrerar om rätten att 
formulera såväl problem och mål som lösningar. 

Planerare är vana att formulera problem i olika sammanhang. De är 
beroende av expertkunskap för data och bakgrundsmaterial i planeringsprocessen, 
men det är planeraren som vanligen bestämmer såväl spelplan som regler. Ramírez 
(1995) hävdar att planering inte bara handlar om att välja metod, utan också att 
välja de problem och frågor som ska undersökas och analyseras samt vilken 
grundläggande information som behövs. Valet av varför just det valda och inte 
något annat ska behandlas görs intuitivt på ett sätt som planeraren själv kan förstå, 
men har svårt att förmedla till andra. Framtagandet av alternativa lösningar kan 
knappast betraktas som ett mekaniskt resultat baserat på utredning och analys 
eftersom syntetiseringsprocessen har en intuitiv karaktär och baseras på 
erfarenhetskunskap. Det leder till att planeraren får relativ makt över andra 
yrkesgrupper i planeringsprocessen just på grund av sin erfarenhet och sitt 
tolkningsföreträde av vad planeringen är och vad den ska leda fram till.  

Miljötjänstemännen hävdar att deras tolkning av hållbar utveckling är basen 
för allt miljö- och hållbarhetsarbete. Miljö- och hälsoaspekter hör till deras 
traditionella arbetsuppgifter, och utgör en viktig del i hållbarhetsbegreppet. De 
anser att arbetet följaktligen kräver den typ av erfarenheter och kunskap de har 
genom sin yrkesutövning. I en kommun organiserade till exempel 
miljöförvaltningen en utbildning i miljökunskap för tjänstemän och politiker. På 
det sättet kan förvaltningen påverka och öka sina möjligheter att formulera 
miljöproblemet, även om detta inte är en medveten strategi. 

Teknikerna verkar vara den grupp som upplever sin ställning som mest 
hotad av andra grupper när det gäller miljöarbete och miljöfrågans behandling. 
Deras traditionella roll gör dem sårbara när de ska konkurrera med yrkesgrupper 
som arbetar med mer abstrakta frågeställningar. Delar av deras legitimitet 
försvagas också när lösningar på miljöproblemen förskjuts från tekniska lösningar 
till lösningar som rör mänskligt beteende och livsstil. Under en lång period har de 
formulerat och skapat lösningar, men blir nu utmanade av nya grupper. Det blir då 
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viktigt för teknikerna att behålla rätten till problemformulering inom sitt arbetsfält. 
De samlar ny kunskap, främst kring ny teknik, och strävar efter att hålla sig i 
framkanten av hållbarhetsdiskussionen i konkurrens med planerare och 
miljötjänstemän. 

I Skoga gjordes förarbetet för planer i en tvärsektoriell grupp. Exemplet visar 
hur förståelse och accepterande av olika perspektiv på problemformulering kan 
förbättras av samarbete mellan olika kompetenser. Jämfört med tidigare hade 
diskussionerna om olika aspekter i problemformuleringen blivit mycket bredare 
och djupare än tidigare, då de olika sektorerna enbart lämnade underlag och 
kommentarer på det färdiga förslaget till planeringsavdelningen. Nu gjordes 
utredningar och analyser som speglar de olika inställningarna. Men trots detta så 
verkar planerarna ha ett stort försprång och ett tolkningsföreträde i det skede då 
olika utformningar av planen diskuterades, beroende på sin yrkeserfarenhet. Eller 
snarare att de övriga grupperna inte var tränade att tänka i termer av ”plan”. Med 
ingen eller liten erfarenhet av att använda sina expertkunskaper i syntetisering och 
sammanställande av olika typer av expertkunskap, blev de osäkrare i sin 
professionella roll. Det är tänkbart att de kunnat spela en mer aktiv roll i 
utarbetandet av mer traditionella planer. Men i detta fall hade planerarna kommit 
till slutsatsen att en traditionell plan inte skulle vara användbar. Därigenom hade 
planerarna formulerat spelreglerna utifrån sitt perspektiv. Anledningen var att de 
bedömde att en traditionell plan inte skulle kunna användas för att presentera de 
intentioner för utveckling och förvaltning som det tvärsektoriella arbetet lett fram 
till. Samarbetet tycks fungera så länge deltagarna kan använda och kommunicera 
sin speciella kompetens, och känner sig trygga i rollen. Men skillnader och 
oklarheter i uppfattningar kring vad planering är, vilket sällan diskuteras, utgör i 
sig ett hinder. 
 
5.3.4 Att behålla sin status och position  
Abbott (1988) beskriver att professioner utvecklas genom konkurrens, framförallt 
mellan professioner i professionssystem, men också inom den egna gruppen. Det 
blir då viktigt att behålla gruppens position och inte förlora sina uppdrag till andra 
yrkesgrupper. Det gäller fall då de för med sig en viss ställning och/eller resurser, 
och möjligheter att utveckla och stärka den egna gruppens position. Kompetensen 
i den egna gruppen kan utvecklas genom exempelvis utbildning och rekrytering. 
Ett annat sätt är att hitta nya uppdrag och arbetsuppgifter. Men utvecklingen kan 
också leda till en differentiering av yrkesgruppen exempelvis genom att olika 
specialiseringar uppkommer som så småningom kan utvecklas till fristående yrken. 

Eftersom yrkesutvecklingen påverkas av såväl inre som yttre faktorer 
kommer den att ske på olika sätt på olika platser. De skillnader som finns i 
resultaten från de fyra studerade kommunerna när det gäller de olika 
yrkesgruppernas förmåga och intresse för att utveckla arbetsuppgifter och sätt att 
använda sin kompetens beror troligen delvis på relationen till andra yrkesgrupper 
och deras sätt att agera. Generellt i dessa kommuner är teknikernas yrkeskultur 
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den mest enhetliga, med små skillnader mellan kommunerna. En skillnad är dock 
värdering av tid, där teknikerna i Åkra uppger att de har tid att diskutera 
framtidsfrågor, eftersom de inte har samma myndighetsutövande roll som främst 
miljötjänstemännen, men även till viss del planerarna har. I de andra kommunerna 
är det tvärtom så att teknikerna uppger att det på grund av att deras verksamhet 
till stor del är avgiftsfinansierad, inte finns någon möjlighet att diskutera och 
analysera framtidsfrågor och mer allmänna miljöfrågor som inte direkt rör den 
löpande verksamheten. Fallsta är den kommun där teknikerna har det mest 
framåtsyftande miljöarbetet i praktiken. 

Teknikerna beskriver att de arbetar ”nära verkligheten” och att utrymmet att 
vara nydanande är begränsat såväl av tekniska som ekonomiska orsaker. Å andra 
sidan känner en del av dem sig hotade av miljötjänstemän och planerare, speciellt 
när dessa grupper stödjer varandra i frågor om infrastruktur, begränsning av 
vägtrafik och så vidare. För att inte förlora kontrollen och initiativet inom sitt 
område så inriktar de sig på att hålla sig uppdaterade om ny teknik och 
utvecklingen inom sitt fält. I viss mån skaffar man mer miljökunskap som relateras 
till de tekniska systemen. De verkar alltså i första hand satsa på att fördjupa och 
utveckla sin kunskap inom det egna fältet, i motsats till planerare, där det snarare 
är så att nya kunskapsområden erövras och att man strävar efter att vidga sitt fält. 

I Skoga har miljöförvaltningen medvetet arbetat strategiskt med att bygga 
upp sin kompetens avseende såväl bred som djup kunskap genom att ha både 
specialister och generalister anställda. Samtidigt har tolkningen av deras arbetsfält 
vidgats genom introduktionen av hållbarhetsbegreppet. Detta har skett gradvis 
genom utbildning och rekrytering av personal, och förvaltningschefens mål har 
varit att bygga upp en organisation av förvaltningen som svarar mot nya krav och 
omformuleringar inom miljö-, hälso- och hållbarhetsområdet. Därmed har han 
stärkt förvaltningens position i den kommunala organisationen. De specialiserade 
tjänstemännen har utvecklat och fördjupat sin kunskap inom sina respektive 
områden, och handhar den lagstiftningsreglerade delen av arbetsuppgifterna. 
Generalisterna ansvarar för samordning av de olika kompetenserna vilket också 
gett möjlighet att öka förvaltningens del i tolkningen av hållbar utveckling inom 
kommunen. De har också ansvar för kontakter och samarbete med andra 
förvaltningar. En konsekvens av detta är att förvaltningen har stärkt det politiska 
förtroendet för sitt arbete. Förvaltningen har också genom sina generalister fått 
stort inflytande i den fysiska planeringen och i energifrågor. Som helhet har 
strategin att stärka förvaltningens position slagit väl ut. 

En del av strategin innebar att anställa två personer när en tjänst som 
kommunekolog skulle inrättas, med motiveringen att en ensam person inte skulle 
ha möjlighet att täcka hela arbetsområdet på ett tillfredställande sätt. Dessutom 
skulle personerna ha stöd av varandra och naturvårdsfrågorna skulle bli starkare 
med två tjänstemän. De båda som anställdes valdes utifrån att de båda betonade 
arbetsmetoder som låg i linje med förvaltningens sätt att arbeta. Istället för att 
inrikta sig på inventering ville de till exempel arbeta aktivt med rådgivning, och 
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tillsammans med markägare och övriga kommuninnevånare arbeta för att hitta 
hållbara lösningar för markanvändningen istället för att arbeta med reservat och 
restriktioner för markanvändning. Det har dessutom gett möjlighet att lägga 
resurser på jord- och skogsbruksfrågor. Detta är ett exempel på hur en förvaltning 
genom rekrytering anpassat sig till nya förutsättningar och stärkt sin position i 
kommunen.  

Även Fallstas miljöförvaltning har en långsiktig strategi för att utveckla 
förvaltningens ställning genom breddning och fördjupning av sin kompetens. 
Redan i mitten av 1980-talet anställdes en ekolog. Den bärande strategin är att 
skapa samarbete med andra professionella grupper och sektorer och ha en vid 
tolkning av uppdraget, utan att för den skull förlora specialistkompetensen, som 
ses som nödvändig för att kunna möta nya krav på verksamheten.  

Agenda 21-samordnarna är de av de studerade grupperna som senast 
kommit in på miljöarenan, bara något år innan studien utfördes. De har 
framförallt rekryterats inom gruppen miljötjänstemän, men även andra 
yrkesbakgrunder förekommer. Verksamheten är till sin utformning annorlunda än 
traditionell kommunal verksamhet. (Michaeli 2000) I många fall har Agenda 21 i 
Sverige, liksom i övriga Europa främst kommit att beröra miljöfrågor, och inte i så 
stor utsträckning demokrati, rättvisefrågor och annat som utgör delar av det 
internationella uppdraget. (Lafferty 2001) Agenda 21 kan förväntas påverka de 
andra yrkesgrupper som har sina verksamhetsfält kopplade till miljöfrågor och 
hållbar utveckling. Uppdraget blir exempelvis intressant för planerare utifrån att 
det kan vara ett sätt att öka intresset för planering som en arena att debattera och 
att diskutera framtidsfrågor, lokala strategier samt utveckling och förvaltning av 
den egna trakten.  

Många av miljö- och hälsoskyddsinspektörerna känner sig hotade av såväl 
planerare som Agenda 21-samordnare i den meningen att deras frågor ockuperas. 
Flera ger uttryck för att vissa planerare i nästan för hög grad engagerar sig i 
miljöarbetet. Bara några år tidigare var miljöfrågor inte självklara i 
planeringssammanhang, för att sen komma i en situation där planerare ibland 
kunde ha mer långtgående ambitioner på miljö- och hållbarhetsområdet än 
inspektörerna själva. Även miljöinspektörerna har intresse av att få inflytande över 
Agenda 21. I några av kommunerna fanns det inspektörer som uttryckte missnöje 
med Agenda 21s framgång och genomslag. Det hade lett till att de delvis mist 
kontrollen över delar av sitt område, främst det förebyggande arbetet och bredare 
frågeställningar kring hållbar utveckling genom att det politiska intresset fokuserat 
på Agenda 21.  

Jämfört med de andra studerade grupperna är planerarna i sin yrkesroll mer 
tränade att gå över ämnesgränser och inlemma nya frågor och problemområden i 
sin verksamhet. En del i yrkesrollen är att samordna olika kunskaper, och 
därigenom en lätthet att plocka upp olika frågor. (Malbert 1998, Nilsson 2003) 
Samtidigt kan det ibland uppfattas som intrång på andra specialisters områden. Ur 
planerarnas perspektiv kan alla frågor tas med i planeringsprocessen. En del av 
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hantverket är att hantera framtida osäkerhet, och att arbeta med abstraktioner och 
antaganden. Detta leder till att de planerare som ingick i studien i mycket liten 
grad upplevde någon av de andra grupperna som hot. Planerarna är vana att 
samarbeta och samordna material från de andra förvaltningarna, och får därmed 
ofta en överordnad roll. De hot de beskriver mot sin yrkesroll kommer främst 
utifrån, eller genom inre splittring. De intervjuade planerarna beskriver att man är 
öppen för samarbete med andra förvaltningar, men att det i slutänden ändå kan bli 
så att man föredrar att vidga planeringen så att det tydligt omfattar hållbar 
utveckling, eftersom de anser att det är den egna yrkesgruppen som har 
kompetens att arbeta med långsiktiga utvecklingsfrågor. 

I svenska kommuner i allmänhet är den höga medelåldern, speciellt bland 
planerare och tekniker, ett problem (Svenska kommunförbundet 2000b) Samtidigt 
har resurserna för att nyrekrytera minskat i många fall. Det leder till att det kan ta 
tid att implementera nya förhållningssätt, arbetsmetoder och rutiner, liksom att 
genomföra andra förändringar i verksamheten. Men det leder också till en risk för 
att mista kontinuitet i verksamheten när dessa grupper inom en tioårsperiod 
pensioneras. Många tjänstemän med lång erfarenhet kommer att sluta samtidigt 
och en helt ny generation, med annan utbildning men kanske utan erfarenhet, 
kommer istället. Detta kan bidra till delvis förändrade perspektiv och nytänkande.  
 
5.4 Avslutande diskussion 
 
Såväl kommunerna, förvaltningarna som yrkesgrupperna kan sägas ha utvecklat 
sina respektive kulturer. Det innebär inte att respektive yrkesgrupp är identiska i 
varje kommun, utan snarare att det finns vissa generella drag och tankestilar inom 
varje yrke, men att det sedan sker en anpassning av hur detta tar sig uttryck genom 
dels den kultur som finns på förvaltningsnivå, dels den övergripande politiska 
kulturen i kommunen. (Figur 5.7) Den senare är i de studerade kommunerna 
starkt präglad av kommunens historiska traditioner och näringslivsstruktur. Men 
den får samtidigt olika innebörd: Exempelvis finns i de båda brukskommunerna 
en ”anda” med nära samröre mellan politiker och tjänstemän och övriga 
samhällsaktörer, i första hand näringslivet. Ändå får dessa likartade förutsättningar 
helt olika utfall för miljöfrågan, delvis beroende av det politiska intresset för 
sakfrågorna, men också beroende av enskilda tjänstemäns strategier och vilka 
lokala frågor som ska behandlas. 

Mellan yrkesgrupperna finns skillnader som kan hänföras till en yrkeskultur, 
och som rör hur miljöproblem tolkas och vilka lösningar som förespråkas. Miljö, 
ekonomi och teknik ges olika tyngd i de olika gruppernas arbete. En påtalad 
skillnad är att både tekniker och miljötjänstemän vanligen är inriktade på konkreta 
åtgärder, medan planerarna är mer övergripande och framtidsorienterade. En 
tekniker formulerade det som att planeraren arbetar med ”icke-verklighet”. 
Miljötjänstemännen påtalar att planeringen i sig inte leder till något resultat. Det 
finns undantag, där miljötjänstemännen ser planeringen som ett instrument för att 
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lyfta miljöfrågor till en högre nivå i det kommunala arbetet, eller som ett forum 
för diskussion och kommunikation. Samtidigt delar planerare och tekniker en syn 
på miljötjänstemännen som onödigt strikta och bundna vid lagstiftningen, de ”slår 
lagboken i huvudet” på andra grupper. Dessa och andra skillnader i referensramar 
och arbetssätt leder ibland till svårigheter i mötet mellan yrkesgrupperna och deras 
respektive förvaltningar.  
 
 

Kommunens politiska 
kultur 

Förvaltnings-
kultur 

Yrkes-
kultur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.7 Kommunens, förvaltningarnas och professionernas kulturer påverkar varandra. 
 
I vissa fall, som i Skoga, har politikerna gett direktiv om en organisering av 
planeringsarbetet med förvaltningsövergripande arbetsgrupper där en ökad 
kommunikation kan ha möjlighet att uppstå. Samtidigt kan det finnas argument 
hos grupperna mot att samarbeta i för hög utsträckning. Det kan exempelvis röra 
makt- och statusaspekter, en rädsla att förlora problemformuleringsprivilegiet 
inom det egna fältet, osäkerhet om den egna yrkesidentiteten eller hur den 
påverkas av ett nära samarbete, och frågor om legitimitet. Även när de studerade 
kommunerna är relativt små, med en relativt liten administration, visar det sig att 
det finns problem exempelvis genom oklarheter om vilken kompetens olika 
grupper och tjänstemän har. En hög grad av informellt samarbete har i sådana fall 
både för- och nackdelar, då kontakten snarare än kompetensen styr vem som 
pratar med vem. Det blir också tydligt att förtroende spelar en viktig roll för 
kommunikationen mellan olika kompetenser. Det räcker inte enbart med att alla 
bjuds in till möten, projektgrupper och andra forum för samarbete. Förmågan att 
lyssna till varandra och dela erfarenheter av liknande situationer samt ha tillit till 
andras kunnande är centralt. Målet är inte att grupperna ska bli lika, med samma 
grundläggande värderingar, utan att de ska kunna bidra just utifrån olikheten. 
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Varje grupps identitet och kultur kan bidra, och utvecklas, tillsammans med 
respekt och förståelse för skillnader. Allmänt finns en uppfattning att det är 
nödvändigt att ha en bred ansats och samarbeta med andra professioner utan att 
tappa den egna kompetensen, om man ska kunna möta nya krav från samhället.  

En annan aspekt är den konkurrens som, mer eller mindre medvetet, kan 
finnas mellan olika grupper, speciellt när det gäller rätten att formulera problemen. 
Det kan också uppstå situationer när en tjänsteman eller yrkesgrupp måste 
legitimera sina argument eller sitt agerande som varande baserade på professionell 
erfarenhet. Det kan vara svårt att sätta ord på den egna kunskapen och 
erfarenheten och förmedla den till andra, vilket kan utgöra ett hinder i samarbetet. 
Som nämnts tidigare verkar framförallt planerarna vara de i studien som haft 
svårast att förklara sina professionella ställningstaganden och arbetsmetoder och 
göra dem förståeliga för andra grupper, eftersom det bygger på en intuitiv och 
erfarenhetsbaserad kunskap. Detsamma gäller även andra grupper, som även de 
kan ha svårt att förmedla sina val av arbetsmetoder. Men när det gäller planering 
blir det mer komplicerat eftersom även arbetets innehåll till stor del uppfattas som 
abstrakt. 

I studien finns resultat som pekar på en tendens att nya undergrupper som 
prioriterar miljöaspekter uppstår inom yrkesgrupperna. Många av tjänstemännen i 
studien hänvisar till egna personliga drivkrafter att arbeta med miljöfrågor. Det har 
lett till att de vidareutbildat sig eller på annat sätt skaffat bättre kunskap inom 
miljöfältet. Inom miljöyrket står de med stort engagemang vanligen för en bredare 
formulering av miljöfrågan och arbetsfältet. Dessa personer verkar också i högre 
grad än de andra i studien vara inriktade på samarbete med andra grupper med 
liknande inställning. 

I de studerade kommunerna som varit mest framgångsrika i sitt miljöarbete 
finns och har det funnits starka tjänstemän och/eller politiker med intresse, som 
drivit på miljöarbetet. Ibland har det varit i kombination med värden som hotats 
eller påtagliga miljöproblem, så att det kan sägas ha uppkommit en form av kris 
som krävt en omformulering eller nya angreppssätt för att lösas. I studien har de 
kommuner som valt att främst reagera på statliga signaler och i övrigt tar få lokala 
initiativ också det minst utvecklade miljöarbetet. I dessa två kommuner uppger 
också miljöförvaltningarna att de inte har resurser för förebyggande och annat 
arbete utöver det lagstadgade arbetet. Vid en jämförelse visar det sig att 
bemanningen inte skiljer sig nämnvärt från de två övriga kommunerna, räknat 
som tjänster/innevånare. Det som skiljer är istället dels prioritering och strategi 
för verksamheten från ledande tjänstemän, dels det politiska stödet och intresset. I 
Skoga där man är jämförelsevis framgångsrik i sitt miljöarbete fanns i och för sig 
en svag miljönämnd, men i kommunstyrelsen fanns ett övergripande stöd för 
miljöarbetet. I de mer framgångsrika kommunerna har dessutom respektive 
miljöchef genom medveten rekrytering och en stegvis förankring skapat legitimitet 
för sin inriktning och skapa en plattform för närmare samarbete med andra 
grupper, samtidigt som formuleringen av miljöarbetet har vidgats. 
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Sammanfattningsvis visar studien att det finns mycket kunskap och kunnande 
om miljöproblem och möjliga verktyg och lösningar i de studerade kommunerna. 
Huvudproblemet berör istället processer och aktörer, bland annat genom att det 
finns behov att skapa legitimitet för att arbeta med frågorna, främst i de 
kommuner där det finns svagt politiskt stöd, och av att initiera och förändra 
tanke- och arbetssätt. Detta gäller alla yrkesgrupper, även miljötjänstemännen som 
ser sig som experter på området. 

Sammanfattningsvis visar studien att det finns tillgång till mycket kunskap och 
kunnande om miljöproblem och möjliga verktyg och lösningar i de studerade 
kommunerna. Huvudproblemet när det gäller att få miljöfrågorna och 
miljötjänstemännen att bli en legitim och självklar del i planeringsprocessen berör 
istället processernas utformning och genomförande och hur de olika tolkningar av 
problem och lösningar som olika grupper företräder kan kommuniceras. Det 
handlar också om de olika gruppernas status och de maktrelationer som finns, och 
annat som påverkar i vilken mån frågorna får legitimitet. Det finns behov att 
skapa legitimitet för att arbeta med miljöfrågorna, främst i de kommuner där det 
finns ett svagt politiskt stöd, och av att initiera och förändra tanke- och arbetssätt. 
Detta gäller alla yrkesgrupper, även miljötjänstemännen som ser sig som experter 
på området. 

Nedan följer en sammanfattning av några av de teman och frågor som väckts 
av studien i de fyra kommunerna: 

• Att det finns lagstiftning och statliga direktiv garanterar i sig inte att det 
sker ett framgångsrikt miljö- och hållbarhetsarbete. 

• Det finns skilda kulturer och perspektiv i de yrkesgrupper som deltar i 
planeringsarbetet. 

• Det verkar finnas oklara föreställningar om varandra kompetenser, roller 
och ansvarsområden vilket bland annat leder till maktkamp mellan olika 
grupper. 

• Den övergripande politiska kulturen i kommunen, förvaltningarnas 
kulturer och de professionella kulturerna samverkar och utgör 
förutsättningar för den utformning som det lokala miljö- och 
hållbarhetsarbetet får. 

• Politiskt stöd från både politiker i den egna nämnden och i 
kommunstyrelsen är viktigt för ett framgångsrikt miljöarbete och för 
miljöarbetets status.  

• Samma resurser och förutsättningar kan ge helt olika utfall i miljöarbetet i 
två kommuner beroende på skilda prioriteringar och strategier. 

• I kommunerna med mer framgångsrikt miljöarbete togs fler initiativ och 
man förhöll sig friare till lagstiftning och statliga direktiv och styrmedel. 
De användes snarare som stöd i den egna verksamheten än som krav som 
fick styra verksamhetens inriktning. 
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• De ledande tjänstemännens formulering av arbetsfältet och strategier för 
att förankra miljöförvaltningens arbete är viktiga för hur väl miljö- och 
hållbarhetsfrågor får gehör. 

• Att göra avvägningar och bestämma vad som är politiskt rimligt som 
miljötjänsteman verkar vara en framgångsrik strategi 

• Alla yrkesgrupper i studien är måna om att behålla problemformuleringen 
inom sitt område. 

• Miljötjänstemännen ser faktakunskap som en viktig legitimeringsgrund.  
• Att utreda eller göra – är planering mycke’ snack och lite verksta’? 
• Sättet att organisera arbetet i förvaltningar och arbetsgrupper påverkar 

inte alltid vilka som samarbetar. Informella kontakter har minst lika stor 
betydelse. 

• Miljöförvaltningen uppfattas som polisiär och sträng, de slår lagboken i 
huvudet på folk. 

• Planeringen uppfattas däremot av tekniker och miljötjänstemän som 
abstrakt och utan förankring i verkligheten och det som måste göras. 

• Det krävs en trygghet i den egna rollen och i den egna kunskapen för att 
fullt ut kunna gå in i ett samarbete med andra. 

• Hur prioriterar miljöförvaltningen mellan obligatoriska och frivilliga delar 
av verksamheten? 

• Tillkomsten av Agenda 21 som arbetsfält har skapat nya aktörer och 
större legitimitet för miljöfrågorna i vissa fall. 

• Resultaten tyder vidare på att de olika yrkesgrupperna i planeringen 
använder sig av olika strategier för att stärka sin ställning – medvetet eller 
omedvetet.  

I nästa kapitel ges en fördjupad inblick i hur tre miljöchefer upplever sin 
yrkesroll och yrkessituation, samt vilka drivkrafter som varit avgörande för dem 
under deras yrkesliv, från val av utbildning till nuvarande tjänst.  
 
                                                 
1 I studien användes ursprungligen termen miljövårdare som samlingsnamn för den grupp 
som arbetade med naturvård-, miljö- och hälsoskyddsfrågor. Termen miljötjänstemän 
används här genomgående som samlingsbeteckning, trots att Agenda 21 samordnarna i 
detta kapitel särredovisas, men i vanliga fall kan anses täckas in av termen. 
2 Utifrån Boverket och Svenska kommunförbundets bedömningar. 
3 Både politiker och tjänstemän använder begreppet ”Sjöstaandan” alternativt 
”Sjöstamodellen” när de ska beskriva hur de arbetar. 
4 Hanterar bla naturvårdsfrågor. 
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6 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer – tradition 
och förnyelse 
 
”Det har faktiskt hänt ganska mycket på de snart 20 år som jag jobbat. Då vi jämför med planer i vår 
kommun, så har vi långt kvar innan allt går igenom. Men allt ska ju inte gå igenom, det ska vara 
kompromisser och ta och ge. Men det är långt kvar.” Lars, kommunal miljöchef 
 
 
6.1 Inledning 

 
I det förra kapitlet gavs en bred bild av de förhållanden som rådde i fyra studerade 
kommuner, och exempel gavs på hur relationerna mellan de förvaltningar och de 
olika yrkesgrupper som deltar i miljöarbetet och den översiktliga planeringen kan 
se ut. Utifrån detta ges här en fördjupad bild av den yrkesgrupp som i första hand 
företräder miljöintressena och som således förväntas föra in nya aspekter i 
planeringsarbetet. Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna, här representerade av tre 
miljöchefer, är den grupp som har längst tradition inom arbetsfältet. Det är 
samtidigt den yrkesgrupp som har en jurisdiktion inom miljöområdet eftersom 
den genom lagstiftningen tilldelas speciella uppgifter inom den kommunala 
förvaltningen. Syftet är att närmare lyfta fram denna grupps perspektiv på det 
kommunala miljöarbetet och deras egen yrkesroll och yrkesutveckling. 

Empirin består av intervjuer med tre miljöchefer utförda 1999. Intervjuerna 
behandlar deras yrkeserfarenheter från 1970- talet till slutet av 1990-talet. Det 
insamlade materialet presenteras i form av yrkesbiografier för var och en av de 
intervjuade. I intervjuerna framkommer allmänna teman som delvis skapar en bild 
av miljöarbetets utveckling, och vilka händelser som legat bakom de förändringar 
som skett under de senaste årtiondena. De tre decennier som behandlas i 
intervjuerna kännetecknas av att det periodvis förts en intensiv miljödebatt, att 
förändringar har skett av den kommunala organisationen, att flera större 
förändringar av lagstiftningen genomförts och att det allmänna medvetandet om 
miljöproblemens utbredning och betydelse har ökat. Under perioden har också 
ändringar skett av yrkesstrukturen inom miljöområdet. Bland annat har det blivit 
vanligt att kommunekologer anställts. Kommunernas arbete med lokala Agenda 
21 har öppnat dörren även för andra yrkeskategorier att arbeta med miljö och 
hållbar utveckling. Efter hand har också övriga förvaltningar i kommunerna 
kommit att bli allt mer involverade i miljöarbetet. Tyngdpunkten i beskrivningen 
ligger på utvecklingen under 1990-talet. Utifrån detta diskuteras utvecklingen av 
miljö- och hälsoskyddsinspektörernas yrkesroll och hur yrkets ställning förändrats.  

 
6.1.1 Genomförande   
I studien av fyra kommuner fanns tecken på att miljöchefens agerande, sätt att 
avgränsa miljö- och hälsoskyddskontorets arbetsfält och prioritera mellan 
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obligatoriska och frivilliga delar av verksamheten hade betydelse för vilket 
genomslag miljöfrågorna fick i den kommunala förvaltningen som helhet. Därför 
valdes de tre intervjuade miljöcheferna utifrån att de alla varit engagerade i 
planfrågor i viss utsträckning, och att de hade en bred formulering av sitt 
arbetsfält. I den meningen kan de sägas vara en form av föregångare. De 
utbildades under 1960- och 70-talet då miljöfrågan som sådan var ny på den 
politiska dagordningen. Den första personen valdes utifrån att jag hört honom 
prata om sitt arbete i samband med en föreläsning något år tidigare. Han gav 
sedan förslag på några personer, som jag sedan valde utifrån i vilken mån de 
verkade stämma med kriteriet att vara engagerad i planeringsfrågor och göra en 
vidare formulering av sitt arbetsfält. Den då valda personen ledde vidare till den 
tredje personen efter samma kriterier. 

Intervjuerna, som genomfördes i mars och april 1999, inleddes med en kort 
presentation av studien som helhet. Den huvudfråga som sedan ställdes som 
inledning till intervjuerna var: ”Berätta om ditt yrkesliv – hur hamnade du här?” 
Intervjuerna varade mellan två och tre timmar. Som underlag använda jag en 
intervjuguide (Bilaga D) med de teman jag i förväg tyckte var intressanta att få 
veta något om: val av yrke, utbildning, viktiga händelser och valsituationer, 
relationen mellan den egna yrkesgruppen och andra yrken, arbetsfält, arbetssätt, 
och erfarenheter och utvecklingen av den professionella rollen. Dessa teman kom 
i samtliga fall naturligt in i de intervjuades berättelser utan att introduceras. Under 
intervjun ställdes följdfrågor om något var oklart, eller för att fördjupa delar av 
deras berättelser. Under intervjun fick personerna prata utan att bli avbrutna, och 
följdfrågorna ställdes i naturliga avbrott i berättandet. Samtalen pågick tills de 
intervjuade kände att de berättat det de betraktade som väsentligt om sin 
yrkesutövning och sin syn på arbetet. Intervjuerna spelades in på band, och 
anteckningarna som gjordes under samtalen låg till grund för den första 
bearbetningen av materialet. 

Analysen genomfördes i tre steg. I det första steget gjordes en preliminär 
tematisering utifrån huvudmomenten i berättelserna utifrån anteckningarna och 
minnet, i direkt anslutning till att intervjuerna genomförts. Detta gav en grov bild 
av kärnan i materialet, och vad som var intresseväckande. Därefter skrevs 
intervjuerna ut ordagrant, vilket i sig var en del av analysen. I ett andra steg 
gjordes en komplettering och revidering av den preliminära indelningen i teman 
utifrån den gjorda utskriften. Jag arbetade med en intervju i taget, och läste 
igenom intervjun gång efter annan och ordnade materialet efter de teman som 
kom upp under läsningen. Arbetet resulterade i sex teman, som inte gör anspråk 
på att vara helt skilda från varandra:   

• Val av yrke och utbildning 
• Arbetets förutsättningar och 

arbetssätt 
• Yrkesrollen 

• Arbetsfältet 
• Drivkrafter 
• Samarbete och bemötande 
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Berättelserna som presenteras är således inte kronologiska återberättelser av 
miljöchefernas redogörelser. I sin ursprungliga form flöt dessa mer associativt 
mellan olika perioder i yrkeslivet och olika aspekter av arbetet. Citat och 
återberättande av materialet har istället placerats under det tema där jag bedömt att 
det framförallt bidragit till förståelsen av de intervjuades berättelser och 
erfarenheter. De citat som förekommer har bearbetats för att vara i viss mån 
anpassade till skriftspråk. Syftet är att underlätta läsningen. (Kvale 1997) Det har 
exempelvis skett genom tillägg av skiljetecken och genom att upprepade ord och 
liknande som vi normalt inte observerar i talspråket har tagits bort. Även vissa 
mindre ändringar av ordföljd och andra grammatiska rättelser har gjorts.1 Dessa 
bearbetningar ändrar dock inte betydelsen av det som sagts. Tolkningen inklusive 
citaten som använts sändes ut till de intervjuade för att de skulle ha möjlighet att 
ge sina kommentarer, och ändra om något blivit missuppfattat eller feltolkat. Svar 
inkom endast från Lars, som gjorde ett tillägg om den fortsatta utvecklingen i ett 
av de planärenden han berättat om.  

Personerna är anonymiserade och kallas i texten Sven, Birgitta och Lars. I 
berättelserna återges inte heller namn på orter och kommuner, företag eller 
liknande. I vissa fall förekommer undantag från detta, exempelvis för 
utbildningsorterna. Anonymiseringen av berättelserna har skett som ett val för att 
betona det allmängiltiga i berättelserna, inte för att belysa hur det är i en specifik 
kommun. Ingen av de intervjuade har bett om att inte förekomma med sina namn. 
Däremot har vissa uttalanden gjorts som de inte velat ha citerade, vilket inte heller 
gjorts. Dessa uttalanden har dock funnits med som en grund för tolkningen av 
berättelserna. 

Den tredje fasen i bearbetningen innebar en analys av materialet och en 
jämförelse mellan de tre berättelserna för att se likheter och skillnader. Som 
grundmaterial användes här de redan bearbetade berättelserna. Det är inte 
uteslutet att andra teman kunde ha kommit fram om man istället valt en närläsning 
av grundmaterialen i uttalad jämförelse mellan dem, men detta steg har delvis 
redan genomförts under den första bearbetningen till berättelser. Nu lästes 
materialet ett tema i taget, och ledde till delvis nya mönster som utgör temana i 
slutdiskussionen (6.3 och 6.4). Dessa ger en mer generell bild av arbetsfältet och 
yrket än i de enskilda berättelserna. 
 
6.2 Tre miljöchefers berättelser om yrket och miljöfrågan  
 
De tremiljöchefernas berättelser redovisas nedan i den ordning som intervjuerna 
genomfördes: 
 
6.2.1 Sven 
Sven har arbetat med miljö- och hälsoskyddsfrågor sedan början av 1980-talet. 
Sedan 1990-talets början har han en ledande position som chef på sin förvaltning.  
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Val av utbildning och yrke  
Sven växte upp i en småbrukarfamilj i norra Sverige. Som ung var han inte 
speciellt intresserad av miljöfrågor. Däremot var naturen en självklar del av 
vardagen. På gymnasiet läste han naturvetenskaplig linje, men när han började på 
universitetet 1968 läste han samhällsvetenskapliga ämnen som sociologi och 
statsvetenskap. Under studietiden engagerade han sig i politiska musik- och 
teatergrupper, samtidigt som han bildade familj. 

Under ett studieuppehåll arbetade Sven en period på en pappersmassafabrik, 
och hade även andra tillfälliga arbeten. Så småningom började han på en 
miljövårdskurs. Den var en viktig del i att väcka hans intresse för miljöfrågor:  

Det var som en revolution i huvudet på mig. Svisch sa det bara, det här är 
intressant. Det var ungefär som om det här politiska engagemanget övergick i 
något annat, något nytt som har varit väldigt viktigt i mitt liv. 

Inspektörsyrket var inget självklart val, han funderade först på att läsa till läkare 
eller civilingenjör. Han hittade information om inspektörsyrket genom att det var 
brist på utbildade personer, och AMS erbjöd ettåriga påbyggnadsutbildningar. ”Jag 
vet att jag tänkte – samla papper i diken, sopor och så här, det var väldigt lågt nere.” Men på 
miljövårdskursen hade några av deltagarna arbetat som inspektörer, och genom 
dem fick Sven en inblick i vad jobbet innebar, och även om han då fortfarande 
tyckte det var lite fånigt så blev han intresserad. När en ny utbildning för miljö- 
och hälsoskyddsinspektörer startade i Umeå 1977 sökte han och kom in.  

Sven tycker att utbildningen i hög grad var utformad efter ett sektoriellt 
tänkande. Miljö betraktades som en nisch, och studenterna utbildades till experter. 
Kopplingen till det praktiska arbetet var svag. Det fanns några kurser som var 
inriktade mer på samhället och dess funktioner, som kulturgeografi och planering, 
men Sven uppfattade ett svagt intresse för den delen av utbildningen hos de flesta 
av sina kurskamrater. I vilka sammanhang de skulle verka som specialister och 
vilka villkor som styr arbetet diskuterades inte vare sig bland studenterna eller på 
lektionerna. 
 
Arbetets förutsättningar och arbetssätt 
Sven arbetade under några år i början av 1980-talet i mindre kommuner i 
Västerbotten. Det var vanligen på deltid, varför han periodvis hade andra arbeten 
parallellt. Helst ville han ha arbete i Umeå, men det var svårt eftersom kommunen 
hade liten omsättning på personal. I de mindre kommunerna var 
arbetsuppgifterna varierade. Vanligen fanns det bara en eller två personer anställda 
på miljökontoret, vilket ledde till att alla ärenden handlades av samma tjänsteman. 
Det ledde till att Sven fick erfarenheter av att arbeta med såväl bostadsfrågor, 
djurhållning, livsmedelshygien som vattenkvalité och tillståndsärenden. En viktig 
del av arbetet bestod av diskussioner och att ha kontakt med olika människor. 
Sven upplevde att han ibland främst fyllde en social funktion för dem han mötte i 
sin yrkesutövning. Det mesta arbetet som utfördes lydde under Hälsovårdslagen, 
men även en del rena miljöskyddsärenden började komma under denna period i 
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hans yrkesliv. De senare rörde sig främst om vatten- och avloppsanläggningar. Det 
var då länsstyrelsen som var tillsynsmyndighet för miljöskyddsfrågor enligt 
Miljöskyddslagen, och miljöförvaltningen i kommunen förberedde 
underlagsmaterial. 

1984 fick Sven en tjänst i en medelstor kommun i Mellansverige. Han hade 
då gett upp väntan på en möjlighet att få jobb i Umeå. ”Kände att ska jag komma in 
här kommer jag att behöva 50 år, innan det överhuvudtaget finns möjlighet att göra något.” Det 
nya arbetet skilde sig inte från det tidigare till innehållet, men det var en större 
organisation och förvaltningen hade flera anställda. Sven kom ganska snart att 
representera förvaltningen i frågor om plan- och byggfrågor, samt i frågor om 
vatten- och avloppslösningar. 

Sven berättar att han under den här tiden utvecklade en bredare syn på 
miljöfrågorna. En anledning var hans upplevelse av att behandlas som en specialist 
på miljö i en relativt snäv bemärkelse. Han beskriver det som en lättnad när den 
nya Plan- och bygglagen kom 1987 och han i den såg en möjlighet att få stöd för 
sina argument.  

Jag kände det som att det inte var tillåtet av en så kallad miljöexpert att ha 
synpunkter på hela processen. Jag sökte och sökte i lagstiftningen för att hitta 
saker och ting som skulle motivera att man ändå skulle ha en sån här 
grundsyn i byggnadslagen, det var inte så lätt att hitta. … Men sen kom PBL 
1987. … Då snappade jag åt mig alltihop: att man skulle ta miljöhänsyn, 
man skulle väga in miljöaspekter, få en helhet som det stod i den. Det var ju 
lite vagt, men för mig var det väldigt levande, så jag tittade minst lika mycket i 
den lagstiftningen. 

Men Sven upplevde ändå att det var svårt att föra ihop plan- och 
bygglagstiftningen med miljö- och hälsoskyddslagstiftningen, som är specialiserad 
och detaljerad. När miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) började användas och 
diskuteras i slutet av 1980-talet passade det väl in i Svens tanke- och arbetssätt. 
För honom blev de en förstärkning och komplettering av PBL, och ett verktyg 
som gav miljöfrågorna högre status, kanske främst genom att det föreskrev att 
miljöfrågorna ska beaktas redan tidigt i planerings- och beslutsprocesser.  

1992 blev Sven förvaltningschef. Utifrån hans perspektiv hade hans 
företrädare haft ett mer traditionellt och sektorsbaserat synsätt på arbetet och dess 
organisation, med betoning av den lagstadgade delen av arbetet. Exempelvis ledde 
det till att kommunen tog över i princip all tillsyn från länsstyrelsen när 
lagändringar gjorde det möjligt under 1980-talet2. För den förre förvaltningschefen 
gav det en ökad status till förvaltningen. Sven har i sitt arbete utgått från ett annat 
perspektiv, även under perioden innan han blev chef, och förutom 
myndighetsutövande enligt lagstiftningen har han strävat för att bredda området. 
Han menar att hans tolkning av arbetet legat närmre det som senare blev Agenda 
21 än traditionellt miljö- och hälsoskyddsarbete. Bland annat har Sven haft 
ambitionen att miljöförvaltningen ska bli mer involverad i planeringsarbete och att 
mer aktivt föra fram miljöfrågan i kommunens arbete som helhet. Under den 

 113



tidigare chefen hade det arbetet låg prioritet. Sven lyckades dock få gehör för 
några av sina idéer, även om det, enligt Sven, fanns en tydlig konflikt mellan deras 
respektive syn på arbetets inriktning. När så den tidigare miljöchefen gick i 
pension blev Sven chef, vilket tyder på att det fanns en politisk uppskattning av 
hans ambitioner. Sven själv såg det som angeläget att föra fram sitt perspektiv och 
att lyfta fram att miljöarbete inte bara är ren myndighetsutövning som följer miljö- 
och hälsoskyddslagstiftningen, utan är något mycket vidare och mer 
genomgripande. Han kände också stöd för sitt perspektiv genom att politiker och 
andra förvaltningar uppfattade miljöfrågan som mer angelägen genom denna 
omformulering. 

Under första halvan av 1990-talet kom krav på miljökonsekvens-
beskrivningar i planlagstiftningen, och miljöförvaltningen började också utarbeta 
nyckeltal för hållbarhet och övergripande miljömål. När direktiven om lokala 
Agenda 21 kom från statlig nivå fick detta bli delar av kommunens Agenda 21-
arbete. Helhetssynen och det bredare perspektivet som betonas i direktiven för 
Agenda 21 blev en nytändning för Svens egen syn på miljöarbetet. Samtidigt 
upplevde han att hållbar utveckling var ett ganska vagt begrepp, som kan vara 
svårt att hantera. Därför arbetade han för att frågorna på olika sätt skulle ingå i 
hela organisationens arbete, och inte enbart vara en sektorsfråga. På Svens initiativ 
föreslog miljöförvaltningen att en miljödelegation skulle bildas under 
kommunstyrelsen, och att det behövde anställas någon för att administrera det 
praktiska arbetet. Förslaget bifölls, men var inte förankrat i organisationen och 
beslutet följde inte den normala proceduren i liknande frågor. En anledning var 
enligt Sven att miljöförvaltningen saknade erfarenhet och rutiner för hur denna 
typ av frågor skulle hanteras. Dessutom fanns det inga ekonomiska resurser 
avsatta. 

Utifrån målsättningen att införa ett vidare perspektiv på miljöfrågan var 
förvaltningen tvungen att hitta nya arbetssätt och att involvera nya aktörer i 
arbetet, exempelvis andra förvaltningar och olika organisationer. Sven bestämde 
sig för att arbeta för införandet av ett miljöledningssystem, som han hört om på 
ett seminarium, i den kommunala organisationen som helhet, och dessutom 
samtidigt göra systemet till kommunens Agenda 21. Samtidigt kom ett politiskt 
initiativ till miljöbokslut i kommunen. Enligt Sven var det lätt att komma till beslut 
och nå en konsensus om modellen i alla politiska grupperingar, medan själva 
genomförandet misslyckades i många fall. Huvudorsaken var att arbetet dittills 
varit drivet av entusiasm och kamplust, eftersom det inte fanns något formellt 
uppdrag eller pengar avsatta för arbetet. Men i längden går det inte att arbeta på 
det sättet, konstaterar Sven. Och när det kom till genomförandefasen och idéerna 
skulle förankras i organisationen, var energin slut. Agenda 21 perspektivet togs 
emot positivt, men för många, såväl tjänstemän som politiker, var det bara ett 
projekt bland andra projekt, i form av informations- och utbildningskampanjer, 
och sågs som något temporärt. 
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Nästa steg var att formulera en miljöpolicy, som skulle kopplas till 
miljöledningssystemet. Arbetet avbröts av ett beslut om att sammanföra 
stadsbyggnads- och miljöförvaltningen till en gemensam förvaltning. Ironiskt nog 
var det Svens strävan att betona vikten av att beakta miljöaspekter och att införa 
ett Agenda 21 perspektiv i planeringen som låg till grund för flera av argumenten 
till sammanslagningen. Nu följde en lång period av förvirring och konflikter, där 
arbetet i mångt och mycket låg nere, ”luften gick ur”. Det slutliga politiska beslutet 
blev att de strategiska frågorna skulle utgöra en egen enhet på den nya 
förvaltningen. Enheten var tänkt att serva utskottet för strategiska 
utvecklingsfrågor, men att också aktivt delta i den nya förvaltningens arbete.  
Svens arbete förlades till den strategiska enheten, där han bland annat fortsatte 
arbetet för att införa ett Agenda 21 perspektiv i verksamheten. Efter valet 1998 
har arbetet fått ökat stöd från den nya vänstermajoriteten och ett kommunalråd 
med stort engagemang i de lokala miljöfrågorna. Det ökade politiska stödet har 
gett arbetet ökad legitimitet och tyngd enligt Sven. Ett exempel är att pengar 
avsatts i budgeten för ekologiskt utvecklingsarbete, pengar som enbart kunnat 
användas av den strategiska enheten. Sven har haft som strategi att hyra in 
kompetens via projektanställningar när det funnits pengar tillgängliga, och på det 
sättet fått möjlighet att genomföra olika åtgärder som inte kan genomföras inom 
den ordinarie verksamheten. 
 
Yrkesrollen 
Sven beskriver att han i sitt sökande efter en yrkesroll genomgått en professionell 
utveckling från specialist till generalist. Han tror att hans främsta styrkor är att 
vara generalist och strateg, med en förmåga att entusiasmera och fungera som 
drivkraft. Som person beskriver han sig som den som tar initiativ, och letar efter 
eller skapar situationer där handling är möjlig, och får saker att hända. Hans 
svaghet är att han ”är chef - och allting annat samtidigt.” Men samtidigt beskriver han 
sin idealbild av arbetet som en situation där chefen är delaktig i det dagliga arbetet 
och inte står bredvid eller över de andra. Han beskriver det som en känsla av 
samhörighet, med kontinuerligt utbyte av tankar och nästintill intuitiv 
kommunikation mellan medarbetarna. Han tror att han ganska väl lyckats skapa en 
sådan atmosfär, men att det hela tiden finns en risk att han blir för entusiastisk. 
”Risken är att man kan åka i väggen genom att vara för snabb, och tappa bort folk på vägen.” 
Men han tror att det är möjligt att undvika det och hitta en medelväg. Det måste 
också finnas någon form av återkoppling, att få med alla på tåget och plocka upp 
de som kommit efter. Att få inspirera sina medarbetare är ett ideal för honom. 
Sven tycker att det krävs att någon med denna kapacitet leder arbetet, stöttar 
personalen och får dem att känna sig kompetenta och kunniga.  

Han säger att det varit en lång process som fortfarande pågår för att hitta sin 
yrkesroll, och ”frigöra sig från det där att vi ska jobba med allt.” Det handlar kanske 
framförallt om att få ökad förståelse för sin egen personlighet: ”Men det viktiga för 
mig är att jag som person blir respekterad för vad jag står för och att jag respekterar andra.” 
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Sven menar att det måste finnas ömsesidig respekt, utan fördomar, i en dialog 
mellan olika parter. ”Jag vill gärna säga vad jag tycker. Och sen att det är fel det må väl 
vara. Men jag har åtminstone rätt att göra det. Och inte krypa undan och säga att alla andra 
har rätt, och vi är väl ingenting.”  

Sven menar att han har en politisk inställning som präglar hans sätt att 
handla och tycker att det är naturligt: 

Ja, det har väl med att göra att man har ett politiskt förhållningssätt både till 
organisationer och i sitt sätt att vara och det tycker inte jag är nåt fel. Man 
kan mycket väl ha det [som tjänsteman]. Men det gör ju att när det är 
medvind /…/ då blir det så mycket som händer, då händer allt. Då går det 
så fort att folk känner sig hotade och jag tror att det är min akilleshäl, att det 
kan gå för fort och för mycket. Och då blir det lätt att man uppfattar det 
precis som ett hot. 

Han tror att det är delvis därför han ibland blivit beskriven som ”livsfarlig”: Han 
blir ett hot mot både organisationen och de människor som är inblandade. Han är 
otålig, i hans personlighet ligger att han vill att saker ska hända, och han hoppas 
att de som finns runt omkring ska förstå målsättningen med det han gör. Han fick 
delvis en stämpel på sig som besvärlig i samband med att han arbetade som 
miljöförvaltningens representant i planärenden när han nyss börjat i kommunen: 
”man blev betraktad som en väldigt bångstyrig person, som skulle lägga sig i allting, mer och 
mer”. 
 
Arbetsfältet 
Sven beskriver en förändring i sin syn på yrket och yrkesrollen. Innan han själv 
började uppfattade han det som något töntigt, under de första åren av hans 
yrkesutövning såg han rollen som att vara specialist på miljöfrågor, att 
representera miljöaspekter och alltid ha de rätta svaren. Under den senare delen av 
sin yrkesbana har hans uppfattning vidgats med ett holistiskt perspektiv på 
samhället. Förändringen hänger delvis samman med utvecklingen i samhället, även 
om Sven hela tiden haft ett engagemang och intresse för samhällsfrågor som 
grund i sitt arbete. ”För det vet jag att det var väldigt viktigt för mig just det att folk fick lära 
sig att det var både sociala, kulturella, alla aspekter, att det var miljö.”  

Han ser det som en mission att sprida sitt perspektiv till andra. Information 
och utbildning ska präglas av en helhetssyn och ett hållbarhetstänkande. Inom den 
kommunala organisationen är hans vision om arbetet att förankra perspektivet hos 
politiker och tjänstemän i ledande ställning som ett första steg. Han beskriver det 
som att sakta men säkert kliva upp för en stege för att kunna spänna upp ett 
”hållbarhetsparaply” över kommunen, för att det så småningom ska bli basen för 
allt arbete i kommunen. ”Det har inte varit så förut, då har man fått hissa ett litet paraply 
och säga ’Å här är miljösidan!’ De andra har ju andra, stora paraplyer. Och det är en 
utmaning.” För Sven är det en ständigt pågående mission att sprida en mer holistisk 
syn på miljöfrågan, i kontrast till det mer traditionella sektoriella perspektivet. 
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Att förändra grundläggande värderingar är inte lätt, den som kräver 
förändring kommer att bli utsatt, och man måste vara gjord av stål för att klara det 
säger Sven. ”Vill man förändra samhället så måste man vara beredd att ta lite stryk och inse 
att då måste man också ändra organisationen.” Han beskriver arbetet som ett spel, ett 
slag mellan värderingar och världsbilder. Det finns ett starkt motstånd att släppa in 
någon annans världsbild i sitt medvetande. De flesta kämpar för att behålla sina 
egna perspektiv intakta. Sven menar att det är nödvändigt att förstå att de här 
motsättningarna och kampen existerar om man vill lyckas. Hans egen strategi för 
att arbeta för ändrade värderingar är att infiltrera och påverka den kommunala 
organisationen och låta tiden verka för att det perspektiv han representerar ska få 
genomslag. Han anser att det sedan mitten av 1980-talet skett ett skifte till ett ökat 
miljömedvetande i samhället, och att värderingarna börjat förändras. Som exempel 
tar han sin egen kommun: i början av 1980-talet var miljö en enskild aspekt, nästa 
ett extremfall, medan det idag är en naturlig del, mer invävt i planering och annan 
verksamhet. Åtminstone på en språklig nivå, miljö finns med i nästan alla 
dokument. Andra tecken som Sven ser är de internationella överenskommelserna 
som exempelvis Agenda 21, litteratur som World Watch Institutets ”State of the 
world”, och annat som stöder ett holistiskt perspektiv på miljöområdet. 

Sven har arbetat för att kommunen ska ta ett övergripande ansvar. Han har 
förespråkat att arbeta förebyggande för att leva upp till lagstiftningens intention 
om att integrera miljö i planerings- och byggärenden. Det har varit svårt att få stöd 
för detta. Det har också varit svårt att sammanlänka lagstiftning från olika 
områden, och på detta sätt arbeta för en helhetssyn:  

Det synsättet har åtminstone jag försökt jobba med i allt. Jag kan väl inte 
påstå vi har varit särskilt lyckosamma, men det har i alla fall förts en sådan 
diskussion, från början av 90-talet. Det har även påverkat arbetet i 
förvaltningen, tycker jag.  

 
Drivkrafter 
En viktig drivkraft för Sven har varit hans egen bakgrund. Han beskriver det som 
en form av revansch, en möjlighet att visa sin kapacitet, sitt värde. ”Att få gehör för 
sånt som kanske i början inte är så rumsrent.” Det är också viktigt för honom att bryta 
fördomar, om sitt yrke och om miljöfrågor, men även mer generellt. 1960-talets 
politiska rörelse har varit viktig för honom. Ett personligt engagemang och 
frihetssträvande, parat med ifrågasättande av samhället, kritik av kapitalismen och 
krav på delaktighet i den politiska processen och i samhället i stort har varit 
bidragande till hans syn på samhället och livet.  

Sven kommer upprepade gånger tillbaka till vikten av delaktighet och 
hängivenhet för frågan. ”Det är väldigt svårt att göra sådant här utan att man är 
engagerad, utan att man tror på någonting. Att göra det bara för att då får man bra lön eller så, 
det har aldrig varit viktigt, egentligen.” Men utvecklingen och valen i arbetslivet beror 
också på omständigheter, både i privatlivet och på arbetet. ”…färgats mycket av 
engagemang i grunden, därför att man tycker att det här är intressant. Sen har det kommit in 
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praktiska inslag som har styrt.” Han betonar att det är entusiasmen, livsglädjen, att 
njuta av nuet och möjligheten att påverka som motiverar honom och driver hans 
arbete.  
 
Samarbete och bemötande 
Sven upplever att det inte riktigt är accepterat att vara ”miljöentusiast”, trots de 
förändringar i attityder och värderingar som skett i samhället. Han beskriver 
fördomar, att bli behandlad som smuts, något oönskat. Han menar att man måste 
vara entusiast för att klara av situationen. Motstånd och en brist på förståelse gör 
det lätt att ge upp, att anpassa sig till den rådande kulturen. För honom är 
engagemanget en möjlighet att bygga ett starkare, bättre samhälle genom att 
använda kraften av människor, som är passionerade i det de gör. Sven tror att 
huvudorsaken till det bemötande han får handlar om att han väcker dåligt samvete 
när någon inte gör något de tror är nödvändigt, exempelvis sorterar sopor, eller 
genom att de känner sig otillräckliga. Miljöföreträdaren upplevs då som ett hot. 
Sven tycker sig också ha mött att alla förväntar sig att den som arbetar med miljö 
gör allt rätt, vilket inte alltid är lätt:  

Jag menar, det här är något som jag också brottas med precis som alla andra. 
Jag är inte så mycket bättre. Jag gör så gott jag kan när det gäller mitt 
personliga sätt att vara och jag kan också tycka om att köra bil och vara 
precis som alla andra. Men det är så lätt att man i såna här situationer 
tillskriver såna som mig ’jaha han gör naturligtvis inte så, han cyklar till 
jobbet och han gör…’ 

Han menar att skuldkänslor och fördomar bygger barriärer mellan grupper och 
gör kommunikation och förståelse svårare. Men Sven betonar att fördomarna inte 
bara är skapade av andra, utan också bygger på det egna agerandet och andras 
tolkningar av det: 

Jag kan tänka mig att man kan bli hanterad mallaktigt i vissa sammanhang, 
karikatyrmässigt. Jag kan tänka mig till och med att man kan medverka till 
det själv om man inte ser upp. Och det har väl säkert hänt, det kan jag väl 
inte undgå att tycka. Men å andra sidan, jag är i varje fall inte skapt så att 
jag i alla lägen kan agera som någon slags motvalls kärring som alltid står 
upp och säger samma sak i alla lägen, utan det orkar man inte. Jag gör det i 
alla fall inte, men däremot kan man ju inte gå ifrån sin egen roll och 
uppfattning om vad man borde göra alltför mycket. För då tappar man ju. 
Man måste ju ändå ta tag i nåt och säga hit men inte längre.  

Sven pratar om organisationers oförmåga att hantera generalister och strateger på 
grund av sektorsstrukturen. Han tolkar det som att organisationer fungerar genom 
att kategorisera företeelser, dela upp problem i bitar och lösa dem var för sig, 
oftast utan att se till helheten och sambanden mellan bitarna. Olika grupper har 
olika status, och det är just genom kategoriseringen de rankas. Om en grupp har 
låg status, ”ett märke i pannan”, är det accepterat att behandla dem dåligt eller 
ignorera dem. 
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Den ovan nämnda sammanslagningen av stadsbyggnadsförvaltningen med 
miljöförvaltningen ledde till att två olika kulturer möttes, och att en rad konflikter 
uppstod. En del av problemen tror Sven har sitt ursprung i personligheten hos 
honom och den andra förvaltningens chef: 

…det gick ju inte alls ihop. Visst kan man skylla på personkemi, men jag 
tror det mer berodde på kulturskillnaden och prestige. Det har varit fint att 
vara stadsbyggnadschef, arkitekt, medan miljöchef och hälsovårdsfrågor inte 
varit mycket att komma med. Framförallt har det varit mindre och nyare 
frågor. När vi slogs ihop och politikerna sa att miljön skulle betyda mer… 
Det innebar att det blev slitningar. 

Även när förutsättningar förändras så finns det en tendens att försöka bibehålla 
sina gamla perspektiv. På den strategiska enheten hade skilda kompetenser blivit 
sammanförda:  

I det här sammanhanget finns hela tiden just det här med problemet att driva 
en helhetssyn kontra det mer sektoriella. /…/Många gånger är det svårt att 
göra den här typen av jobb om man fortsätter att bete sig som tidigare, det vill 
säga lösa saker var för sig. Att dela upp saker i problem och säga det här är 
ett planproblem, det löser vi som en plan, det här ett socialt problem, och så 
vidare. Och nu har vi stoppat ihop olika kompetenser i den här enheten. Det 
finns sociala [frågor], miljökompetens, lite av planeringskompetens, men vitsen 
med det är ju inte att de ska springa åt varsitt håll, utan de ska samarbeta så 
det blir liksom en syntes, så syntesen är större än ingående delar. Och det är ett 
synsätt som är väldigt svårt.  

Det politiska målet var samarbete och förändring, men politikerna såg inte de 
svårigheter det innebar att tjänstemännen är fast i sina perspektiv och arbetssätt 
menar Sven. 

Sven uppehåller sig vid de professionella rollerna och de problem de skapar i 
samarbetet. Han menar att det såväl i utbildningen som i attityder och sättet att 
organisera samhället skapas roller, som sedan förstärks alltmer under arbetslivet: 
”Det här är JAG, det här är min roll.” Det blir då ett motstånd mot förändring, 
eftersom det berör personen, inte rollen. 

Om jag är inspektör eller arkitekt, då är jag en del av arkitekten, själva 
begreppet. Och därför blir det så starkt när man skall förändra en situation, 
för det hotar själva yrkesutövningen. … Och personen, om man definierar sig 
väldigt mycket mot rollen som sådan. Alltså: ’Jag är rollen.’ Och så kommer 
det nån och säger att rollen ska förändras – men det är ju jag.  

Sven poängterar att det är en långsam att förändra arbetssättet eftersom speciellt 
de med statusfyllda positioner kan anföra det mot förändringen: ”Så här gör vi på 
det här stället, och det är faktiskt jag som professionell som tycker det.” Han tror att det 
gäller generellt i samhället, inte bara på miljöområdet. 
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6.2.2 Birgitta 
Birgitta har arbetat med miljö- och hälsoskyddsfrågor sedan början av 1970-talet. 
Sedan slutet av 1970-talet är hon miljöchef i en mellansvensk kommun.  
 
Val av utbildning och yrke 
Birgitta är född och uppväxt i en Stockholmsförort. På gymnasiet läste hon 
naturvetenskaplig inriktning, men hade stort intresse för språk och historia. På 
universitetsnivå läste hon sedan olika ämnen som statsvetenskap, språk, 
nationalekonomi och pedagogik, och planerade att arbeta som lärare. I mitten av 
sextiotalet var det lätt att få arbete, och därför kände hon ingen stress att inrikta 
sig på ett speciellt fält. Men efter ett par år började hon fundera på att specialisera 
sig. En bekant som jobbat som sopåkare föreslog att hon skulle kunna passa som 
hälsovårdsinspektör. Samtidigt pågick miljödebatten som startat med Rachel 
Carsons ”Tyst vår”. När Stockholms universitet startade en miljövårdsutbildning 
sökte hon till den eftersom det verkade spännande. Efter programmet 
kompletterade hon med en ettårig hälsovårdsinspektörsutbildning, som då gavs av 
Folkhälsoinstitutet. 
 
Arbetets förutsättningar och arbetssätt 
Efter studierna fick Birgitta arbete som hälsovårdsinspektör i en kommun i 
Mellansverige, och arbetade där under större delen av 1970-talet. Från början 
arbetade hon främst med provtagningar och tillsyn, sedan allt mer med 
utredningar, remissvar och liknande. Mycket av hennes arbetsuppgifter var 
planeringsrelaterade, och rörde infrastrukturfrågor som energi, vatten och avlopp, 
samt avfallshantering, men också byggnadsplaner, permanentning av 
fritidshusområden och liknande. “Det handlade mycket om planering, men också 
genomförande av planering.” Dessutom tillkom traditionella hälsoskyddsfrågor som 
livsmedelskontroll, djurhållning, och kemikalieanvändning. När hon började hade 
hon framförallt praktiska uppgifter. Med tiden blev det alltmer administrativa 
uppgifter, speciellt i och med att hon blev befordrad. Det innebar bland annat att 
svara på remisser i planärenden. Men eftersom det var en liten förvaltning var det 
ändå en blandning av olika typer av uppdrag och ärenden. Så småningom sökte 
hon sig till en annan kommun, med liknande struktur, där hon fortfarande har 
tjänsten som miljöchef.  

Även om det pågick en livlig miljödebatt under slutet av 1960-talet och 
början av 1970-talet rörde den sig på ett plan som låg långt ifrån det dagliga 
arbetet på förvaltningen.  

Miljöfrågorna kom ju oerhört i fokus i slutet på 60-talet och början av 70-
talet med bland annat Stockholmskonferensen 1972. Men det var ändå så att 
det som hände, hände långt upp, långt bort. Det dagliga jobbet handlade mest 
om vattenprovtagningar, livsmedelstillsyn, sophämtning; ja traditionella miljö- 
och hälsoskyddsfrågor. Det var också under den här perioden namnet ändrades 
från hälsovård till miljö- och hälsoskydd. Den förändringen skedde uppifrån 
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lagstiftningsvägen, men samtidigt var det ett uttryck för att arbetet förändrades 
på det lokala planet. Man hade till exempel börjat försöka jobba mer 
förebyggande med miljövårdsplaner. 

Idag är det en tydlig koppling mellan vad som händer på den internationella 
nivån och i det dagliga arbetet.  

Så det är definitivt en stor förändringsgrej som har skett i yrket, det 
internationella samspelet som väldigt tydligt återverkar på det lokala planet. 
Jag tycker det är jättebra det sätt som Agenda 21 och Rioöverenskommelsen 
blivit vardagsgods ute i kommunerna, det är fantastiskt. Men nästan samma 
sak sas i ”Hälsa för alla år 2000” i mitten av 80-talet, och fick inget 
genomslag. Och så plötsligt så sker det här ett antal år senare och alla slänger 
sig på tåget. 

Det gäller även nationella program som exempelvis de nationella miljömålen. Den 
nationella och internationella nivån har en framträdande roll i det dagliga arbetet 
på ett annat sätt än tidigare. ”I vilken mån det verkligen påverkar jobbet är svårt att peka 
på, men gör det indirekt genom att man har det med sig.”  

Det allmänna miljömedvetandet har ökat och miljöfrågan har fått större 
genomslag i samhället. Det har också enligt Birgitta medfört ett erkännande av 
hennes profession och att man har kunnat identifiera hälsorisker och förändringar 
i miljön genom arbete med provtagningar av olika slag. Frågorna har fått en högre 
status än tidigare och därmed också yrket:  

Jag menar att det är ett helt annat jobb. Då var man betraktad, i den mån 
någon reflekterade över det, som nån lägre stående varelse. Men idag har de 
här frågorna en väldigt hög status. Men tyvärr innebär det inte att de alltid 
har samma höga politiska status, och ofta blir det väl mer munväder än 
faktiskt vidtagna åtgärder. 

Detta påverkar arbetets status och möjlighet att få resurser till det traditionella 
miljö- och hälsoskyddsarbetet. En anledning till att det främst är i retoriken som 
miljöhänsyn tas är troligen det långa tidsperspektivet som gör det möjligt att skjuta 
genomförandet framför sig. Birgitta tycker att en viktig del i arbetet som funnits 
med hela tiden är samverkan med andra förvaltningar, med organisationer men 
också mötet med medborgare, där man måste kunna fungera både i rollen som 
myndighetsperson och som rådgivande. ”Idag när det upplevs så himla nytt och 
annorlunda med Agenda 21 så… Herregud! Kejsarens nya kläder…” Hon tror att det 
delvis beror på att politiker vill ha något att visa upp, och att de ”hoppat på ett 
modernt trendtåg.” Det positiva med Agenda 21 anser hon vara själva arbetssättet 
som betonas. Att samarbeta med medborgare, organisationer och andra 
samhällsaktörer samt att kommunen utgör ett gott exempel är viktigt. Hon lägger 
till att det är nödvändigt att förstå att andra faktorer som demokrati och 
rättviseaspekter är viktiga i hållbarhetsarbetet, vilket också lyfts fram av Agenda 
21. 

Den mest påtagliga förändringen när det gäller lagstiftningen tycker Birgitta 
är ändringen i kommunallagen i början av 1990-talet, som innebar att obligatoriet 
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att ha en miljö- och hälsoskyddsnämnd togs bort. I många kommuner har det lett 
till omorganiseringar och sammanslagningar av såväl nämnder som förvaltningar. 
Birgitta säger att hon är glad att det inte blivit fallet i hennes kommun, och att de 
har sluppit de svårigheter som det hade medfört. För henne innebär det en risk att 
det uppstår oklarheter med roller och ansvarsfördelning, och att det, med alla 
plan-, bygg-, miljö- och hälsofrågor samlade under en nämnd, blir ett alltför brett 
område för de enskilda politikerna att sätta sig in i.  
Under 1990-talet har generellt en rad omorganisationer i kombination med 
minskade resurser påverkat arbetsförhållandena i kommunerna:  

De strukturella förändringar som tar så mycket kraft och tid i anspråk, när 
man samtidigt känner att vi har så mycket att göra. Varför ska vi öda tid på 
att gå runt…? Sådana saker kan föröda jobbet i flera års tid utan att 
egentligen leda till några förbättringar. Ibland till och med resultera i 
försämringar. 

Hon tycker att det värsta är att det inte är riktigt tillåtet att prata öppet om det, att 
kritisera, för annars ”åker man ut i kylan”. Att det blir frustrerande att inte kunna 
göra det man tror fungerar. Dessutom tror hon att omorganisationer många 
gånger sker för att försöka lösa personproblem eller för att visa att man gör något. 

I början av Birgitta yrkesverksamhet hade hon uppfattningen att de 
budgeterade resurserna räckte till för att på ett bra sätt täcka in alla förekommande 
ärenden. Men samtidigt noterar hon att hon själv inte hade samma position och 
därmed inte inblick i ekonomin på samma sätt som i chefsposition, och därför kan 
ha haft en felaktig uppfattning. Men Birgitta anser att arbetet aldrig blev lidande på 
grund av bristande resurser, vilket delvis kan ha berott på förvaltningens tradition 
och gjorda prioriteringar av hur resurserna skulle användas. I sin nuvarande 
kommun beskriver Birgitta att det är en ständig kamp att argumentera för resurser, 
såväl för projekt som till anställningar. I slutet av 1980-talet och tidigt 90-tal var 
behoven väl tillgodosedda. Det var möjligt att göra nyanställningar, och även om 
de senare fått göra indragningar tycker hon att de har en hyfsad personalstab. Men 
den påföljande ekonomiska nedgången i mitten av 1990-talet med påföljande krav 
på en budget i balans, fick konsekvenser för arbetet, och personalen måste 
minskas. Hon menar att politikerna prioriterar frågor om ekonomi högre än 
hållbar utveckling och att frågorna inte anses kompatibla i debatten. För att 
verksamheten ändå ska rulla på får man ibland ta till andra lösningar, och ta in folk 
genom arbetsmarknadsåtgärder av olika slag. Samtidigt kräver det i sig mycket 
resurser, men det är positiva att de enskilda personerna många gånger uppskattat 
möjligheten till arbete. Det blir alltså snarare en social insats.  

Birgittas strategi för arbetet är att vidga arbetsfältet. När det i slutet av 1970-
talet kom en motion, som efterfrågade en mer aktiv naturvård i kommunen, var 
den inte ställd till miljönämnden, utan fritidsnämnden. De var inte intresserade 
och då la miljöförvaltningen fram ett förslag för att ta fram en naturvårdsplan. 
Förslaget antogs, och de fick i uppdrag att ta fram planen. ”Det tror jag öppnade 
ögonen på många att vi jobbade med såna frågor, inte bara vattenprover och livsmedel.”  
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Birgitta beskriver sitt arbetssätt som informellt. Huvudstrategin för arbetet är 
att ta vara på tillfällen när de uppstår. Det innebär bland annat att vara öppen för 
nya kontakter och samarbeten, och att samarbeta i det löpande arbetet när det 
behövs. Eftersom förutsättningarna hela tiden förändras finns det ett behov av att 
kunna vara flexibel.  

Jag tror att det här jobbet handlar om uthållighet och tjat. … att 
ständigt följa upp och se vad som hänt och kräva nya åtgärder. Men i grunden 
handlar det om att vara enveten och tjata. 

Birgitta tycker att det är viktigt att hela tiden vara förberedd att agera när det 
krävs, och inte tveka att använda exempelvis de legala instrument som finns att 
tillgå, och ”att sätta ner foten när det behövs.” Hon beskriver vidare att ibland finns det 
en tendens att man väntar för länge, att man hoppas att de som är involverade ska 
lösa problemen. I bästa fall resulterar det i att någon form av läroprocess startar, 
kanske främst hos de medborgare eller företagare som berörs. 

Även om det är bra att ha en plan för arbetet, tycker hon att det också kan 
bli ett hinder när man verkar i ett samhälle i ständig och snabb förändring, om 
man inte kan starta projekt när behov uppstår. Hon betonar att trots att de har ett 
program för förvaltningens arbete, finns det många olika faktorer, såväl externa 
som interna, som påverkar arbetet. Det kan vara omorganisationer, förändringar i 
personalen eller händelser i kommunen som leder till nya ärenden, som etablering 
av industri, ett utsläpp och så vidare. Hennes slutsats är att den interna 
planeringen främst ska vara ett hjälpmedel och inte det som styr verksamheten. 

En annan hjälpreda i hennes arbete är att skapa en bild över omgivningen – 
vem man har kontakt med, vilka man samarbetar med – och koppla det till roller 
och ansvarsområden. Som exempel nämner hon uppdragsgivande aktörer som 
staten och kommunstyrelsen, medan andra är klienter, konsulter och andra 
samarbetspartners. Det skapar en struktur för arbetet, och kan utgöra underlag för 
att bedöma alternativa handlingsvägar. ”… för det är självklart olika redskap beroende 
på i vilket samband du står med en aktör.”  

Birgitta tycker att hennes yrkeskår överlag har varit för dåliga på att 
marknadsföra sig och sin kunskap:  

Vi har varit jättedåliga på att verkligen försöka förklara och förtydliga vad vi 
gör för någonting. Om vi insett det tidigare hade mycket varit vunnet. En 
avgörande faktor nu när dom här Agenda 21 människorna plötsligt har 
översvämmat marknaden och har fått en sån synnerligen absurd politisk 
status. 

Hon jämför sitt arbete med Agenda 21, som under 1990-talet fått uppmärksamhet 
och politisk status i de flesta kommuner, och att samordnarna nästan ses som en 
egen yrkesgrupp trots att de kan ha mycket olika bakgrund. Hon anser att det 
bland annat handlar om att många politiker har en önskan att stödja projekt som 
ger bra image men samtidigt inte kostar så mycket. Hon tror att det delvis är en 
politisk strategi för att ha något att visa upp som ett bevis på att kommunen har 
ett aktivt miljöarbete. Samtidigt kan tillsyn och andra ärenden ha otillräckliga 
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resurser och därför inte kunna skötas på ett tillfredställande sätt. Det finns också 
en bristande insikt och förståelse för miljöarbetet i sin helhet, enligt Birgitta:  

Det som är märkligt är att här har man en väl utbildad, kompetent yrkeskår 
som jobbar med miljö och hälsoskyddsfrågor vilket Agenda 21 i stor 
utsträckning handlar om här hemma. Det glömmer man nästan bort i många 
sammanhang och säger till exempel att ’nu anställer vi en Agenda 21-
samordnare’. Det finns exempel på kommunalråd som har stått och invigt 
projekt och sagt att nu börjar miljöarbetet i den här kommunen. Jag tycker det 
är fruktansvärt att man kan vara så okunnig och så arrogant mot människor 
som jobbat och har en kvalificerad utbildning för att jobba med de frågorna. 
Men då har Agenda 21 fått något slags egen stämpel på sig... När man ser 
hur det har hanterats i förhållande till att miljö- och hälsoskyddskontoren 
kanske inte ens fått resurser till att jobba... Man kanske bygger upp dubbla 
organisationer eller sätter en Agenda 21 samordnare på kommunstyrelsen som 
miljöföreträdare för kommunen. Det blir väldigt underligt och splittrat. Det 
blir en soppa av oklara ansvarsförhållanden och oklara roller.  

Hon anser att även om hennes yrke och miljötjänstemännens arbete fått högre 
status med tiden, har Agenda 21 fått en speciell status. Hittills har Agenda 21 i 
hennes kommun varit placerat på miljöförvaltningen och skötts av en 
miljöinspektör, med Birgitta som huvudansvarig. Men hon ser det främst som en 
informationskanal, något som behövs för hela verksamheten, och skulle helst se 
att det var en ren informatörstjänst.  
 
Yrkesrollen 
Hennes egen professionella utveckling har till stor del skett i själva samarbetet 
med andra. Birgitta betonar vikten av möten med andra tjänstemän exempelvis 
genom att delta i arbetsgrupper och att ha kontakt med kollegor i andra 
kommuner och därigenom lära sig från andra hur de arbetar, löser problem och 
organiserar arbetet. Hon anser att hon haft stor nytta av att ha studerat såväl 
natur- som samhällsvetenskapliga ämnen genom att det ger henne möjlighet att 
betrakta frågor från mer än ett perspektiv. Vanligt sunt förnuft är också till nytta i 
arbetet konstaterar hon.  

Birgitta anser att arbetet i stor utsträckning påverkas av de rådande 
traditionerna och kulturen i kommunen och på förvaltningarna. Centralt i hennes 
egen yrkesroll är den dubbla rollen med rådgivning och kontroll:  

Det finns olika uppfattningar också inom kåren hur polisiär man ska vara 
och hur mycket informatör och rådgivare man ska vara. Jag har alltid hävdat 
att man inte kan bedriva tillsyn utan att samtidigt försöka ha information och 
rådgivning som det viktigaste instrumentet. Sen måste man ju också använda 
paragrafer, i vissa fall är det piskan som gäller. Men även om du genom ett 
föreläggande får någon att lyda just då, gäller det ändå att få den individen, 
företagaren eller vem det nu är att förstå varför och inse att det ska ske nästa 
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gång också. Därför tycker jag det är väldigt bra att det så småningom blev 
inskrivet i miljöbalken att tillsyn innefattar även rådgivning.  

Hon oroar sig för att det svenska arbetssättet på sikt kommer att påverkas av det 
europeiska, som på många sätt är mycket längre sektoriserat och strikt baserat på 
lagparagrafer.  
 
Arbetsfältet 
Under 1970-talet bytte både yrket och arbetsfältet namn från hälsovård till miljö- 
och hälsoskydd, och miljövård började användas som ett samlingsnamn för 
området. Ändringen skedde lagstiftningsvägen. ”Men samtidigt var det ju ett uttryck för 
att arbetet egentligen förändrades på det lokala planet” Ett exempel är att man började 
försöka jobba mer förebyggande, exempelvis med miljövårdsplaner. I de planer 
som togs fram under 1970-talet försökte man förutse vilka åtgärder kommunen 
behövde vidta inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  

Ungefär tio år senare fick kommunerna rätt att överta viss tillsyn från 
länsstyrelserna. Birgitta tror det var en positiv utveckling, eftersom det höjde 
yrkets status och samtidigt slog fast att detta var ett kommunalt ansvar. Mycket av 
det praktiska arbetet med tillsynen hade redan tidigare utförts i kommunerna. 
Efter förändringen fick de också erkännande för sitt arbete, och fick bättre 
möjlighet att följa upp ärenden. En liknande förändring var när kommunerna fick 
rätt att ta ut avgifter för vissa typer av tillstånds- och tillsynsarbete. Annars 
upplever hon inte att det finns någon speciell inverkan på arbetet genom 
förändringar i lagstiftningen. Hon betonar dock styrkan av att miljöbalken tydligt 
visar på kopplingen mellan hälsa och miljö. 

Under 1970-talet låg tyngdpunkten på traditionella hälsoskyddsärenden. Men 
samtidigt var detta en tid då miljöfrågan mer allmänt lyftes upp och blev en 
politisk fråga. Gröna frågor, som naturvård, blev allt viktigare. Hennes förvaltning 
inkorporerade det i sin verksamhet utan att ta bort något annat. Däremot kom 
folkhälsofrågornas prioritering att sjunka, för att sedan återkomma som 
prioriterade uppgifter andra halvan av 1990-talet. Det syns till exempel i 
miljömålens koppling till folkhälsan. Vilka frågor som varit i fokus politiskt och i 
den allmänna debatten har varierat över tid. 

I början av 1990-talet ökade allmänhetens intresse för miljöfrågor, och 
därmed det politiska intresset. I slutet av 90-talet har det däremot skett en 
återgång. Birgitta tror att det främst beror på ekonomiska faktorer, och att 
intresset fortfarande finns där.  

Det finns en gräns för vad folk orkar med. Det blir för mycket tjat, allt 
är ju miljö. Återvinningsstationer som inte fungerar, de ska kompostera, de 
ska inte köra bil… Det är miljarder krav uppfattar folk det som. Där tror 
jag vi måste tänka igenom ordentligt hur vi ska hantera det. Det handlar 
återigen om information och rådgivning. På vilket sätt ska vi tjata så det inte 
uppfattas som tjat utan att det ändå på något sätt blir droppen som urholkar 
stenen? Det ska finnas valmöjligheter, det ska vara ekonomiskt rimligt, det 
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måste vara lättillgängligt, det får inte vara för komplicerat, får inte ställa ännu 
mer krav på folk som dubbelarbetar och ska släpa ungarna till dagis och 
handla mitt i natten och göra allt. Det fungerar inte.  

Miljömedvetenheten brukar vanligen öka vid händelser som oljeläckage eller 
liknande, och leda till krav på ökade resurser från allmänheten. ”Ibland kan man 
nästan önska sig en matförgiftning eller så som gör behoven tydliga.” Men samtidigt erkänner 
hon att problemet med detta är att det inte alltid fokuserar på de relevanta 
frågorna och att använda resurserna till något annat kanske hade gett bättre 
resultat. Men det är också viktigt att ta människors rädslor och funderingar på 
allvar, även om det skulle finnas viktigare, eller mer akuta frågor. 

Att behålla bredden i verksamheten är viktigt för Birgitta, liksom kopplingen 
mellan miljö och hälsa. Det ger en bra bas och en överblick, samt ett användbart 
perspektiv, ett angreppssätt som hon utvecklat genom utbildning och 
yrkeserfarenhet. Det är inte möjligt att lösa allting själv, men man måste också veta 
vilken specialist man ska kontakta. Överblicken är en fördel när man möter 
människor i yrkesutövningen, exempelvis en lantbrukare, eftersom det blir mer 
effektivt om man kan ta flera frågor samtidigt, istället för att en ska ta 
djurskyddsfrågor, en gödselhantering, en vattenfrågor, en livsmedelstillsyn av 
mjölktankar och så vidare. ”att försöka ha en helhetsblick där man kan diskutera alla de 
här grejerna, det tycker jag det är ett oerhört stort värde i.”  

Hon tycker att yrket, med sin tydliga bas i naturvetenskapen, bör utvecklas 
med hjälp av samhälls- och humanvetenskap, kanske speciellt beteendevetenskap: 
”Det spelar ingen roll hur mycket du vet om PCB och decibel och allt det där om du inte kan 
förmedla det.” Kontakten med människor är central i yrkesutövningen, att få fram 
sin information och att kunna föra fram de frågor som är väsentliga, istället för att 
det som människor upplever som farligt ska styra. 
 
Drivkrafter 
”Jag tror att det är viktigt att verkligen inse att jobbet har förändrats så mycket under de här 
åren, så det är ändå inte samma jobb, annars hade man endera gått i dvala eller också flyttat på 
sig eller bytt.” säger Birgitta apropå att hon under de 30 årens yrkesliv arbetat i 
endast två kommuner. Förändringarna har dels skett av arbetet som sådant, dels 
har de uppkommit som en följd av de förändringar som skett i kommunen, både 
som organisation och som ort. 

Hon tycker att blandningen av frågor har varit perfekt för hennes del:  
Jag tror inte det är något område som jag inte egentligen tycker är 
jätteintressant. Så det är bara att jag har haft en himla tur egentligen. Om jag 
skulle välja ett område som jag tycker är mest intressant är det kanske trots 
allt avfallsfrågor som jag jobbat mycket med. Det är nog att jag fick chansen 
att jobba med de frågorna redan från början och att det också hänt mycket 
inom det området. 

Birgitta betonar kontakten med olika människor som en central del av arbetet. 
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Det vi jobbar med handlar om vanliga människors, alla människors, vardag, 
deras vanliga liv. Det man äter, det man andas, man går på toaletten, det man 
har på sig… Allt egentligen. Om man ser på andra yrkesgrupper i 
kommunen kommer ju de ofta i kontakt med bara vissa kategorier av folk. 
Men vad vi gör är faktiskt att vi träffar vanliga människor i deras vanliga 
hem i stor utsträckning. 

Hon uppskattar också att kunna påverka, att delta, vara en del av samhället och 
dess utveckling och av det politiska systemet: ”Vi ska skatta oss lyckliga som genom 
våra jobb får en sån unik inblick i hur samhället fungerar.”  
 
Samarbete och bemötande 
Birgitta anser att samarbete är nödvändigt inom miljöområdet, men att det måste 
anpassas efter situationen och vilka som behöver samarbeta utifrån den givna 
situationen. Däremot tror hon inte på fasta, statiska samarbetsgrupper som 
organiseras utifrån själva samarbetet, istället för utifrån arbetsuppgiften. Hon tror 
istället på ett mer flexibelt arbetssätt. Hon anser att det sker mycket samarbete 
kring planering, kanske till och med för mycket:  

Det är nästan så vi säger själva att vi egentligen lägger alldeles för stor del av 
våra resurser på att försöka hjälpa till i den här planeringen som ändå inte 
riktigt kommer att kunna bli ett effektivt instrument, istället för att jobba 
konkret med ärenden som hela tiden dyker upp. 

Det är inte samarbetet i sig som är problemet, utan mängden arbete som behöver 
göras, samtidigt som resurserna inte räcker till allt. 

Hon ger ett exempel från ett sommarstugeområde med allt fler 
permanentboende där VA-frågorna blev en akut fråga. I kommunen hanterades 
det genom att man startade en process för att ta fram en fördjupad översiktsplan 
för området. Men Birgitta tycker inte det leder till en lösning på problemet att göra 
det till en planeringsfråga. ”Men det finns inga medel att omsätta planen i praktiken. När 
den en gång kommer att omsättas har ju verkligheten förändrats så den är inaktuell.” Birgitta 
anser att man istället måste utgå från det faktum att människorna redan bor där, 
och att det är ett praktiskt problem som måste lösas på bästa möjliga sätt såväl ur 
hälso- som miljöaspekter. Exemplet visar på skillnader i sättet att angripa frågor, 
utifrån de olika förutsättningar som finns inom de olika förvaltningarnas arbete: 

Och det är en svår balansakt som gör att det många gånger uppfattas som att 
vi förstör möjligheter till planering till exempel genom att ge avloppstillstånd. 
Jag vet inte hur många gånger jag försökt förklara skillnader i lagstiftning och 
vilka möjligheter vi har eller snarare inte har. 

När det gäller andra förvaltningar tycker hon sig se att det är självklart för 
alla att var och en har ett miljöansvar inom sitt verksamhetsfält, vilket hon tror är 
ett resultat av inflytande från näringslivet, snarare än budskapet i Agenda 21 och 
andra kommundrivna miljöprojekt. Men även om ansvaret ligger på respektive 
förvaltning behöver de hjälp och råd i det praktiska arbetet att uppfylla sitt 
miljöansvar, vilket är en viktig uppgift för miljöförvaltningen:  
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Det här med morot och piska är en genomgående fråga som jag tror vi aldrig 
kommer att lösa. Balansen mellan att tvinga fram saker eller att samhället gör 
saker som gör att andra har möjlighet att hänga på. Den här interaktionen 
tycker jag är väldigt intressant. 

Arbetsuppgifterna är inte av teknisk art i någon större utsträckning. Frågorna 
är inte alltid synliga, och ofta ganska diffusa i jämförelse med exempelvis hus- och 
vägbyggnad. Hon tror att politikerna har mycket lättare för att engagera sig i 
sådana frågor, där det går att diskutera hur det ska se ut rent fysiskt i framtiden. 
Inom hennes område bedöms det ibland mer som känslor och tyckande, att man 
bara uttrycker personliga åsikter. ”Men man gör ju det som yrkesmänniska. Man agerar 
utifrån både vad man har lärt sig och sin erfarenhet. Men det respekteras inte alltid, man ses 
som sådär…”. Dessutom spelar tiden en viktig roll. Det kan vara lätt för politikerna 
att låta vissa problem vänta eftersom de negativa resultaten inte kommer att visa 
sig förrän efter lång tid.  

Hon har erfarenhet av att bli både respekterad och negligerad i mötet med 
andra sektorsföreträdare. I den första kommunen hon arbetade i, arbetade hon 
nära andra förvaltningar, bland annat den tekniska, ”… gatuchefen använde mig som en 
av sina handläggare med att skriva utredningar och förslag till renhållningsstadga och så vidare”. 
När hon sedan bytte kommun kom det som en chock när hon första gången 
hamnade på ett möte där hon behandlades av tekniska chefen som om hon var 
osynlig, och ignorerades när hon framförde sina synpunkter. Kommunen hade 
ingen tradition av samarbete mellan de olika förvaltningarna, och 
miljöförvaltningen hade låg status. Med tiden har detta förändrats till ökad grad av 
samarbete, och en acceptans av miljöförvaltningen. Men även idag kan hennes 
legitimitet ifrågasättas:  

Då får man genast i halsen att ’det där revirpissandet det kan ni ju hålla på 
med’. Det bevisar ju snarare att det är något fel för dem som vill genomföra 
projektet. Men jag brukar säga att varför ska det ses som så negativt att 
bevaka revir? Jag är faktiskt anställd som miljö- och hälsoskyddschef, jag är 
anställd för att ta ansvar för miljö- och hälsoskyddsfrågorna. Självklart ska 
jag då föra till torgs de frågorna och lyfta fram de aspekterna och inte tiga still. 

Eftersom miljöförvaltningen är en myndighet med tillsynsansvar betonar 
Birgitta vikten av att ha tydligt definierade roller, för att skapa legitimitet både för 
myndigheten och för den enskilde tjänstemannen.  

Jag tycker det är jätteviktigt att försöka göra tydligt roller och 
ansvarsförhållanden för både sig själv och andra. Var går gränserna? Vad är 
min roll vid just det här tillfället? Vad har jag för ansvar i just den rollen? 
Och även om jag tycker mig veta vilken roll jag har just nu, är det troligt att 
personen mitt emot mig också uppfattar det på det sättet? Att försöka vara så 
klar och tydlig som möjligt. 

Det är också viktigt att arbetet är organiserat på ett sådant sätt att man inte kan bli 
pressad eller påverkad av andra, vilket är ett argument hon har mot 
sammanslagningar av nämnder och förvaltningar, eftersom det kan leda till att 
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både ansvaret för och utförandet av en verksamhet och tillsynen av densamma 
samlas i samma organisation.  

Som tillsynsmyndighet är det jätteviktigt att ha det så renodlat som möjligt. … 
Att man kan säga så långt det är möjligt att de här människorna är 
anställda, eller har fått politiskt mandat, för att jobba med de här frågorna, 
och de ska kunna göra det utan onödig inblandning eller påtryckning av 
andra. … Om man har tillsyn och ett myndighetsansvar handlar det väldigt 
mycket om att man måste ha, och upplevas av andra att man har status.  

 
6.2.3 Lars 
Lars har arbetat med miljöfrågor sedan början av 1980-talet, och varit i 
chefsposition i princip hela sin yrkeskarriär.  
 
Val av utbildning och yrke 
Lars växte upp i en by i norra Sverige, och flyttade under tonåren till en 
industrikommun i Mellansverige. Under sin barn- och ungdomstid tillbringade han 
mycket tid ute i naturen. Som tonåring engagerade han sig i 1970-talets politiska 
rörelse. 

Det var det viktigt för Lars att skaffa en utbildning, och inte bli fast på 
bruket som många av kamraterna. Han sökte in på veterinärutbildningen, men 
också andra naturvetenskapliga utbildningar som tandläkare, läkare, biolog, kemist 
samt miljö- och hälsoskyddsutbildningen. Han kom sedan in på den senare, efter 
att ha läst en termin ekonomi, och började utbildningen i Umeå 1978. Det tyngsta 
argumentet för utbildningen, förutom att han hade möjlighet att bli antagen, var 
att han visste att det fanns goda förutsättningar att få arbete efter avslutade 
studier. ”Men hade jag bara gått efter hjärtat hade jag kanske blivit biolog eller ekolog, men 
det fanns ju inte så mycket jobb.” Innan utbildningen startade hade Lars också träffat 
miljöchefen i hemkommunen och frågat om arbetet för att få en bild av vad det 
innebar. Samtidigt säger han att han inte visste så mycket om vilka utbildningar 
som fanns, och att det mycket var slumpen som avgjorde, och att han varit 
intresserad av biologi och kemi i skolan. 

Lars ser sin utbildning som en plattform som sedan har byggts på med arbete 
och specialisering på arbetsplatsen: ”Jag var nog ganska öppen tror jag. Förstod att man 
inte lär sig allt om buller, naturvård, biologisk mångfald eller livsmedel, utan måste se till att 
inhämta de kunskaperna på nåt sätt när man kommer ut.” När han började jobba i en 
mindre kommun efter studierna kände han sig väl förberedd för uppgifterna. Men 
han noterade att kurskamrater som fick mer specialiserade arbeten, som en expert 
bland många andra på stora kommuner, hade det svårare. Lars arbetade med hela 
bredden av arbetsuppgifter, där utbildningen gett en bra bas med överblick över 
arbetsfältet och hur samhället fungerar. Han upplevde att han hade kunskap nog 
för att kunna arbeta med en gång, att det var en yrkesutbildning i det avseendet. 
Men samtidigt tycker han att utbildningen var bred och öppnade för möjligheter 
till vidareutveckling och arbete även inom andra områden. Han anser att 
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utbildningen främst lärde honom hur han skulle använda sina kunskaper. Att han 
snabbt blev chef har gjort att han haft stor nytta av den översiktliga kunskapen, 
och inte har behövt specialisera sig.  Men han tycker att studenterna borde ges 
möjlighet att praktisera innan de börjar utbildningen, så de kan avgöra om det är 
något de vill arbeta med. 
 
Arbetets förutsättningar och arbetssätt 
Efter avslutade studier började Lars arbeta i sin uppväxtkommun. Det hade då 
gått ungefär tio år sedan han flyttade därifrån. Han såg det som en fördel i arbetet 
att han kunde den lokala dialekten när han var ute och skulle prata med 
människor. Förvaltningen var liten, med två anställda; Lars, som hade titeln 
miljöchef, och en assistent. Ibland hyrdes någon in tillfälligt för exempelvis 
inventeringsarbete. Eftersom förvaltningen var liten kom Lars att arbeta med alla 
olika typer av miljö- och hälsoskyddsärenden som förekom. 

Efter närmare tio år, i början av 1990-talet, började Lars längta efter någon 
form av förändring, och började då söka nytt arbete längre söderut. Han sökte och 
fick ett arbete i sin gamla hemkommun, ytterligare en återkomst till en kommun 
där han kunde dialekten och hade kunskap om orten. Där blev han kvar i fyra år 
som miljöchef. I en annan kommun där han sökt motsvarande tjänst hade de 
ansett honom för ung, vilket inte sågs som något problem i den mindre 
hemkommunen. Under den tid han var anställd utökades miljöförvaltningens 
personal med tre inspektörstjänster. Men sedan var det dags för förändring igen, 
och han började se sig om efter ett nytt arbete. Han funderade ett tag på att åter 
söka sig till Norrland, men av familjeskäl blev det slutligen en större kommun i 
Mellansverige. 

I den nya kommunen hade den tidigare miljöchefen en naturvetenskaplig, 
medicinsk utbildning, och inte så stor bredd i perspektivet enligt Lars. Många 
typer av ärenden, som exempelvis ett övergripande miljöarbete i kommunen, hade 
inte prioriterats under hans ledning. Vid hans pensionering var skiftet till en ny 
chef logiskt till följd av de samhällsförändringar som skett, och den 
omformulering av arbetsfältet som detta lett till. Kommunens politiker letade efter 
någon med en modernare och bredare syn på uppdraget som kunde leda en 
förändring och som var förtrogen med utvecklingen av såväl frågor som 
lagstiftning. Han kände att de valde honom på grund av hans vidare perspektiv på 
arbetet och att han gavs mandat att utveckla förvaltningen och dess arbete. ”Så fick 
jag jobbet och åkte hit och gjorde en massa saker.” Han kunde känna ett tydligt politiskt 
stöd för sitt arbete. ”Och så visste jag att gjorde jag saker så vågade jag göra det, för jag hade 
deras stöd, de ställde upp.” Sedan han började har det skett en hel del förändringar på 
förvaltningen. Mer än hälften av personalen är nyanställda, rekryterade av honom i 
samarbete med två andra chefer. De flesta har placerats på existerande 
befattningar, men det har även tillkommit tre nya tjänster. ”Så nu är det ett ganska 
bra gäng här. Det har hänt ganska mycket på sex år utifrån de uppdrag jag fick.” Lars 
påtalar att merparten av de nyanställda är kvinnor, vilket väl speglar 
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könsfördelningen på utbildningen idag. En annan förändring som skett genom 
politiskt initiativ är en sammanslagning av miljöförvaltningen med 
stadsbyggnadsförvaltningen. 

Lars anser att det finns resurser för miljöarbete, både i form av pengar och 
människor med relevant kunskap. Däremot är inte resurserna alltid använda rätt, 
eller så satsas de på andra områden än de som han själv anser är mest angelägna. 
Han tycker att det är olyckligt att det är vanligt att arbetslösa utan adekvat 
utbildning används för att göra kvalificerat miljöarbete. Resultaten blir inte alltid 
dåligt, men kunde förbättras avsevärt om människor med utbildning och 
erfarenheter utförde arbetet:  

Men på nåt sätt [att ha] vördnad för kunskap och att folk faktiskt försöker 
lära sig saker, går på universitet eller genom att jobba länge och kan saker. 
Den kunskapen är lika viktig som att bara slänga in folk.  

Samtidigt säger han att förfarandet höjer kunskapen hos dem som involveras, 
vilket han ser som positivt. Men det handlar om att hitta en nisch med arbeten 
som passar för arbetslösa ungdomar och andra utan utbildning, som exempelvis 
att sprida information och bygga komposter. 

 
Lars anser att den huvudsakliga förändringen inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet är det ständigt ökande antalet lagar och regler, och 
förändringar i den existerande lagstiftningen. 

På 80-talet bara drällde det in lagar. Och nu har vi gått med i EU och i år 
kom miljöbalken som samordnad lagstiftning. Det finns 400 miljölagar i 
EU, 400! Det finns 55 miljölagar i Sverige, plus miljöbalken som är ett 
sammelsurium av 15-16. Och allt det här ska bara göras.  

I vardagsarbetet föder det lätt frustration.  
Arbetssituationen blev ännu mer frustrerande. Det kommer samma post till en 
liten kommun som till en stor kommun, kalla det inte pålagor, men samma 
krav. Och sen att hålla politikerna à jour och så lära andra, det är inte så lätt 
då. Och även att hålla kontakt och både lära och råda företag samtidigt som 
man ska dänga lagboken i huvudet på dem, det är frustrerande i en liten 
kommun. 

Lars beskriver hur förvaltningen uppnår en tillräckligt god standard och 
omfattning av myndighetsarbetet, beroende på de anställdas kompetens, men att 
prioriteringar är nödvändiga. Det finns inte tillräckligt mycket tid och ork för att 
upprätthålla all tillsyn enligt all gällande lagstiftning. ”Det är mycket papper och det är 
mycket möten och beslut och sådär”  

Miljöarbetet beskriver han som en svagt sluttande uppförsbacke, med hinder 
lite här och där, trots att han tycker arbetet är intressant och att det ibland finns 
möjligheter att få fram resurser till projekt eller för att anställa någon. ”Det är inte 
bara trappsteg eller en brant backe, utan det är plötsligt hinder som man måste kliva över, ja, så 
där känner de flesta.” Trots de senaste decenniernas ökade prat om miljö är det 
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fortfarande trögt. Lars betonar att det centrala är ett delat miljöansvar, i alla 
verksamheter och för alla aktörer, att alla måste bidra med sin del, ta sin roll:  

Jag och de som jobbar här eller miljöpolitiker, vi kan inte lägga hela 
miljöansvaret på våra axlar. För det är de som driver företaget eller pizzerian 
eller vanligt folk. Alla måste göra sitt. Och vi kan inte hur vi än vill kliva de 
långa kliven jämt, utan måste göra de små pyttestegen också. 

De ständiga förändringarna inom fältet är något han återkommer till flera 
gånger. Han beskriver det som en avsaknad av lugn. En stor del av hans arbete 
innebär administration och att hitta olika möjliga vägar att arbeta med miljöfrågor. 
Eftersom det hela tiden sker förändringar krävs också hela tiden nya rutiner och 
arbetssätt. Förändringarna kanhända kommer att vara värdefulla i ett längre 
tidsperspektiv, men gör det dagliga arbetet frustrerande.  

Men alla de här människorna som går här och trälar, som hela tiden precis 
när de har lärt sig något nytt tänker ’Tänk om jag får jobba med det här 
ordentligt i tre månader eller två-tre år’, men så ska det göras andra saker och 
så kommer chefer eller andra, politiker, och säger ’nu ska vi jobba med 
folkhälsa’ eller ’ nu ska vi samarbeta med den och den’. 

Det gör det svårt att känna sig tillfreds med arbetet och arbetssituationen. Han 
pekar också på förändringshastigheten, att allt går väldigt fort. Men samtidigt har 
åtminstone han vant sig vid farten, om det är lugnare en dag eller två blir också det 
frustrerande. ”Det som har ändrats är det att det händer så fort nu och det dyker upp nåt nytt 
hela tiden. Man hinner inte mer än att få en arbetsuppgift eller lagstiftning eller sådär så är det 
på väg att ändras.” En positiv förändring han nämner är den ökade 
miljömedvetenheten, såväl bland politiker som bland andra. Det som vissa 
grupper ansåg som ”löjligt” i mitten av 1980-talet är idag accepterat och har 
utvecklats mycket längre än någon miljötjänsteman då kunnat drömma om. 
 
Yrkesrollen 
Om den professionella rollen säger Lars att utbildningens mer allmänna delar var 
viktiga för honom och hans inställning till användningen av kunskap och 
agerande. 

Jag kan inte allt och det är kanske därför som jag så småningom eller ganska 
snabbt blivit chef, och [ska] se till att göra nåt bra av den samlade kunskapen 
oavsett om det är ett litet miljökontor eller stort kontor. Det är viktigt då att 
allas kunskaper är lika bra och att chefen inte ska kunna allt. Man måste 
kunna använda resurser. 

Han beskriver sig själv som strateg och generalist snarare än specialist.  
Lars pratar om den dubbla roll som finns inom yrket, att både vara 

rådgivande och myndighetsutövande, hur man måste acceptera rollerna och lära 
sig hur man förhåller sig till dem. Det är viktigt att vara medveten om dem i mötet 
med människor i yrkesutövningen. 

Men man måste hela tiden tänka på det. Och sen att de förstår rollerna och 
att man inte agerar som myndighetsperson när man är ute för att till exempel 
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ha samarbetet om ängs- och hagmarker. Om man råkar ser nåt som man 
skulle behöva skriva upp eller slå lagboken [i huvudet på dem för], att man då 
skiljer på de rollerna, om de inte frågar eller att det är ett sånt klimat. Men så 
är det i vilket förhållande som helst, både hemma eller på jobbet, att veta var 
gränserna går.  

Ett flertal gånger betonar Lars vikten av att arbeta över sektorsgränserna, 
och att också arbeta med breda frågor. Han ser det som en viktig del av sitt arbete 
att delta i det övergripande miljöarbetet i samhället. I den första kommunen han 
arbetade i skedde till exempel ett brett samarbete inom folkhälsoområdet. 

Det har vi fortsatt med i de andra kommunerna jag jobbat i, att jobba 
tvärsektoriellt, för det som är bra. För barn och ungdomar eller vad det nu är.  
Och där har miljöförvaltningen mycket kunskaper och även ett stort ansvar, 
även om vissa frågor kanske har drivits genom socialtjänsten eller Korpen eller 
kyrkan eller vad du vill, så har vi en del att tillföra, och det tycker jag har 
varit viktigt. Så jag har blivit mer en mjukismiljöare. 

Det senare relaterar han till vad han tror en del inom yrket skulle tycka, de som är 
rena ”miljöskyddare”, som haft en tendens att kalla de som arbetat bredare 
”miljöaktivister” och ”mjukisar”. 

Nu och då har han mött människor som beskrivit honom som 
missionerande. Han tror själv inte att det har att göra med hans sätt att prata, eller 
att han skulle ha någon form av retorisk förmåga, utan att det snarare är en följd 
av hans engagemang för sakfrågan, som gör arbetet till i det närmaste ett kall:  

Och då får man knyta näven i byxfickan för det går faktiskt framåt. Även 
om man blir skitsur när det händer som i Hallandsåsen eller kommunen säger 
’Vi ska bygga ut den där vägen.’ ’Ni lovade att ni skulle bygga ut 
kollektivtrafiken istället, så håller ni på med de där jävla vägarna igen.’ Så är 
det [ändå] så att i det långa perspektivet kanske det blir bättre.  

 
Arbetsfältet 
Lars uppfattar miljöområdet som relativt nytt jämfört med andra politikområden. 
Som exempel nämner han miljödepartementet och naturvårdsverket, och 
miljölagstiftningen, som relativt nya, även om hälsoskyddslagstiftningen har en 
längre tradition. Det som är nytt och som startade under 1980-talet mer påtagligt 
är den ökande mängden miljölagstiftning, både nationellt och internationellt. 
Lagstiftningen ställer krav på yrket och vad som måste göras, även om inte allt 
faller enbart på miljöförvaltningens bord. Om igen återkommer han till idén om 
ett delat ansvar mellan olika aktörer och behovet av samarbete, att lösa problemen 
gemensamt. Det största problemet som han ser med lagstiftningen är att det finns 
en trend mot allt mer detaljerad lagstiftning.  

Och allt det här ska en liten [kommunal] miljömyndighet, eller en 
miljömyndighet på länsstyrelsen kontrollera. Det går inte, då måste man 
prioritera. Då blir det så att det blir massor med saker som aldrig blir gjort. 
Och det har säkert ingen betydelse för miljön framöver, men de finns ju alla de 
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här reglerna. Och så ska vi jobba med allt det där andra miljöarbetet som inte 
är lagstiftat. 

Det positiva med lagstiftningen hänför han inte enbart till dess miljöeffekter. 
Lagstiftningen ger legitimitet till yrket och dess utövning. ”Det är ju därför vi finns 
till, på grund av den här lagstiftningen om att vi ska göra allt det här.” Huvuddelen av 
förvaltningens arbete är tillsyn och annan myndighetsutövning, vilket utgör ca 60-
70 % av arbetet. Lars definition av tillsyn är i och för sig relativt bred: “Men 
tillsynen kan ju också vara att man ger råd och dåd, inte bara att man skriver förelägganden.” 
Utöver den lagstiftningsreglerade delen finns det också mycket annat arbete. En 
del av fältets utveckling är Agenda 21, men enligt Lars ser han det inte i första 
hand som miljöarbete, utan mer allmänt som ett sätt att skapa ett hållbart 
samhälle. Han säger att det är alltför lätt att istället koncentrera sig på trafik, avfall 
och andra konkreta delar, som endast är små bitar enligt Lars synsätt. ”Att bygga 
hållbara samhällen handlar mycket om att ta tillvara människors kunskap och insikter.” I 
mitten av 1980-talet blev folkhälsoarbetet en del av fältet. Idén är även här att alla 
sektorer ska delta i förebyggande arbete för att förbättra levnadsförhållandena för 
innevånarna. 
 
Drivkrafter 
För Lars har tillfredsställelsen med arbetet och glädjen det medför att arbeta med 
något han är djupt engagerad i varit den huvudsakliga motivationen i arbetet. Han 
menar att det generellt är så för alla människor, att det är viktigt att vara nöjd och 
känna sig bekväm med sitt arbete. Det ska vara roligt att gå till jobbet på måndag 
morgon. Han säger att det alltid varit så för honom. En annan viktig drivkraft är 
frågan i sig och hans engagemang, och att arbeta med något som är viktigt för 
framtiden. Han kopplar detta till sitt sociala engagemang som han har med sig från 
tonårstidens och det tidiga 1970-talets politiska rörelse där sociala frågor och 
miljöfrågor lyftes fram. Det var naturligt att bli engagerad och intresserad av 
frågorna. Han nämner också sitt intresse för naturen, och för kultur, och att deras 
betydelse i människors vardagsliv är centrala för honom i hans yrkesutövning. En 
drivkraft finns också i frågans och yrkets historia, att fortsätta påbörjat arbete.  

Som en drivkraft till utveckling nämner han en rastlöshet och längtan efter 
förändring, vilket också varit det som fått honom att byta arbetsplats. Om flytten 
söderut berättar han: “Det var bara den enkla anledningen att jag kände att jag ville 
utvecklas. Jag ville inte vara femtio år och känna att jag jobbat i samma kommun hela mitt 
liv.” Samtidigt finns fortfarande en längtan tillbaka, till naturen, vänner, sina rötter. 
Men längtan efter att utvecklas i yrket och möta nya uppgifter i en större kommun 
har varit starkare. 
 
Samarbete och bemötande 
Lars är inte odelat glad över sammanslagningen av miljöfrågor och 
stadsbyggnadsfrågor till en gemensam förvaltning, och beskriver det som en god 
idé som är svår att genomföra, och att ingen annan kommun heller lyckats fullt ut. 
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Han tror att huvudorsaken är de olika traditioner och kulturer som finns och som 
är svåra att bryta och förändra. Hans erfarenhet är att de flesta konflikter uppstår 
mellan just stadsbyggnadsförvaltningen och miljöförvaltningen. I kontakten med 
andra förvaltningar är gränserna, reglerna och rollerna klara och väldefinierade. 
Men i fallet med mötet mellan plan- och byggfrågor och miljöfrågor beskriver han 
att det istället är en gråzon med diffusa gränser.  

Vi har inga problem med tekniska kontoret för där vet man att vi är här och 
de är där och ibland slår man och ibland tar man emot. Man vet var 
gränserna går. Om man tittar på en fotbollsplan, här är mitthalvan och här är 
tekniska [förvaltningen] eller ett företag, och vi går in och gör saker. Men när 
det gäller bygg och miljö; planerare och arkitekter och miljöfolk så är den här 
gråa zonen så stor. 

Chefen på den nya, sammanslagna förvaltningen, som hämtats från en tredje 
förvaltning, betonar enligt Lars vikten av att många olika kompetenser har samlats 
under ett tak, och att det i sig lett till en stor mängd samlad kunskap. Lars 
argumenterar att den dessutom måste användas på ett meningsfullt sätt. Men 
hitintills har sammanslagningen fört med sig mest problem och 
meningsmotsättningar. 

Han berättar om en lunch där chefen på en av enheterna sa: ”Nu är alla lika 
mycket värda”, och fortsatte med att konstatera att arkitektkulturens dominans på 
den före detta stadsbyggnadsförvaltningen brutits. Lars reflektion är att 

…alla måste göra nåt för att det ska bli ett bra arbete, och sen kanske 
arkitekten skriver det som blir en färdig handling. Men miljöinspektören och 
naturvårdaren och vem du vill har gjort ett lika bra och viktigt arbete för att 
det ska bli en bra produkt. 

Han upplever också att arkitekterna känner sig förbigångna ”de flesta tycker de 
förlorar golvet det står på, och det är ingen som slagit dom i huvudet eller varit elak men det 
handlar om kulturen och arvet.”  

Samarbetet fungerar i allmänhet bra på individnivå, i mötet mellan enskilda 
tjänstemän. Men på förvaltningsnivå, de nuvarande enheterna, är situationen 
annorlunda. Under de sex år han arbetat i kommunen har det varje år utarbetats 
ett antal detaljplaner, som kommit på remiss till miljöförvaltningen.  

Inte i ett endaste fall har de tagit till sig det vi har skrivit. I nåt fall har de 
ändrat sig och tänkt lite när det gäller miljöhänsyn, det där med lokaliseringar 
och så på kartan. Men inte i ett enda fall har de brytt sig om det vi har tyckt 
som när det gäller naturvård och hälsa och säkerhet, inte ett enda fall, de har 
bara negligerat det. Och då har vi haft det uppe i nämnden om vi ska 
överklaga detaljplanen men det har vi inte gjort. ’Äh, vi jobbar väl på och ser 
vad som händer.’  

I vissa fall har kommentarer lett till ökad miljöhänsyn, exempelvis avseende 
lokalisering och i dagvattenfrågor. Lars jämför med tekniska förvaltningen, som 
har miljö som grund i allt de gör. När det gäller översiktsplaneringen berättar Lars 
att miljösidan nyligen vann en seger. Det fanns planer på bebyggelse vid vattnet i 
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ett grönområde nära tätorten. När planen behandlades i kommunstyrelsen fanns 
representanter för såväl dåvarande miljöförvaltningen som stadsbyggnads-
förvaltningen närvarande. Ekologen som representerade miljöförvaltningen hade 
förberett sig för att kunna argumentera för och försvara sina ståndpunkter. Men så 
sa politikerna utan vidare att planen måste omarbetas i enlighet med 
kommentarerna från miljönämnden. Det blev nästan en antiklimax, men samtidigt 
en stark känsla av vinst: 

Man ville nästan vara egoistisk och säga JAA! ...det ska vara ge och ta, men 
ibland har jag känt att vi har lidit så mycket nederlag när det gäller både 
hälsoaspekter och naturvård, så någon gång borde väl vi också få det lite 
lättare. 

De upplevde en stor tillfredsställelse i att till sist ha blivit hörda. I ett annat fall 
med extern lokalisering av dagligvaruhandel framförde flera partier miljöargument 
rörande trafik, kulturvärden och vattenföroreningar emot genomförandet. Lars 
anser att det är positivt med en mer generell miljöhänsyn i planeringssammanhang, 
men att det också har vissa negativa följder. Han tror att planerarna känner sig 
hotade av att miljöfrågor fått ett ökat politiskt stöd i kommunen. 

Även om Lars säger att han tror att den nya förvaltningen kommer att 
fungera, tror han att det kommer att vara svårt. ”Så det där med bygg och miljö kommer 
att bli svårt, men alla som är med och ska vara med i organisationen måste ju tro att man ska 
lyckas, även om det kan ta lång tid beroende på det här med arv och sånt där.” Han jämför 
planerare han mött i andra kommuner och de han arbetar med nu, och hans 
slutsats är att det finns många miljömedvetna planerare, ”som är mer miljömedvetna än 
vad miljömänniskor är”. Men bland de planerare han nu arbetar med finns det de 
som inte ens nämner miljö i anslutning till sitt arbete. Det är till stor del ett resultat 
av traditionen i kommunen tror han:  

Miljö och hälsa, naturvård och sociala frågor, sånt bryr man sig inte om, man 
gör sin fyrkantiga plan. Även om det är lätt att göra en sån så bygger man 
inte samhällen bara genom att ha byggnader och vägar och sånt. Samhället 
består ju av andra saker, och det kan man ta med i en plan, om det nu ska 
heta översiktsplan eller vad det ska heta. Det går faktiskt att göra lite 
annorlunda, även om det är svårt. Och då måste alla vara med, skola och 
social och vi och fritid och kanske även utomstående. 

Han beskriver själv sin syn på planeringen som ett givande och tagande, där man 
ibland måste kompromissa. 
 
6.3 Miljö- och hållbarhetsarbetets förutsättningar  
 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning och ytterligare tolkning av de tre 
miljöchefernas berättelser utifrån en jämförelse av de gemensamma teman som 
framkommit.  
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6.3.1 Hållbarhet och Agenda 21 – en ny dagordning? 
Miljöcheferna är eniga om att miljöfrågor överlag fått högre status och större 
uppmärksamhet sedan mitten av 1980-talet. Samhällsutvecklingen under de 
senaste årtiondena har lett till en större acceptans av miljöfrågor som en självklar 
del i det politiska beslutsfattandet. De förekommer också ofta i samhällsdebatten, 
och åtminstone i tal och skrift har miljöfrågan fått ett genombrott. Från att ha 
varit betraktat som ett rent sektorsintresse har miljöarbetet kommit att bli en del 
av vardagsarbetet även inom andra sektorer. De intervjuade upplever samtliga att i 
slutet av 1980-talet och under den första halvan av 1990-talet var intresset för 
miljöfrågor som starkast, såväl politiskt som bland allmänheten. Senare har det 
skett en tillbakagång, delvis kopplad till den sämre ekonomin och mindre resurser 
såväl i offentlig verksamhet som för privatpersoner. Generellt tycker de tre 
miljöcheferna att medvetenheten om miljöproblem är stor idag, kanske delvis som 
ett resultat av det förebyggande arbete som bedrivs. Men samtidigt har de 
uppfattningen att många politiska utspel inom miljöområdet främst är på en 
retorisk nivå, utan koppling till en egentlig förändring i verksamheten. 

Hållbarhetsbegreppet som efter Riokonferensen 1992 och andra 
internationella uppföljningsmöten fått ett starkt fäste i debatten ses som en viktig 
förklaring till att miljöarbetet har fått en högre status. Enligt berättelserna har 
miljöfrågan stärkts av Agenda 21 i många kommuner under 1990-talet genom att 
väcka intresse och bidra till en ökad medvetenhet. Miljöcheferna påpekar att inte 
bara de miljörelaterade frågorna är viktiga för hållbar utveckling, utan lyfter upp 
framförallt demokrati och rättviseaspekter i samhällsutvecklingen som centrala för 
att lyckas.  Lars uttrycker det som att byggandet av ett hållbart samhälle innebär 
att använda allas kunskap för att forma framtiden. Både Birgitta och Sven har haft 
en uttalad strategi att ta kontroll över Agenda 21 arbetet och se till att det blivit ett 
komplement till det befintliga arbetet på deras förvaltningar. För Sven gav 
Riokonferensen mandat för en vid formulering av miljö- och hållbarhetsarbetet 
som han upplevt att han försökt implementera i sitt arbete redan tidigare. För 
Birgitta har det mer handlat om att undvika att en parallell, konkurrerande 
verksamhet skapats i kommunen.  

Men miljöcheferna upplever också att Agenda 21 inte varit odelat positivt ur 
miljö- och hälsoskyddsyrkets perspektiv. Framförallt kanske på grund av den 
politiska uppmärksamhet som Agenda 21 fick i kommunerna. Miljöprojekt har 
ofta under 1990-talet använts som arbetsmarknadsåtgärder för att skapa 
sysselsättning för arbetslösa. Sammantaget innebär detta att det är människor med 
mycket olika yrkesbakgrund som arbetar med Agenda 21 och miljöprojekt på olika 
sätt. Miljöcheferna tar alla upp att detta är positivt genom att det innebär en 
spridning av engagemang och kunskap, och ger en förstärkning av personalen. 
Men de framhåller också att det innebär en ringaktning av dem själva som 
yrkesgrupp och en fara att deras kunskap, utbildning och erfarenhet inte värdesätts 
och används på ett effektivt sätt. Men de intervjuade betonar samtidigt att de 
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perspektiv och det breda arbetssätt som lyfts fram i Agenda 21 är positivt, och 
liknar det sätt de alltid har jobbat på. Agenda 21 har också gjort det tydligt att även 
det lokala miljöarbetet är en del av det globala samhället, där inte bara de lokala 
förhållandena och regelverket påverkar arbetet.  
 
6.3.2 Arbetsstrategier 
De tre miljöcheferna i undersökningen kan alla beskrivas som generalister snarare 
än specialister inom sitt fält. Det är delvis en följd av att de den större delen av 
sina yrkesliv arbetat i ledande befattningar, och därför arbetat mer strategiskt 
utifrån en överblick av hela områdets arbete snarare än med att fördjupa sig inom 
ett specialområde. Men de har också kommit i ledande position just genom sin 
strategiska förmåga. I linje med Asplund et al (1997) kan de beskrivas som 
nydanare: de arbetar för att bryta sektorsgränser, vidga formuleringen av 
miljöarbete och strävar efter att implementera ett miljöperspektiv i hela den 
kommunala organisationen. De glider från arbetets myndighetsutövande del till att 
engagera sig i övergripande strategiskt arbete som exempelvis planeringsfrågor.3 
Däremot kan de mötas av att andra förväntar sig att de är specialister inom sin 
sektor. Alla tre betonar vikten av såväl en bredare formulering av arbetsfältet som 
att myndighetsutövning och annan lagstiftningsreglerad verksamhet hålls samlade 
eftersom de är beroende av varandra. För dem ligger yrkets och arbetets styrka i 
kombinationen av en överblick över hela miljö- och hälsoskyddsområdet och att 
arbeta förebyggande parallellt med kontroll- och tillsynsverksamhet och annan 
lagstadgad verksamhet. Dessutom anser de att just överblicken över frågor med 
betydelse för människors välmående och en helhetssyn som grundprincip i arbetet 
stämmer väl överens med hållbarhetsbegreppet, som alltmer används i 
samhällsdebatten. 

Deras huvudsakliga arbetsstrategi som framkommer i berättelserna är att 
alltid vara beredd på öppningar och möjligheter att föra fram sina frågor och 
genomföra åtgärder. Sven säger att han alltid tar chansen när han får den, och att 
han kontinuerligt arbetar för att skapa situationer som erbjuder möjligheter. Det 
kan till exempel gälla möjligheten att förankra sitt perspektiv på miljöfrågan. 
Birgitta berättar om att det är viktigt för henne att hela tiden vara beredd att 
handla, och att vara uthållig, envis och ständigt tjata, att vara besvärlig. De har alla 
erfarenhet av att befinna sig i underläge eller missgynnade positioner, vilket är en 
grund till varför de utvecklat sina strategier. Deras huvudlinje kan beskrivas som 
att vara närvarande, synliga och fungera som påminnelser om miljöfrågan för de 
andra förvaltningarnas tjänstemän och för politikerna. Strategierna är också 
kopplade till deras engagemang i sakfrågan. En entusiasm och tro på frågan är 
centralt i berättelserna om vad som utgör deras drivkraft. Sven säger exempelvis 
att det inte är möjligt för någon som inte är övertygad och tror på sin uppgift att 
arbeta på detta sätt, eller ens med miljöfrågor. Med det avser han att arbetet delvis 
har prägel av frivilligarbete, att ta upp frågor som inte täcks av budgeten, att 
anlägga ett bredare perspektiv samt att som regel möta motstånd hos politiker eller 
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andra tjänstemän i sitt arbete. Även när det saknas resurser och det inte finns 
några direkta uppdrag måste vissa uppgifter ändå genomföras. När det kopplas till 
professionell utveckling, säger Dreyfus och Dreyfus (1986) att förmågan att 
utveckla sin kunskap, från att vara novis till vad de kallar expert är beroende av 
praktisk verksamhet och övning, men också engagemang. En skicklig och erfaren 
yrkesutövare är således känslomässigt engagerad i arbetet, och känner ansvar för 
resultaten som följer av yrkesutövningen. Som vi sett ovan i berättelserna är alla 
tre intervjupersonerna djupt engagerade i sitt arbete, och ger också uttryck för att 
känna ett personligt ansvar för att miljöarbetet ska ge goda resultat. Därifrån går 
inte att dra slutsatsen att de nödvändigtvis skulle vara vad Dreyfus och Dreyfus 
kallar ”excellenta utövare”, men det är uppenbart att de alla har lång erfarenhet, 
och är säkra i sin roll och skickliga inom sitt område. De har alla tre en förmåga 
att göra överväganden och prioriteringar mellan ärenden utifrån en 
erfarenhetsbaserad kunskap, och kan förhålla sig friare till regler. Exempel på detta 
är att de väljer att göra vidare tolkningar av arbetsområdet eftersom de ser att de 
gynnar arbetet och den egna rollen. 
 
6.3.3 Att arbeta tillsammans – möten med andra yrken 
Miljöchefernas berättelser innehåller både exempel på förståelse och samarbete 
med gemensamma utgångspunkter och konflikter och konkurrens i mötet med 
andra yrkesgrupper. Sven beskriver till exempel arbetet som till stor del ett slag 
mellan olika värderingar. Olika världsbilder krockar och alla vill behålla sitt eget 
perspektiv intakt och dessutom etablera det hos andra. Vid omorganisationer blir 
detta extra tydligt vilket kan skapa mer öppna konflikter mellan yrkesgrupper. 
Politiska beslut kan syfta till att bryta sektorsgränser och sektorstänkande och 
skapa en bredare kunskapsbas. Men även efter en sådan förändring håller 
tjänstemännen fast vid sina perspektiv och yrkesroller, och man fortsätter arbeta 
som man alltid har gjort. Förändringen kan komma att bli skenbar, eller komma 
att ske först på lång sikt, men kan också få ett annat utfall än väntat, delvis 
beroende på den styrka som finns i yrkesrollerna och yrkeskulturerna. 

Att yrkesutövare i första hand företräder sina frågor, som de är insatta i är 
naturligt. Men det behövs också en flexibilitet och förmåga att inte låsa sig vid 
detaljer i en samarbetssituation. De sammanslagningar av miljö- och 
hälsoskyddsfrågor med plan- och byggfrågor som skett i många kommuner har 
ofta gällt både förvaltningsnivå och politisk nämndorganisation 
(Kommunförbundet, 2000a). De intervjuade anser att det har lett till oklara roller 
och ansvarsförhållanden, samt gjort det svårare för politikerna att få en god insikt i 
de olika ärenden deras nämnd ansvarar för. Berättelserna visar att när två 
yrkeskulturer, i detta fall planerare och miljötjänstemän, ska arbeta ihop på samma 
förvaltning så är det inte alltid så enkelt att hitta den gemensamma plattformen. 
Yrkesgrupperna har också förutfattade meningar om varandra som spelar in 
tillsammans med oro och oklarheter kring roller, ansvarsförhållanden och 
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arbetsformer. I oklarheter om roller och gränser finns också inslag av maktkamp 
mellan de olika grupperna.  

Sammanslagningar av förvaltningar och nämnder och andra 
organisationsförändringar verkar ofta skapa störningar i det löpande 
vardagsarbetet. Miljöcheferna i studien beskriver alla tre situationer där 
organisationsförändringar lett till uppehåll, och i värsta fall tillbakagång i 
verksamheten. Förändringarna i organisationen kräver såväl tid och stora 
ansträngningar för att hitta fram till nya rutiner för att arbetet återigen ska löpa 
friktionsfritt. Ingen av dem upplever att den nya organisationen fört med sig några 
fördelar i praktiken, även om de tycker att den underliggande idén kan vara bra. 
Men det är inte alltid omorganisationerna leder till de resultat politikerna velat 
uppnå. Birgitta tolkar det mest som politiska managementtrender och försök att 
organisera bort problem snarare än att lösa dem. Sven anser att den 
sammanslagning som skedde i hans kommun fått en snarast negativ utveckling. 
Det tog lång tid för de olika grupperna att acklimatisera sig till den nya 
organisationen. För hans egen roll betydde omorganisationen dock att de 
strategiska frågorna separerades från myndighetsutövningen, och att han därmed 
erbjöds arbeta i linje med sin grundsyn. Det innebar också ett stöd från en ny 
politisk majoritet med ökade ekonomiska anslag för ekologiska frågor. 

Enligt berättelserna är en anledning till de stillestånd i arbetet som uppstått 
vid sammanslagningar av förvaltningar att yrkesgrupper med skilda traditioner och 
kulturer ställs i en ny relation till varandra och därmed måste hitta nya sätt att 
samarbeta. På den nya förvaltningen måste nya rutiner skapas, och skillnader i 
värderingar som tidigare inte varit tydliga kan plötsligt visa sig. Både Sven och 
Lars berättar om problem relaterade till de olika statusförhållanden som olika 
yrkesgrupper har som uppkommer vid omorganisationer. Svens berättelse handlar 
om en förändring i status som initierats av ett politiskt beslut om att ekologiska 
aspekter skulle ges högre prioritet på den nya förvaltningen, och därmed gav 
miljöfrågan och miljötjänstemännen högre politisk status. Sammanslagningen 
ledde till konflikter till följd av detta, och Sven tror att det till stor del berodde på 
rubbning av makt- och statusbalansen, men också de skilda yrkeskulturerna och 
förvaltningstraditionerna. Alla tre intervjuade miljöchefer har uppfattningen att 
bygg- och planfrågor traditionellt har haft högre status, vilket även kvarstår idag. 
Svens upplevelse var att planerare såg på Agenda 21 och andra hållbarhetsfrågor 
som tillfälliga projekt. De hävdade också att de inom sin egen yrkeskompetens 
hade den kunskap som krävs för att integrera miljöaspekter i planeringen. 

De tre miljöchefernas inställning till det lokala Agenda 21- arbetet som på 
1990-talet var aktuellt kan ses som ett exempel på professionskamp och 
konkurrens för att behålla respektive utöka sitt arbetsfält i enlighet med Abbotts 
(1988) teorier om professionssystem och utveckling av yrken. Till viss del blir 
Agenda 21-verksamheten ett hot mot det etablerade miljö- och 
hälsoskyddsarbetet. Bland annat upplever miljöcheferna att de frågor de under 
lång tid drivit helt plötsligt lyfts upp och blir rumsrena, medan det egna arbetet 
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fortfarande inte får tillräckliga resurser. Agenda 21 har delvis använts av 
miljöchefer för att lyfta fram det traditionella och existerande miljöarbetet genom 
att verksamheten förläggs till den egna förvaltningen. Men motsättningar uppstår i 
viss mån ändå, kanske för att Agenda 21 trots allt har en annan huvudinriktning 
med en uttalad informativ och pedagogisk verksamhet. Samtidigt finns det inte 
någon lagreglering att ta hänsyn till, vilket gör arbetet friare.  
 
6.3.4 Ett märke i pannan - att bli marginaliserad i sin yrkesroll 
Som tidigare nämnts har miljöcheferna erfarenhet från yrkeslivet av att befinna sig 
i situationer då de är underlägsna avseende status och maktposition. Även om det 
under 1990-talet uppkommit en mer positiv inställning till miljöfrågor finns det 
enligt miljöchefernas erfarenhet fortfarande motstånd från andra grupper som 
skapar problem i deras yrkesroll. En del av detta motstånd tror framförallt Sven 
har sitt ursprung i skuldkänslor eller en form av existentiell ångest som miljöfrågor 
ger upphov till hos en del personer4. Miljöcheferna tror inte någon motsätter sig 
det budskap de står för, utan snarare att människor känner sig skyldiga och 
otillräckliga. En del betraktar dem, ”miljöfolket”, som några som alltid gör rätt 
från ett miljöperspektiv. I berättelserna framkommer att det inte är helt accepterat 
att vara miljöförespråkare. De har alla erfarenhet av att bli betraktad som lite udda, 
”en annan sorts varelse” eller allmänt besvärlig. Men Sven menar att bilden är 
resultatet av både det egna agerandet och andras tolkningar. 

Sammanfattningsvis verkar andra ofta koppla samman deras professionella 
roll med dem som personer, vilket i viss mån är fallet även i andra yrken, även om 
uppfattningen verkar starkare när det gäller just miljöyrken. Det skapar ibland 
problem i deras professionella roll, när deras argument bortförklaras som 
subjektiva, personligt tyckande och inte baserade på professionell kunskap. Till 
viss del kan detta bero på en otydlighet i den professionella rollen, men kan också 
vara en delstrategi från andra grupper för att avväpna miljöargument.  En annan 
motstrategi de ofta mött enligt berättelserna är att bli ignorerade eller förlöjligade. 
Men som nämnts tidigare är det uppenbart att de alla tre är engagerade i sitt arbete 
och för att föra fram miljöfrågorna, vilket dock inte kan tolkas som att de inte 
utför sitt arbete på ett professionellt sätt och baserar sig på gedigen yrkeskunskap 
och fakta från sitt område. I viss mån beskriver de också själva arbetet som ett 
kall. Engagemanget kan sålunda utgöra både en styrka som drivkraft och potential 
för att utvecklas inom yrket, och en akilleshäl när det vänds mot 
miljötjänstemannen som strategi för att förringa deras argument. Att detta inte 
enbart gäller miljö- och hälsoskyddsinspektörer utan även andra miljötjänstemän 
visas även i exempelvis Dovléns (2004) studie om kommunekologer. 
 
6.3.5 Miljö- och hälsoskyddsinspektörernas professionella roll - 
att slå lagboken i huvudet på folk… 
Miljö- och hälsoskyddsarbetet har traditionellt en nära koppling till lagstiftningen, 
med början i hälsovårdslagstiftningen från mitten av 1800-talet och sedan 1970-

 141



talet även speciell miljölagstiftning. (Lundgren 1989) Detta har tydligt satt spår i 
arbetssätt och den professionella kulturen. De tre miljöcheferna ser lagstiftningen 
som ett viktigt verktyg i sin yrkesutövning. De använder alla uttrycket ”slå dem i 
huvudet med lagboken” som en bild för vad de gör i sin myndighetsroll, exempelvis 
genom förelägganden. I Svens arbete för att involvera andra förvaltningar och 
integrera miljöfrågan i verksamheten har lagstiftningen varit ett viktigt verktyg. 
Han hade svårt att hitta stöd för sitt perspektiv på planering och miljö i miljö- och 
hälsoskyddslagstiftningen. Däremot fann han ett uttalat stöd när PBL och NRL 
introducerades 1987, med ett krav på ekologisk grundsyn i planeringen. Han 
uppfattade det som en legitimering av sitt perspektiv, och att det låg i linje med 
den allmänna samhällssynen på frågorna. Det finns dock skillnader i hur 
lagstiftningen kan användas mellan ramlagstiftning som PBL och 
speciallagstiftning som hälsoskyddslagen. I bygglagstiftningen är målrationella 
regler vanliga5, vilket innebär att aktören har frihet att välja de medel som man 
anser kunna uppfylla de angivna målen. Det innebär alltså att beslutet är avhängigt 
de föreställningar och värderingar samt den kunskap och andra resurser aktören 
har. Detta underlättar att ta beslut anpassade till de lokala förhållanden som råder. 
Annan lagstiftning leder vanligen till normrationella beslut, det vill säga att det i 
lagstiftningen finns angivet vilka beslut som är möjliga att ta i den givna 
situationen. Avvägningen har alltså redan skett i utformningen av lagtexten, vilket 
förutsätter att det går att sätta en klar gräns mellan det tillåtna och otillåtna, och att 
det går att kontrollera att detta efterlevs. (Fog et al 1992) Det senare präglar i stor 
utsträckning lagstiftningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Lagstiftningen fungerar legitimerande, genom att det går att visa på vilka krav 
som ställs på verksamheten. Samtidigt upplevs det också som ett problem, främst i 
Lars berättelse, eftersom mängden lagar och regler hela tiden ökar och de 
befintliga revideras, vilket skapar dels nya arbetsuppgifter, dels ett behov att hålla 
sig uppdaterad. Det ställer också krav på prioriteringar av vad som ska göras och 
vad som får bero. Lars beskriver en dubbelhet inför lagstiftningens utveckling. 
Ständiga förändringar och nytillskott bidrar till en frustration i det dagliga arbetet 
eftersom det skapar behov av ständigt ändrade rutiner, samtidigt som 
lagstiftningen ger en grund till miljö- och hälsoskyddsinspektörernas 
yrkesutövning just genom att slå fast arbetsuppgifterna. I berättelserna lyfts 
balansen mellan det förebyggande arbetet och den lagstiftningsstyrda 
verksamheten upp som viktig i arbetet, men också som en källa till oklarhet för 
vad de som yrkesgrupp företräder. Inom yrket finns det olika uppfattningar om 
hur denna balans ska se ut, men det är viktigt att vara tydlig så andra bättre förstår 
vad de står för och vilken kunskap de har. 

För de tre miljöchefer som omfattas av studien är det uppenbart att 
personligt engagemang är en viktig drivkraft. Bristande resurser i form av både tid 
och personal i förhållande till det arbete som ska utföras tillsammans med en 
känsla av att ofta missförstås i sin professionella roll bidrar till en frustration över 
arbetssituationen. Även om miljöfrågan fått högre status och är en självklar del i 
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den politiska debatten uppstår många gånger konflikter i det dagliga arbetet och 
det finns fortfarande motstånd mot såväl frågan som deras yrkesroll hos 
företrädare från andra grupper. Det är framförallt i samband med två typer av 
situationer som yrkeskultur kommer upp i intervjuerna med miljöcheferna. Den 
första och kanske mest självklara är i samband med de erfarenheter de har av 
omorganisationer. Den andra är mer indirekt och berör hur de upplever att de 
uppfattas i sin yrkesroll. 

Men det handlar inte bara om hur de blir bemötta. Intervjupersonerna 
berättar också om vikten av att själv vara medveten om sin roll och hur man är 
med och skapar andras bilder. Den vanliga uppfattningen utifrån verkar vara den 
polisiära rollen, tillsynen, då man ”slår lagboken i huvudet på folk”. Men det finns 
också mer förebyggande och rådgivande arbete. Och det är viktigt för den 
yrkesverksamme själv att skilja på i vilken roll man agerar, att både vara tydlig för 
sig själv och mot omgivningen. Någon påpekar att den egna yrkesrollen också 
utgör ramarna och att det inte är möjligt att förändra sig eller frångå rollen hur 
mycket som helst eftersom man då tappar fotfästet. Det är alltså viktigt att ha 
referensramarna som kulturen ger för att kunna föra fram sina frågor i mötet med 
andra och för att bli tydlig.  
 
6.3.6 Förändringar i yrkesrollen och arbetets formulering 
Den professionella utvecklingen är beroende av både personliga och institutionella 
förhållanden genom en interaktiv process. Yrkesrollen för den enskilde 
tjänstemannen utvecklas utifrån utbildningen, erfarenheter från yrkeslivet men 
också personliga egenskaper. Även för yrkesgrupper som helhet är utvecklingen 
ett resultat av dels de yrkesaktivas egna val och handlingar, dels av vad som 
händer i samhället och hur det påverkar arbetsuppgifter och uppdrag. För miljö- 
och hälsoskyddsinspektörerna som grupp har yrkesutövningen de senaste 20 åren 
påverkats av händelser som förändringar i lagstiftningen, nationella och 
internationella överenskommelser som exempelvis Agenda 21 och samhällsdebatt 
kring miljöfrågor och hållbar utveckling.  På den lokala nivån har 
organisationsförändringar haft stor betydelse för arbetssituationen, genom att det 
varit relativt vanligt med sammanslagningar efter att kommunallagen ändrades 
1991. Men på lokal nivå har också den typ av ärenden som är aktuella får 
betydelse för miljö- och hälsoskyddsinspektörernas yrkesutövning. Även hur 
samarbetet med andra yrkesgrupper sker, vilka konflikter respektive lieringar som 
uppstår påverkar den enskildes yrkesutövning och professionella utveckling. 

Den professionella utvecklingen sker alltså på flera nivåer som samspelar 
med varandra. Varje individ inom en profession utvecklas inom yrket och i sin 
yrkesroll. Utbildningen ger en grund för fortsatt lärande genom erfarenheter och 
det kunnande som byggs upp under yrkeslivet. Utvecklingen av en yrkesgrupp 
sker i samspel med omvärlden men också de enskildas ageranden har betydelse. 
Omvärldsförändringar kan leda till förändringar av arbetsuppgiften vilket påverkar 
både yrkesgruppen som helhet och de enskilda personerna inom yrket. Den 
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professionella rollen skapas i ett samspel mellan individen och det samhälle 
han/hon verkar i. Även om varje yrkesverksam själv gör bedömningar och väljer 
handlingsväg, påverkas dessa av den referensram som den professionella kulturen 
ger. Utbildningen utgör en bas för den framtida yrkesrollen och formar den 
grundläggande synen på arbetet. Detta stärks och utvecklas i arbetslivet.  
Utbildningen har, enligt Lars och Sven som gick den då nyetablerade miljö- och 
hälsoskyddsinspektörsutbildningen i Umeå, i vissa aspekter en brist på koppling 
till yrkeslivet och verkliga arbetssituationer, samtidigt som den ger andra 
kunskaper som sedan inte kommer till direkt användning i arbetet.  Men de är alla 
eniga om att utbildningen gav en bra plattform för deras inträde i arbetslivet. 
Rollen blir starkare med tiden, och allt fler värderingar och antaganden tas för 
givna. På det sättet blir personen och den professionelle mer integrerade. Om det 
ställs krav på förändring av yrkesrollen kan det upplevas som hot mot personen. 

I berättelserna är det tydligt att de tre miljöchefernas yrkesliv tydligt 
påverkats av vilka de är som personer och deras aktiva val, men också av 
samhällsutvecklingen. Både Sven och Lars beskriver en rastlöshet och önskan om 
förändring som drivkraft i arbetet, vilket också gjort att de sökt nya tjänster ett 
antal gånger. Birgitta påpekar att arbetsfältet i sig hela tiden förändras, vilket för 
henne varit en anledning att stanna kvar såväl i yrket som i samma kommun, 
eftersom det aldrig blir enahanda. Alla tre lyfter fram arbetsglädjen, och en känsla 
av meningsfullhet som grundläggande i deras arbete. Känslan av att deras arbete är 
viktigt, kanske avgörande, för människors välbefinnande och dagliga liv, och att de 
närmast ser det som ett kall har de gemensamt. En annan drivkraft är möjligheten 
att påverka, att bidra till samhällsutvecklingen. Alla upplever det som en fördel att 
inte enbart ha läst naturvetenskapliga ämnen, utan att även ha intresse för och viss 
kunskap om samhälls- och humanvetenskapliga frågor. Det gör det möjligt för 
dem att se sitt arbete även från andra perspektiv. Det underlättar också i 
kontakten med människor i varierande situationer som är en viktig del av 
yrkesutövningen. 

Rekrytering och befordran samt förändringar i organisationen kan också 
bidra till professionell utveckling. I Svens fall gav befordran honom stöd för hans 
syn på organiseringen av arbetet, vilket var i konflikt med den tidigare chefens syn 
på arbetet. Lars rekryterades för att göra ett förändringsarbete på förvaltningen, 
med ett modernare och breddat arbetssätt som politikerna efterlyste. 
   I intervjuerna framkommer en rad förhållanden, såväl personliga som 
institutionella, som tjänstemännen upplevt legat till grund för förändringar, både i 
de professionella rollerna och för arbetssituation som för sakfrågan i sig. Ibland 
kan en enskild händelse ensam ligga bakom en förändring, men ofta är det en 
kombination av flera olika händelser och förhållanden som resulterar i någon form 
av förändring. I vissa av fallen beskrivs att en formell ändring skett, i till exempel 
organisation, medan det i praktiken inte sker någon förändring i 
handlingsmönster, och man gör som man alltid gjort. Detta kan däremot över tid 
leda till gradvisa förändringar i värderingar vilket i sin tur kan leda till en 
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förändring av exempelvis arbetssätt. Det kanske däremot inte upplevs som en 
förändring eftersom det är en långsam process6.   

De personliga händelser som leder till förändring kan i många fall vara 
kopplade till mer generella förutsättningar.  Ett exempel från berättelserna är valet 
av utbildning. Alla tre beskriver det som ett närmast slumpartat val, men som 
sammanföll väl med den generella debatten kring miljöfrågor vid tiden då de 
började studera, samt att debatten också lett till att utbildningar och kurser startats 
ungefär samtidigt som de skulle välja utbildning. Trots att slumpen avgjorde valet 
har de alla varit nöjda med sitt val av yrke. Sättet de utvecklats avseende arbetssätt 
och sin syn på sakfrågorna och arbetsuppgiften har i viss utsträckning påverkats 
av de tjänster de fått och deras egna personligheter, men också skett i linje med 
den allmänna miljödebattens utveckling.  

Miljökatastrofer och mindre olyckor och incidenter, som exempelvis 
oljeläckage, algblomning, buller från nya vägar och matförgiftningar kan leda till 
att göra miljö- och hälsoproblem synliga, både om de inträffar på lokal eller 
internationell nivå. Ofta leder det också på krav på mer resurser till förebyggande 
miljöarbete, bättre kontroll och liknande, såväl från politiker som från 
allmänheten. Birgitta, som tar upp detta i sin berättelse ser det som ett positivt 
fenomen, i den bemärkelsen att dras arbetsfält uppmärksammas. Men det finns 
också problem. Debatten som följer på denna typ av händelser och människors 
uppfattningar om vad som är farligt och vilka åtgärder som behövs stämmer inte 
alltid nödvändigtvis överens med en professionell bedömning. Ändå kan det få 
följder för hur de avsatta resurserna används och prioriteringen av ärenden. Lars 
är tveksam till om den typen har annat än kortsiktiga effekter på miljöarbetets 
villkor exempelvis genom ökad medvetenhet och resurstilldelning. 
 
6.4 Avslutande diskussion 
 
Alla tre är överens om att omorganisationer tar mycket tid och kraft från arbetet, 
att allt stannar upp och att det tar tid innan det blir möjligt att ta upp tråden och 
fortsätta. Samtidigt hänger detta samman med den tradition av sektorisering av 
arbetsfältet som finns inom svensk förvaltning, och som återspeglas i lagstiftning 
och arbetsorganisation. Miljöfrågan som ska vara sektorövergripande med en 
helhetssyn är alltså till sin natur svår att passa in i den befintliga strukturen. Det 
finns även inom området en tradition av att utgöra ett sektorsområde och ha 
något av en expertroll, en uppfattning som vidmaktshålls både inom och utom 
yrket. Samtidigt är miljöområdet i Sverige, i jämförelse med många andra länder, 
en relativt bred sektor med ett samlat grepp om både miljö- och hälsofrågor. Men 
faktum kvarstår att det finns relativt tydligt formulerade och invanda roller som är 
svåra att bryta. Det är kanske därför Agenda 21 i många fall fått uppmärksamhet 
eftersom det varit en ny verksamhet oftast bedriven i projektform och som 
tillskapats med ett klart uttalat syfte att arbeta sektorövergripande och långsiktigt. 
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Det har, när det gäller Agenda 21, i den övriga organisationen inte funnits så 
starka och sedan länge rotade föreställningar om verksamheten. 

I berättelserna framkommer en frustration över att de sakfrågor som miljö- 
och hälsoskyddsinspektörerna som yrkeskår arbetat med under lång tid plötsligt 
får uppmärksamhet när budskapet kommer från annat håll. Förändringar i 
arbetsfältet, som tillkomsten av Agenda 21-arbetet som när intervjuerna 
genomfördes var ett aktuellt exempel, blir alltså dels positiva för att sakfrågan får 
genomslag, dels negativa för att yrkesgruppen inte får erkännande i samma 
utsträckning. En annan frustration som framkommer anknyter till de ständiga och 
ofta snabba förändringar som sker inom området och som gör att spelplanen 
ständigt förändras. Ett exempel som tas upp är miljöbalken och EU-lagstiftningen 
som fört med sig en mängd nya regleringar som dessutom ofta hinner bli 
reviderade innan någon rutin byggts upp för att hantera dem i första omgången. 
Samtidigt är det, som en av intervjupersonerna betonar, lagstiftningen som är 
grunden för yrket. Men förutom det lagstadgade arbetet betonar alla att det 
rådgivande och förebyggande arbetet är viktig del av arbetet som enligt dem är 
nödvändigt för att skapa goda förutsättningar för att uppnå uppsatta miljömål. 
Det bidrar dessutom till det lagstiftningsreglerade arbetet genom att skapa ett ökat 
medvetande och öka kunskapen bland medborgare, företag och andra berörda. 
Det blir därför viktigt för gruppen att värna om den delen av arbetet. 

Idag verkar det finnas en tendens att miljö- och hälsoskyddsyrket riskerar att 
utvecklas mot en uppdelning i dels tillsyn och annan ren myndighetsutövning, dels 
förebyggande och mer strategiska arbete, som lyfts ut till övergripande funktioner 
i kommunen eller delvis övertas av andra grupper. Enligt miljöcheferna skulle en 
sådan utveckling kunna minska bredden i arbetet och även leda till en större 
specialisering för den enskilde. Detta kan leda till en utarmning av yrket vars 
styrka ligger just i en överblick över flera ämnesområden, kombinerat med en 
specialisering för den enskilde tjänstemannen, som är avgörande för förståelsen av 
många miljö- och hälsofrågor, och en viktig grund för ändamålsenlig 
yrkesutövning. Bredden och överblicken ska ligga till grund för att vid behov kalla 
in specialister. Det handlar också om att kunna använda resurser och kunna 
bedöma vad som behöver göras samt prioritera bland ärenden. 

De tre intervjuade miljöchefernas huvudsakliga strategi för att föra fram sina 
frågor och försvara sin och yrkets professionella kompetens, skicklighet och 
särdrag är att vara envis, beredda att agera och att ständigt betona bredden i sitt 
arbete och förankra sitt perspektiv både hos politiker och hos andra yrkesgrupper. 
Men vilket resultat leder detta till? Yrket har en lång tradition av 
myndighetsutövning, och har formats av lagstiftningen på området, som 
fortfarande är ett viktigt arbetsredskap. Det har påverkat såväl deras egen 
yrkeskultur som andra gruppers bild av dem. De har ofta uppfattats som hinder i 
plan- och byggsammanhang, kanske främst för att de kunnat ifrågasätta projekt 
med hänvisning till lagstiftning när de funnit det nödvändigt, vilket exempelvis 
kan leda till större kostnader och förlängda byggtider. Deras tradition och delar av 
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yrkeskulturen utgör idag ett hinder i de fall de försöker föra fram sin yrkesgrupp 
som bärare av centrala kunskaper och erfarenheter i strategiskt utvecklingsarbete 
och i diskussionen om hållbar utveckling. 

Miljöcheferna har erfarenheter av att deras synpunkter försvinner i 
planprocessen, att de inte alltid får genomslag. Strategin blir då att fortsätta jobba 
på sin linje och låta tiden arbeta för sig. Det handlar mycket om att sprida 
information, utbilda, skapa förståelse för det egna perspektivet, att förankra 
tänkandet i organisationen, kanske speciellt hos politiker. De yrkesverksamma 
inom miljöområdet verkar rutinmässigt vara inställda på motstånd och kamp. I 
intervjuerna förekommer gott om berättelser om hur de arbetar och har arbetat 
för att stärka och utvidga sitt arbetsfält. Förutom att arbeta för inkludering av nya 
frågor kan nya tjänster och ökade resurser för att öka kompetensen vara sätt att 
stärka den egna gruppens ställning. En underlättande förutsättning för att lyckas är 
politiskt stöd både från den egna nämnden och från kommunstyrelsen. 

Studiens miljöchefer kan sägas ha varit framgångsrika i sina strategier för att få 
med sina frågor på den politiska och administrativa agendan i respektive kommun. 
Men de passar inte riktigt in i den sektoriella organisationen med sitt strategiska 
och översiktliga arbetssätt och samtidigt en strävan att legitimera såväl miljöfrågan 
som sitt yrke. Men kanske är det så att dessa strateger som på vissa sätt kan synas 
framgångsrika i sin kamp att sätta miljön på agendan ändå inte passar in i den 
kommunala sektorsorganisationen och därför lyfts upp eller ut till mer 
övergripande poster i kommunen och blir miljöstrateger? Vad händer på sikt med 
det traditionella miljö- och hälsoskyddsyrket? Deras ansträngningar att stärka yrket 
och öka miljöfrågans och miljöarbetets status kan i sig kanske leda till en 
differentiering av yrket. En annan fråga är i vilken utsträckning de, som arbetar för 
att sprida sitt perspektiv på miljöfrågor, och sin yrkeskunskap i den kommunala 
organisationen är beredda att reflektera över sina egna grundläggande antaganden 
och perspektiv. Även de kan behöva förändra sina synsätt och anpassa sig efter 
nya villkor. Kanske har den kultur och den yrkesroll som utvecklats över tid idag 
blivit ett hinder för ytterligare utveckling av yrket? Kanske kommer det istället att 
uppstå nya yrken inom området? Eller finns det en möjlighet att bevara såväl en 
breddad syn på miljöfrågor och kunskap om hela fältet tillsammans med den 
lagstiftningsbaserade verksamheten genom att hitta nya sätt att organisera arbetet? 

I anslutning till intervjuerna tar miljöcheferna upp att det sällan finns vare sig 
tid eller anledning att prata om sitt arbete och sina erfarenheter, och därigenom få 
en möjlighet att reflektera över den egna rollen och arbetssituationen. Därför har 
intervjusituationen för dem ett direkt värde för att ge perspektiv på det egna 
arbetet. Som antytts ovan finns ett behov av detta för att möjliggöra att hitta nya 
roller och anpassa sig efter de förutsättningar som finns. Även dessa företrädare, 
som kan ses som nydanare7, betonar en strategi som går ut på att hålla fast vid sitt 
spår, en utnötningstaktik, som långt ifrån alltid är framgångsrik och dessutom 
verkar färga bilden av dem som besvärliga och oflexibla. 
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Nedan följer en sammanfattning av några av de teman och frågor som väckts 
av miljöchefernas berättelser: 

• Det sker hela tiden förändringar inom miljöområdet och idag är det 
betydligt lättare att få gehör för miljöfrågor än i mitten av 1980-talet. 

• Miljöfrågorna upplevs ha fått större legitimitet, det finns en större 
medvetenhet och miljöfrågorna är självklara på den politiska 
dagordningen och i den kommunala planeringen men detta gäller ofta på 
en retorisk nivå i kommunen – leder det till reella förändringar eller är det 
mest prat? 

• Bygg- och planfrågor anses ha högre status jämfört med miljöfrågor. 
• Trots framstegen för miljötänkandet kvarstår ett tydligt motstånd när det 

gäller miljöfrågornas roll och miljöaktörernas position.  
• Vari består egentligen motståndet – ingen motsätter sig ju egentligen att 

miljöfrågorna är viktiga? 
• Miljötjänstemännen har en tilltro till lagstiftning, och mycket av deras 

arbete är också reglerat genom lagstiftning och styr formuleringen av 
arbetet. Detta kan vara både en begränsning och en styrka. 

• Miljöyrket som kall. Finns det en motsättning mellan att vara engagerad 
och att vara professionell, eller är det en tillgång?  

• Engagemanget utgör en viktig drivkraft liksom arbetsglädjen. Vilken 
betydelse har det känslomässiga engagemanget för professionalismen? 

• De intervjuade har tydliga och uttalade strategier för att stärka sitt 
arbetsfält. 

• Miljöcheferna upplever att de betraktas som udda och i vissa situationer 
marginaliseras i sin yrkesroll. Strategierna från andra för att förringa eller 
motarbeta miljöfrågorna handlar bland annat om att reducera 
miljöaktörernas synpunkter till subjektiva tyckanden istället för 
professionella uttalanden.  

• Är det möjligt att institutionalisera miljöperspektivet i den kommunala 
förvaltningen genom sättet att organisera nämnder och förvaltningar, 
bildande av arbetsgrupper och utskott samt genom arbetsrutiner?  

• Sammanslagningar av förvaltningar och omorganisationer leder till 
kulturkrockar mellan olika yrkesgrupper och deras olika syn på arbetet. 
Kan det leda till att de önskade resultaten uteblir? 

• Planering och miljöarbete har många beröringspunkter som att det finns 
en önskan om långsiktighet och att de berör markanvändningen. 
Samtidigt skiljer sig traditioner och arbetssätt åt. En gråzon uppstår 
kanske för att aktiviteten på ytan ser mer lika ut än den i grunden är?  

• Agenda 21 arbetet har både bidragit till att utveckla och lokalt förankra 
miljöarbetet. Agenda 21 har dock också inneburit att befintlig kunskap 
och kompetens inom miljöområdet inte använts effektivt. 
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• I och med Agenda 21-projekt och en större betoning på hållbar 
utveckling sprids miljöarbetet i den kommunala organisationen. Men det 
finns en risk med att miljötjänstemännens yrkeskunskap och kompetens 
undervärderas när miljö ska integreras i all verksamhet – att alla ska ta 
miljöhänsyn innebär inte att alla i den egna rollen har tillräcklig kunskap 
och erfarenhet, och miljötjänstemännens roll och professionella kunskap 
måste uppmärksammas som en viktig resurs.  

• Det är viktigt att som yrkesgrupp och enskild tjänsteman kunna 
kommunicera sin kunskap. 

• Miljö- och hälsoskyddsyrket har en dubbel roll som stärker yrket men 
också kräver tydliga gränser och en medvetenhet från tjänstemännen 
själva om i vilken roll de verkar. 

• Det finns en ambivalent inställning till planering. Miljöcheferna ser det 
som viktigt att deras frågor kommer med, och att det kan ha en 
förebyggande effekt. Samtidigt ser det att verksamheten skiljer sig åt och 
att de i sitt arbete ofta måste lösa praktiska problem här och nu, och då är 
planeringen inte användbar. Det kanske kostar mer än det smakar att 
”hjälpa till” i planeringen? Eller kanske det är ett sätt att skapa förtroende 
och uppmärksamhet för sina frågor? 

• Det är viktigt att prioritera mellan frågor och lägga resurser där de gör 
mest nytta. 

• Som professionell inom miljöområdet på kommunal nivå måste man 
ständigt ta vara på möjligheter att för fram miljöfrågorna, vara beredd att 
övervinna motstånd och utveckla medvetna strategier för att utveckla 
miljöfältet och att inte bli utdefinierad. Men är det en hållbar strategi att 
tjata och vara ihärdig i att föra fram sitt budskap eller orkar ingen lyssna 
till sist? 

• De intervjuade har ett mycket stort engagemang i sitt arbete – detta är en 
förutsättning för att bli en skicklig yrkesutövare.  

• Omorganisationer leder ofta inte till att miljöfrågornas ställning 
förbättras, åtminstone inte på kort sikt. En omorganisation kan inte över 
en natt förändra de olika professionskulturer och synsätt som kanske 
ingår i en ny organisation. 

• Genom bland annat förekomsten av kulturkrockar, statusskillnader och 
gråzoner uppstår en revirbevakning för att värna om de egna frågorna. 
Men det kan vara positivt att stå för sin kunskap! 

• Gränser mellan professioner, arbetsuppgifter och roller är viktiga i 
organisationer. Tydliga gränser kan underlätta för att gå utanför sina egna 
gränser.  

• De ständiga förändringarna genom exempelvis internationella 
överenskommelser, nationella mål och ändringar i lagstiftning och därmed 
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behov av ändrade rutiner, skapar frustration men är också orsak till att 
arbetet är varierande. Det leder också till att rollen hela tiden förändras 
och att tjänstemännen ställs inför nya uppgifter. De kan då halka ned 
några steg i Dreyfus och Dreyfus modell. En risk om det blir allt för 
många och snabba förändringar - hinner man då bli duktig som 
yrkesutövare? 

• Olyckor, miljökatastrofer och larm om miljö- och hälsofaror kan leda till 
större uppmärksamhet och resurser till miljöarbetet, åtminstone på kort 
sikt, men fokus för miljöarbetet blir inte alltid på det som man som 
professionell miljöaktör anser vara mest viktigt. 

I nästa kapitel behandlas miljötjänstemäns och planerares syn dels på den egna 
yrkesrollen, dels på varandras roller, och på hur samarbetet dem emellan sker. 

 
                                                 
1 Även svordomar har generellt uteslutits, vilket till viss del kan ha lett till en försvagning 
av citaten i förhållande till det intryck det gett vid intervjutillfället, och som därmed funnits 
med i min tolkning och värdering av det sagda. Svordomar förekom i citat från samtliga 
personer i studien. Detta val kan diskuteras, men motivet är som anges i texten att återge 
det som sagts som skriftspråksanpassat tal. 
2 Miljö- och hälsoskyddsnämnderna fick från 1981 genom ändringar i lagstiftningen 
möjlighet att ta över tillsyn enligt miljöskyddslagen från länsstyrelsen efter eget initiativ. 
(prop 1980/81:92) Från 1988 fick kommunerna obligatoriskt tillsynsansvar enligt 
miljöskyddslagen (rskr 87/88:373) Se Bro (2000) för en detaljerad genomgång. 
3 Detta är ett väntat resultat eftersom intervjupersonerna valdes utifrån att de hade en bred 
syn på miljöfrågan, vilket utgjorde ett kriterium för nydanare. 
4 Sjöström (1985) diskuterar att den existentiella och psykologiska delen av miljöfrågan i 
mycket liten omfattning beforskats på ett djupare plan. Till en viss del sker detta i de 
projekt som undersöker livsstil och värderingars betydelse för hur hushållens förhållande 
till exempelvis varukonsumtion, avfallssortering och transportval. Se exempelvis Biel, 
Hansson och Mårtensson (2003).  
5 Vilket ökade ytterligare i och med PBL (Fog et al 1992) 
6 Carlberg (1999) använder Denzins uppdelning i fyra kategorier av vändpunkter i 
biografier. Det betecknar händelser som för personen kan vara både negativa och positiva:  
1.  Den stora är händelser som leder till en total förändring 
2.  Den kumulativa betecknar när enskilda erfarenheter och händelser över tiden leder fram 

till en händelse som leder till förändring 
3.  Den mindre eller belysande är en synbart obetydlig händelse, som kommer att 
symbolisera och belysa något mer betydelsefullt, och därigenom leda till en förändring. 
4.  Den återupplevda betecknar en händelse som när den inträffar direkt leder till en 
förändring, men betydelsen blir först i efterhand synlig. 
7I Asplund et al (1997) används termerna traditionalist och nydanare för att karakterisera 
förhållningssätt inom respektive yrkesgrupp. Nydanarna har förändrat sin yrkesroll utifrån 
en bredare tolkning av miljö- och hållbarhetsarbetet och betonar i högre grad helhetssyn, 
samverkan mellan förvaltningsgränserna och ett mer utåtriktat arbete för att involvera 
även medborgare, företag och organisationer i miljöarbetet. 
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7 Planerares och miljötjänstemäns syn på 
yrkesroller, planering och miljöarbetets villkor  
 
”Då lärde jag mig, att planering, det kan inte alla” Planerare, oktober 2001 
 
 

7.1 Inledning  
 
I de två föregående kapitlen har vi dels sett på olika gruppers agerande i den 
kommunala planeringen och miljö- och hållbarhetsarbetet, dels fått en fördjupad 
bild av några miljöchefers perspektiv på det kommunala miljöarbetet och sin 
yrkesroll. Nu återkommer vi till den kommunala planeringen och studerar 
planerare och miljötjänstemän. Fokus i denna studie ligger på miljöfrågor i relation 
till hållbarhetsfrågor, medan den tidigare studien av fyra kommuner främst 
fokuserade det kommunala miljöarbetet. En ytterligare skillnad utgörs av att 
studien här organiserats så att den utgår från yrkesgruppen, frikopplad från 
kommunen, och samlar ett antal företrädare med gemensamma yrkeserfarenheter, 
men inte från samma ort. I samtalet dem emellan är tanken att deras yrkes 
speciella egenskaper framträder. 

I de tre miljöchefernas berättelser framkommer att samarbetet med planerare 
ofta kan vara problematiskt, och att en anledning kan vara den gråzon som 
planerare och miljötjänstemännen befinner sig i när det gäller miljö- och 
hållbarhetsarbete. Roller och ansvarsförhållanden är i många fall oklara. I det här 
kapitlet är syftet att fördjupa förståelsen av de två yrkeskategoriernas olika roller 
genom att visa några miljötjänstemäns och planerares tolkningar av den 
gemensamma verkligheten. Hur ser de på sin egen respektive den andres roll i det 
kommunala miljö- och hållbarhetsarbetet? Hur ser kopplingen mellan miljöarbetet 
och planeringen ut i praktiken och vilka är de ramar de arbetar inom? Andra 
teman som lyfts fram är deras syn på politikers roll och deras uppfattningar av i 
vilken mån planering på kommunal nivå fungerar som en arena för 
hållbarhetsarbete. Syftet är att fördjupa den bild av yrkesgrupperna och 
förutsättningarna för deras arbete som framkommit i de föregående kapitlen. I 
slutdiskussionen tas skillnader och likheter i de två gruppernas uppfattningar upp 
och diskuteras utifrån betydelsen för samarbete. 

Under åren 2001 och 2002 genomförde forskargruppen Kommunen och 
territoriet en serie fokusgrupper på temat planering och hållbar utveckling. Möten 
hölls med planerare1, miljötjänstemän, näringslivstjänstemän och kommunalråd. 
Vid varje tillfälle medverkade representanter för en av dessa kategorier. Den 
delstudie som presenteras i detta kapitel grundas på material från 
fokusgruppssamtal med miljötjänstemän och planerare.  
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7.1.1 Genomförande 
Urvalet av personer skedde med kriterier satta för att få en så bred erfarenhet 
representerad i gruppen som möjligt. En lämplig gruppstorlek bedömdes vara 6-7 
personer. En lista upprättades med tänkbara kommuner, som grund för urval. 
Storstadskommunerna valdes bort eftersom de utgör en speciell arbetssituation 
med stora förvaltningar och ärenden präglade av storstadsfrågor. Strävan var att i 
övrigt få representanter för både glesbygdskommuner och kommuner med större 
tätorter, avfolkningsregioner och expansiva kommuner samt en jämn spridning 
geografiskt och med hänsyn till kön. Vissa avvikelser uppkom i de slutliga 
grupperna beroende på återbud som gjorde att ersättare kontaktades med kort 
varsel. I något fall var det inte möjligt att hitta ersättare, vilket gjorde att grupperna 
blev mindre än avsett. Se Tabell 7.1 för gruppernas sammansättning. 
 
Tabell 7.1 Tjänstemännen som deltagit i respektive fokusgrupp 2001. 
 
I planerargruppen (011025) ingick:  
Man, planerare, expansiv mellanstor kommun, södra Sverige (A) 
Man, konsult, främst i Mellansverige, tidigare planerare i storstadsnära kommun  (B) 
Man, planerare/arkitekt, mellanstor kommun, Norrlandskusten (C) 
Kvinna, planerare/arkitekt, avfolkningskommun, Mellansverige (D) 
Kvinna, planerare/arkitekt, mellanstor kommun, södra Sverige (E) 
 
I gruppen med miljötjänstemän (011130) ingick: 
Kvinna, konsult, tidigare miljöchef i storstadsnära kommun (F) 
Man, naturvårdare, expansiv mellanstor kommun, södra Sverige (G) 
Man, miljöchef, storstadsnära kommun (H) 
Man, naturvårdare/inspektör, mellanstor kommun med större tätort, Norrlandskusten (I) 
Kvinna, kommunekolog, mellanstor kommun, Mellansverige (J) 
Kvinna, miljöstrateg, avfolkningskommun, Mellansverige (K) 
 
Deltagarna kontaktades först per telefon. Efter medgivande att delta sändes en 
skriftlig inbjudan och forskningsrapporten Arena för hållbarutveckling – aktörer 
och processer (Asplund & Hilding-Rydevik 2001) ut. Ungefär tio dagar innan 
aktuellt datum sändes ett dagsprogram med praktisk information och deltagarlista 
ut, samt ett underlag i form av ett texthäfte (Bilaga E) där tidigare resultat från 
Kommunen och territoriet presenterades i korta texter, tillsammans med 
information om dagens syfte. 

Möten arrangerades med en yrkeskategori i taget. Varje möte omfattade en 
heldag i Stockholm. Samma lokal, ett tornrum med runt bord användes i samtliga 
fall. Under dagen deltog 5-6 forskare, där en och samma forskare2 hade rollen som 
diskussionsledare vid alla möten och de övriga deltog som observatörer, dock med 
möjlighet att ställa kompletterande frågor.  Två av forskarna höll dessutom en kort 
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introduktion till förmiddagen respektive eftermiddagen. Dagen inleddes med kort 
presentation av samtliga deltagare, även från forskningsprojektet. Under 
förmiddagen diskuterades översiktlig planering som arena för hållbarhetsfrågor. 
En kort introduktion på temat gavs3, sedan fick var och en av deltagarna berätta 
om sitt arbete i relation till temat. Det fanns möjlighet för de andra att ställa frågor 
eller ge kommentarer. Deltagarna uppmanades att tala fritt utifrån sina 
yrkeserfarenheter.  Löpande ställde forskarna följdfrågor om något var oklart eller 
bedömdes som särskilt intressant. Efter lunch hölls en kort introduktion på temat 
lärande och kommunikation4, och sedan följde en diskussion om deltagarnas 
erfarenheter. Samtidigt plockades trådar från förmiddagen upp. Som avslutning på 
dagen fick var och en av deltagarna berätta vad de skulle önska av framtiden för 
att förbättra hållbarhetsarbetet. Samtalen spelades in och har sedan skrivits ut 
ordagrant, med undantag för vissa fall där korta ljudstörningar förekommit. 
Deltagarna garanterades att anonymiseras i bearbetningen av materialet.  

Genom läsning av materialet har citat och berättelser om tjänstemännens syn 
på sin egen roll och arbetsområde respektive på den andra gruppens roll plockats 
ut. Ett ytterligare tema är synen på planeringen som arena för hållbarhetsarbete. 
Texten nedan är i stora delar konstruerad av citat för att visa på de deltagande 
personernas egna upplevelser av situationer, med deras egna ord. I andra fall har 
berättelserna bearbetats. I förekommande citat markerar … och /…/ att något 
enstaka ord respektive ofullständiga meningar uteslutits för att de utgjort 
utvikningar från temat eller varit upprepningar på temat, eller längre hummanden 
eller annan tankepaus. Beteckningen /---/ används för att markera att ett längre 
stycke av samtalet uteslutits, vilket också kan inkludera inbrytning i redovisningen 
av annan person. Beteckningen [ord] markerar att ord lagts till som varit 
underförstått i det citerade stycket, exempelvis genom att det förekommit i annan 
del av uttalandet, eller fallit bort genom ljudstörningar i inspelningen. Detta har 
gjorts för att öka läsbarheten och förståelsen. Bokstaven inom parentes anger 
vilken planerare (A - E) eller miljötjänsteman (F - K) som uttalar sig (Tabell 7.1). 
De deltagande planerarna och miljötjänstemännen har fått texten utsänd och haft 
möjlighet att kommentera användningen av citat samt gjorda tolkningar. (Bilaga F) 
8 av 11 personer inkom med svar, främst i form av accepterande av tolkning och 
användning av citat, i några fall med förtydliganden. I något fall återfinns 
förtydligande kommentarer i fotnot, i övriga fall har personerna utan 
kommentarer godkänt texten. 
 
7.2 Synen på den egna rollen och arbetsfältet 
 
7.2.1 Planerare om planerare och planering 
I Sverige har arkitekter under lång tid dominerat planeraryrket med avseende på 
den kommunala, fysiska planeringen. Idag finns en rad andra utbildningar med 
något olika inriktning som utbildar planerare. De planerare som deltog i 
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fokusgruppen hade med ett undantag arkitektutbildning. Den yngste planeraren 
var istället utbildad till fysisk planerare i Karlskrona. Han beskriver sin utbildning 
som i hög grad inriktad på naturresurshushållning och på estetiska frågor snarare 
än tekniska avvägningar.  En av arkitekterna arbetade med planering och 
miljökonsekvensbeskrivningar som konsult, medan övriga var anställda i 
kommuner där de arbetade med översiktlig planering och i vissa fall även 
detaljplanering. De innehar tjänster som planerare och planchef och är placerade 
på stadsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande och i ett fall på ett kansli för 
övergripande frågor. 

Samtliga planerare framställer samordning och sammanställning av 
planeringsförutsättningar och avvägningar mellan olika intressen som centrala 
arbetsuppgifter. I det löpande arbetet ingår att pröva om tillståndsärenden är i 
enlighet med fastställda planer.  Till det vardagliga planeringsarbetet hör också att 
skriva tjänsteutlåtanden i olika frågor som rör den fysiska miljön. 
Samordningsrollen betonas särskilt eftersom det ingår i planerarens uppgifter att 
inhämta synpunkter från olika berörda förvaltningar och bereda ärenden inför 
politiska beslut som rör den lokala utvecklingen. De uppfattar sig också ha ett 
ansvar för helheten, där lyssnande, avvägning och sammanställning utifrån ett 
helhetsperspektiv lyfts fram. En av planerarna säger: ”Vi ska också sitta med nån 
form av helhetsansvar, väga de här olika intressena emot varandra och känna att vi ska våga 
bestämma oss för de här besluten.” (D) planerarens uppgift handlar om att hitta något 
som är tillräckligt bra, något som gynnar kommunen och dess medborgare på 
längre sikt. 

Planerarna anser att det i deras professionella roll också ingår att fånga upp 
aktuella frågor och att avgöra vad som är planeringsfrågor, både på kort och på 
lång sikt. Det handlar bland annat om en politisk lyhördhet, att veta vad man kan 
föra fram och vad som är icke-frågor. De säger själva att det inte är möjligt att ta 
upp frågor som inte är en planeringsfråga när planeringen pågår, vilket är en 
svårighet när man vill ta in mer långsiktiga frågor. De antyder också att andra 
grupper kan ha svårt att se vad som är planeringsbart och också har svårigheter att 
diskutera på en mer övergripande nivå utan istället sitter fast i detaljdiskussioner. 

För att vara professionell som planerare måste man kunna prioritera mellan 
olika frågor. En av planerarna menar att det därför är viktigt att själv ta ställning 
och ha gjort klara prioriteringar om vad som är viktigast för kommunen och dess 
utveckling, gentemot medborgare och staten.  

Det går inte att komma med 10-15 småsaker som alla är lika viktiga /…/ 
Vad är man beredd att ha på löpsedeln på dagstidningen, vad är man beredd 
att strida för? /…/ För att få gehör hos politikerna, men även andra, så 
måste man kunna [prioritera] (D) 

Enligt henne kan planeraren inte gömma detta bakom ett allmänt konstaterande 
om att det är allmänna intressen, utan det är centralt att som planerare redovisa 
vad som bedöms som viktigt respektive oviktigt, och varför.  
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När det gäller den egna yrkesrollen är planerarna eniga om att deras roll 
generellt har förändrats från planförfattare till processledare. Det innebär att de i 
hög grad sätter agendan, och tar initiativ till hur planeringsprocessen formas. 
Planerarna i fokusgruppen beskriver att det till viss del ännu finns en traditionell 
bild av stadsarkitekten/planeraren i medvetandet hos både planerare och andra 
grupper, som de tror påverkar uppfattningen om deras yrkesroll till viss del: 

 Där kan vi ha lite belastning av det som planerare… man sitter som gud 
själv, den store arkitekten som vet hur allting ska vara och kan allting, och 
kan möjligtvis få in lite synpunkter eller kunskap från dom andra och så syr 
man ihop det och så är det rätt. (E)  

De deltagande planerarna antar att vissa fortfarande arbetar så, men att det 
vanligaste är att jobba med arbetsgrupper sammansatta av deltagare från fler 
förvaltningar. De tycker att planerarens agerande i dessa grupper och vilka normer 
som sätts är avgörande för möjligheten att skapa en bra arbetsprocess. Men det 
förekommer att det verkliga samarbetet i lika hög grad sker utanför de 
organiserade arenorna. Det finns i många fall upparbetade nätverk för informella 
kontakter, där de vet vilka ”man kan prata med”. (D) Även i de fall som 
förvaltningsövergripande grupper finns kan det vara svårt att få en allsidig 
diskussion, ”det är våra frågor som diskuteras” (D) som en planerare konstaterar. En 
bidragande orsak kan vara att det vanligen är planeraren som skriver dagordningen 
för möten mellan förvaltningarna, men ofta också i mötet med politiker. En av 
planerarna säger att det blir mer av ett informations- än ett samarbetsforum, även 
om man haft ambitionen att alla förvaltningar som deltar ska ta upp frågor från 
sina respektive perspektiv, och de frågor som är aktuella för dem. I en annan 
kommun har man lyckats bättre. Där bidrar även andra förvaltningar med sina 
frågor mer och mer, även om det inte alltid fungerar. Planeraren ser det som en 
tillgång och säger: “Det sker ju otroligt mycket mer när man får höra vad alla de andra 
säger, och nya tankar. Det är ju vitsen med att alla professioner [möts] tillsammans.” (E) 

Vad som kan tas upp i en planeringsprocess, vilka frågor som kan väckas, 
beror delvis på vilken position planeraren har. Planeraren som arbetar som 
konsult upplever att miljöaspekter vanligen är oproblematiska och självklara att ta 
upp, medan de andra framhåller nödvändigheten av att vara lyhörd för vad som 
går an. Flera beskriver egna erfarenheter av att konsulter kommit in i projekt och 
fört fram liknande argument som de själva drivit utan framgång, och fått självklart 
politiskt gehör:  

Man blir ju sällan profet i sin egen hemstad så att säga. Ibland kan vi 
uppleva att det kommer in konsulter och säger precis samma saker som vi sagt 
tidigare och då säger politikerna: Halleluja, gud va bra och vad klok den här 
konsulten var! Och då tycker vi att det har vi sagt i fem år… (E) 

Det kan alltså ha fördelar att komma utifrån, att inte ingå i det dagliga arbetet och 
belastas av olika intressemotsättningar. När det kommer någon utifrån kan de 
lägga korten på bordet på ett annat sätt. (A) 
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Flera tar upp att de som planerare själva betraktar sig som generalister med 
en helhetssyn, men att andra troligen uppfattar dem som att de har sin sektor som 
de bevakar. Att även planeraren bevakar revir tas upp av en av planerarna som 
menar:  

 Vi kan tycka … att vi är väldigt öppna och väldigt generösa och tar till oss 
allting och [är] öppna för alla synpunkter. Men vi är inte så himla generösa 
när någon börjar trampa in på det vi betraktar som vårt område, som är att 
väga samman och ta hand om helheten. (D) 

Planerarna diskuterar i anslutning till rollen i vilken mån de beslutsunderlag de 
sammanställer är objektiva och opartiska. De konstaterar att trots att många är 
med i processen har den som skriver ihop det färdiga dokumentet stor makt, och 
påverkar i någon mån alltid det färdiga resultatets innehåll. Makten ligger 
framförallt i mandatet att göra ett urval, genom möjligheten att ta med eller 
utelämna delar av det som kommit in som underlag och kommentarer från olika 
förvaltningar. Många gånger är det planeraren som är den som sammanställer 
förslag och underlag, och därigenom har stort inflytande över slutprodukten.  

I planeringen finns ett ideal att den ska fungera som en breddad arena där 
olika sektorer, medborgar- och andra intressen ska finnas representerade. I 
samtalen framkommer det bland annat när planerarna beskriver sina 
arbetsuppgifter. Det blir dock även tydligt att det i praktiken kan vara svårt att få 
det att fungera enligt idealet: 

Innebär det att det blir bättre resultat eller innebär det att vi är så rädda för 
att vi ska få överklaganden och besvär och bekymmer? Så vi håller på att 
försöka trixa oss framåt, och då får vi inte det som är långsiktigt bra. (D)  

Smidigheten kan alltså innebära ett ”trixande”, att undvika svåra frågor eller det 
som är kostsamt och kräver strid.  

Att den professionella rollen gör att planeraren upplevs som besvärlig, främst 
av politiker, är ett tema som tas upp av flera. Planeraren har en önskan att vara 
professionell, göra uttömmande utredningar som beslutsunderlag, vilket 
politikerna inte alltid efterfrågar. Detta tror planerarna i stor utsträckning beror på 
att politikerna många gånger ser det som en för långsam process som dessutom 
kan göra det svårare att ta beslut. Planerarna uppfattar att politikerna tar besluten 
från delvis andra grunder än de underlag som läggs fram. Samtidigt betonas att det 
är väsentligt att vara lyhörda för politikerna och vad som är politiskt 
genomförbart. Genom att lägga fram frågor på ”rätt sätt” kan man skapa respekt 
för den egna professionalismen, vilket också ger en förstärkning av yrkesrollen, 
och en indirekt maktposition. 

Planerarna betonar att miljöfrågor, hållbar utveckling och långsiktighet är 
viktiga delar i deras arbete. Samtidigt understryks att deras roll också handlar om 
att hantera den utveckling och de förändringar som sker i samhället:  

Planering är ju inte bara att bevara alla naturområden, utan också att det 
ska hända saker i samhället /…/, och att hitta så att förändringen sker så 
det ändå blir så mycket miljöanpassning som det kan. (E)  

 156



De betonar att det inte går att i planeringen arbeta med frågor som inte ligger i 
tiden, inte är planeringsfrågor när planeringen pågår. Planeraren måste vara lyhörd 
för vad som går an. Det blir ett problem när planen ska vara långsiktig.   
 
7.2.2 Miljötjänstemän om miljötjänstemän och miljöarbete 
Miljötjänstemannagruppen är inom sig inte en enhetlig grupp. Det finns skillnader 
främst mellan de som arbetar som inspektörer och de som arbetar med mer 
översiktliga miljöfrågor. I rollfördelningen finns en tydlig koppling till 
lagstiftningen, där de som har stor del myndighetsutövning i sina arbetsuppgifter 
är mer bundna, medan de som arbetar mer med planering, naturvårdsfrågor och 
övergripande frågor kan vara friare. Samtidigt finns i gruppen som helhet en 
betoning av lagstiftningen som en viktig ram, och ett stöd för de egna 
bedömningarna. Av de miljötjänstemän som deltog i fokusgruppen hade tre miljö- 
och hälsoskyddsinspektörsutbildning och tre var utbildade med inriktning på 
ekologi och naturvård. En av inspektörerna arbetade som konsult främst med 
hälsoskyddsfrågor men hade tidigare arbetat som kommunal miljöchef under lång 
tid. Naturvårdarna och ekologen arbetade mer planeringsnära och även en av 
miljö- och hälsoskyddsinspektörerna arbetade med strategiska miljöfrågor. 

När miljötjänstemännen beskriver sin professionella roll handlar det mycket 
om arbetet för att stärka miljöfrågans legitimitet, att öka miljökunskapen i den 
kommunala förvaltningen och att förankra sina frågor i den politiska 
organisationen. De arbetar med strategier för att få med miljö tidigt i processen 
och att se till att den egna kompetensen finns representerad. I samtalen lyfts det 
fram att det kan vara en fråga om pedagogik i vilken mån miljötjänstemännen kan 
få genomslag för sina frågor, exempelvis nämns att skriva på ett sätt som andra 
tjänstemän och politiker kan ta till sig. Ett exempel på detta är att konkretisera vad 
miljökvalitetsmålen5 kan betyda i verksamheten. En tjänsteman betonar vikten av 
en långsiktig kunskapsspridning, att de: ”hela tiden måste vara på med kunskap och 
information, meddela vad som händer och vad som kommer att ske” (H) 

Flera av miljötjänstemännen ger uttryck för personligt engagemang för 
miljöfrågorna. En miljöchef beskriver sin drivkraft: 

Det här med miljöfrågor har alltid legat mig väldigt varmt om hjärtat. Att få 
in det i det hela, så det blir allvar av det. Inte bara något som står i en bok 
eller som entusiastiska människor pratar om och har möten om, utan det ska 
vara en del i samhället. Något naturligt. (H)  

Gemensamt har de också att de lyfter fram arbetsglädjen, att det är ett roligt och 
inspirerande arbete, och att det hela tiden sker förändringar som utvecklar arbetet.  

Det tar sig också uttryck i att flera av miljötjänstemännen säger att de tjatat 
sig till samarbetsgrupper, att de arbetar för att ständigt påminna om miljöfrågan 
och att inte ge upp: Min egen roll har varit att hela tiden tjata, prata, se till att balansera de 
här frågorna /…/ Samtidigt har min roll också varit att … skapa ett slags förtroende för 
miljö- och hälsoskyddsfrågorna. (H) En annan person beskriver att när hon kom som 
ny miljöchef i en kommun kunde hon känna att hon, och i och med det 

 157



miljöförvaltningen, av många upplevdes som bråkiga. Hon drev bland annat fram 
att det skulle finnas en förvaltningsövergripande grupp i planeringsfrågor där man 
kontinuerligt kunde diskutera olika frågor. Det skulle garantera att miljöfrågorna 
naturligt skulle komma i planeringsprocessen tidigare. Hon arbetade medvetet för 
att föra fram miljöfrågorna, trots att hon upplevde att andra förvaltningar och 
även politiker ansåg att de var besvärliga och alltid hade många, och ofta negativa 
synpunkter på planförslagen. (F) Bilden av dem som negativa anser miljö-
tjänstemännen hänger samman med att det är en del av deras roll att säga ifrån, att 
hävda miljö- och hälsoskyddsfrågorna enligt lagstiftningen. Det är också en följd 
av hur samhället ser ut, och att allt byggande i någon mån påverkar miljön, som 
några av dem konstaterar. 

Miljötjänstemännen anser att det generellt är lätt att få gehör för mer 
övergripande hållbarhetsresonemang som långsiktiga frågor, information och 
miljöprojekt som Agenda 21. Däremot är de traditionella miljö- och 
hälsoskyddsfrågorna, som främst omfattar myndighetsutövning enligt 
lagstiftningen, svårare att få positiv respons på, liksom frågor som är direkt 
kopplade till genomförande. Detta gäller även i kommuner som har ett erkänt 
framgångsrikt miljöarbete. I vissa fall kan en delförklaring finnas i att det från 
miljöförvaltningens chefer inte finns intresse av att delta i det övergripande arbetet 
med exempelvis planeringsfrågor, utan att de prioriterar att lägga resurserna helt 
på den lagstiftningsreglerade verksamheten.6 (G)  

En naturvårdare arbetar i en kommun där det strategiska miljö- och 
hållbarhetsarbetet betraktas som framgångsrikt, även utanför kommunen. Själv 
ingår han i kommunens planeringsgrupp, och anser att naturvård och strategiska 
miljöfrågor finns med i planeringen på ett tillfredställande sätt. Men även här 
kommer de traditionella miljö- och hälsoskyddsfrågorna inte in förrän sent i 
processen. Miljöförvaltningen finns inte heller representerad i arbetsgrupper kring 
plan- och byggfrågor. Naturvårdaren tror att det främst beror på att miljöchefen i 
kommunen inte visat något intresse av att förvaltningen ska delta i det 
övergripande arbetet, snarare än att de inte är välkomna. Däremot bedriver 
miljöförvaltningen ett aktivt arbete ut mot näringsliv och allmänhet i kommunen. 
(G) I en av de andra kommunerna, som också delvis har profilerat sig som 
miljökommun, menar miljötjänstemannen att situationen är liknande. Långsiktiga 
frågor, information och miljöprojekt, typ Agenda 21, är populärt. ”Men, /…/ 
alltifrån näringsliv och politiker, så har myndighetsutövning och den delen av miljöfrågan precis 
lika svårt som nästan var som helst.” (J) Miljöförvaltningen i kommunen har här hand 
om såväl de förebyggande, strategiska som myndighetsutövande delarna av 
miljöarbetet, och ingår i ett nära samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen i 
planeringsfrågor. Men det är stadsbyggnadsförvaltningen som är föredragande i 
planärenden inför kommunstyrelsen: ”Planförfattarens sammanfattning är ju denna 
persons, det blir ju en vägning av det skrivna ordet.” (J) Hon konstaterar att de olika 
förvaltningarna är jämbördiga på papperet, men att de olika förvaltningscheferna 
har olika tyngd.  
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För miljötjänstemännen uppstår inte sällan en konflikt mellan olika roller. 
Detta blir allra tydligast när man arbetar med ärenden, som exempelvis 
upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), och den egna 
förvaltningen sedan ska granska ärendet som myndighet. Men konflikten uppstår 
även mer generellt, i arbetet med ren myndighetsutövning samt förebyggande och 
kunskapsspridande uppgifter.  

På något sätt två ben att stå på. Det ena myndighetsutövning och det andra 
kunskapsspridning, lämna råd och så vidare. /…/ Annars tycker jag att det 
är väldigt svårt för man kan liksom inte ha samma person som granskar sig 
själv. (F) 

Miljötjänstemännen är eniga om vikten av en tydlig rollfördelning för 
legitimiteten. En miljöchef anser att det är kommunens ledning som måste 
bestämma vilka som ska förespråka miljöfrågor i planeringsprocessen, och som 
alltså avgör om det ska finnas en sådan legitimitet. Samtidigt betonar han att det är 
miljötjänstemännen som har den bästa överblicken över området, och generellt 
har lång erfarenhet och kunskap om frågorna som är mest lämpade att vara den 
aktören. (H) 

I en kommun anser miljötjänstemannen att integrering av miljöfrågor för det 
mesta fungerar bra på tjänstemannanivå. Problemen finns istället mellan olika 
politiska nivåer, främst då mellan miljönämnden och kommunstyrelsen. Att 
integrera vertikalt, mot politiker och medborgare är svårare än att samarbeta kring 
miljöfrågor på tjänstemannanivå. I en annan kommun upplever miljö-
tjänstemannen att det är på chefsnivå svårigheterna främst ligger. Alla deltagande 
miljötjänstemän är överens om att det finns statusskillnader mellan olika 
förvaltningar, och att miljö vanligen inte ligger i topp. 

Vi representerar olika yrkesroller, och det måste vi vara fortsatt medvetna om. 
Alltså det har att göra med vad vi företräder. Det vet vi ju allihop att från 
miljösidan har vi kommit in efteråt. /…/ Och var är vi nu? Är vi 
jämbördiga eller är vi fortfarande ett snäpp efter i det här? Eller är vi 
dessutom på väg att försöka springa förbi, och vad innebär det då?  (J) 

Miljöarbetes karaktär förändras kontinuerligt, vilket gör att miljötjänstemännens 
arbete förändrats över tid. Ibland kan en ny fråga komma som underlättar ett 
bredare arbetssätt, som arbetet med miljökvalitetsmålen som de tycker har gjort 
det lättare att kommunicera olika frågor utifrån. Andra gånger kan det snarare vara 
motsatsen. En av miljötjänstemännen berättar att Miljöbalken, enligt hennes 
erfarenhet, blivit mer ett hinder än en hjälp, och beskriver att det blivit som ett 
rött skynke i relationen till planerarna. En anledning kan vara att lagstiftningen är 
detaljerad och inte passar in i planerarens arbetssätt. (K) 
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7.3 Synen på den andres roll och arbetsfält  
 
Många av de intervjuade, främst miljötjänstemännen, tar upp att de upplever att 
det finns respekt för olika yrkesgrupper och deras respektive uppfattningar i 
planeringssamarbeten, trots skilda utgångspunkter och synsätt. I fokusgrupperna 
framkommer ändå att såväl planerarna som miljötjänstemännen har föreställningar 
om den andra yrkesgruppen och att detta påverkar deras rollfördelning och 
relationer.  
 
7.3.1 Planerare om miljötjänstemän och miljöarbete 
När planerarna pratar om miljötjänstemännen finns den inbyggda problematiken 
att det sällan är en väl avgränsad yrkesgrupp som avses, utan snarare en 
kompetens. De som inbegrips är exempelvis miljö- och hälsoskyddsinspektörer, 
tjänstemän på miljöförvaltningen, kommunekologer, biologer, miljöstrateger och 
naturvårdare. Ibland används benämningen på tjänsten; ”kommunekologen”, ibland 
mer svepande; ”miljöfolket”, och ibland med värdeladdning; ”miljönissarna”. En av 
de kvinnliga planerarna reflekterar över att de i ena andetaget säger att alla är lika, i 
andra talar om ”de där miljönissarna”. (D) 

Diskussionen om hur samarbetet med miljötjänstemännen fungerar i 
planeringsprocessen spänner från att det går mycket bra och att deras kulturer 
ligger nära varandra, till att miljötjänstemännen uppfattas som stelbenta och 
restriktionsinriktade. Skillnader i uppfattning finns inte bara mellan de olika 
planerarna, utan förekommer även i enskildas uttalanden. Men det finns också 
många uttalanden som visar att skillnaderna i synen ofta kan härledas till 
miljötjänstemännens utbildningsbakgrund eller tjänst. Exempelvis anses 
naturvårdare och kommunekologer mer flexibla och lättare att samarbeta med än 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer, som beskrivs som mer rigida och bundna av 
lagstiftningen, vilket inte passar in i planerarnas eget arbetssätt: 

 Det här miljöfolket, deras naturvetenskapliga utgångspunkter och tänket som 
är väldigt exakt och precist och noggrant /…/ [de] måste utreda så noga, 
medan planeringen är lite mera höftande, man måste vara lite mer grov i sina 
bilder. Ok, vi får väl offra lite när det som helhet blir bra. (E)  

Alla planerare kommenterar denna noggrannhet genom exempel som ”varje liten 
blomma”, ”alla grodor”, ”varje lövdunge”. De hänvisar också till användandet av 
mätvärden och gränsvärden. Det leder till att planerarens ”höftande” inte fungerar: 
”Det går inte att diskutera någonting, allting är precis lika viktigt [för miljötjänstemännen]” 
(D) Planerarna säger ändå att det brukar gå att resonera sig fram till lösningar, 
eftersom alla är professionella. Planeraren som arbetar som konsult anser att det 
inte finns någon ideologisk konflikt med miljösidan, men att det däremot finns 
kulturskillnader mellan verksamhetsområdena, speciellt i större organisationer som 
länsstyrelsen. Ibland kan det vara svårare att nå varandra på grund av de språk- 
och kunskapsskillnader som finns.  
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En av planerarna kommenterar att det finns en idealitet hos dem som arbetar 
med miljöfrågor som uttrycker sig genom ett antingen/eller tänkande och en stor 
empati för naturen och miljön. Flera av planerarna hänför det till en 
personlighetsfråga och ett stort personligt engagemang i miljöfrågor. Miljöfrågan 
är helt enkelt inte förhandlingsbar för miljötjänstemännen. Men det finns också 
enligt planerarna miljötjänstemän som är lätta att diskutera och förhandla med, 
och många miljötjänstemän som har en förmåga att se och tänka i helheter, att se 
sin roll i helheten. En av planerarna uttrycker det som att det finns de som är 
”planerare” inom de olika sektorerna, som alltså har ett planeringsintresse och 
arbetar på ett sätt som mer liknar de professionella planerarnas arbetsmetoder. Ett 
exempel ges av en planerare apropå att en kommunekolog anställdes i kommunen: 
”En person som hade en förmåga att förstå det här spelet, man kan inte driva allting, man får 
ge sig i vissa fall, liksom släppa några frågor för att gå framåt i andra” (D) Det har enligt 
planeraren lett till ett ökat gehör för naturvårdsfrågor i kommunen. Planeraren 
jämför med miljöförvaltningen ”där det finns folk man bara suckar av, alla politiker och 
tjänstemän … Det är bara pekpinnar, allt vi gör är fel, och då får de ju inget gehör” (D) Att 
miljöfrågor inte alltid beaktas i beslutsprocesser tror planerarna delvis hänger 
samman med hur de som företräder frågorna uppträder, där de som upplevs som 
tjatiga och besvärliga har svårare att bli lyssnade på, av såväl politiker som andra 
tjänstemän 

Det finns en enighet bland planerarna om att Miljöbalken har gett 
miljötjänstemännen ett övertag.  De är kritiska till att den är mycket detaljstyrande 
och bygger på andra processregler än den traditionella planlagstiftningen i Sverige. 
Det har enligt planerarna lett till en rubbad maktbalans mellan grupperna genom 
en ökad medvetenhet och uppmärksamhet på miljöfrågor i kommunernas 
verksamhet. Miljötjänstemännen kan idag lättare hävda sina allmänna intressen 
med stöd av exempelvis miljömålen och miljöbalken.  

Men alla planerare som deltar i fokusgruppen menar att de själva också har 
ett stort miljöengagemang, och arbetar för att hävda miljöfrågor i 
planeringsprocessen. Utvecklingen har gått från att kretsloppsbegreppet, som ofta 
användes i planeringssammanhang under första halvan av 1990-talet, successivt 
har ersatts med begreppet hållbar utveckling. Samtidigt som legitimiteten för att 
prata om hållbar utveckling ökat i det kommunala arbetet, uppfattar planerarna att 
betydelsen har glidit från miljö till sociala och kanske främst ekonomiska frågor 
under senare år. Detta värderas olika av planerarna. En av planerarna säger att 
breddningen från det rent ekologiska till en ”utveckling som är riktig och bra” (B) 
underlättar respekten för begreppet, exempelvis bland politiker. En annan 
planerare är mer skeptisk: ”Dom andra har tagit över… if you can´t beat them, join them. 
/…/ Dom har snott begreppet i egna syften.” (E) Med ”dom andra” avses i citatet de 
ekonomiska intressena och politikerna och att projekt legitimeras genom 
användningen av hållbarhetsbegreppet. Planeraren verksam i en norrlands-
kommun menar att i deras kommun har hållbarhetsbegreppet aldrig varit endast 
ekologiskt, eftersom det i deras situation främst handlar om att kunna överleva 
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och minska utflyttningen genom att lösa ekonomiska och sociala frågor. Det finns 
inte heller några större ekologiska problem i en glesbefolkad kommun med stora 
naturområden av hög kvalitet, vilket lett till att det inte heller uppstår konflikter 
mellan expansion och bevarande.  

En av planerarna har jobbat mycket med miljökonsekvensbeskrivningar åt 
olika kommuner. Han är överlag mycket positiv till detta som instrument. En av 
de andra planerarna ger ett exempel på hur miljökonsekvensbeskrivningen kan bli 
något som får ett eget liv och frikopplas från planen och projektet som ska 
beskrivas. Exemplet gäller en riksväg, där miljökonsekvensbeskrivningen och 
miljöfrågorna diskuterades mer än själva vägen och kommunikationsfrågor: 

 Syftet med det hela var ju ändå att bygga en väg som blev bra, annars kunde 
vi låta bli att bygga den. /…/ inte en väg som snirklade sig fram för att 
miljökonsekvensbeskrivningen var på ett visst sätt. (E)  

Planeraren menar att man måste väga in samhällsnyttan av exploateringen, inte 
bara enskilda miljöfrågor. 

Samtliga planerare är överens om att det inte alls är lika besvärligt att föra 
fram miljöfrågor nu som för 10-15 år sedan. Frågorna är enligt planerarna med på 
ett mer självklart sätt, vilket de konstaterar i sig inte är någon garanti för att det 
leder till ett ”miljöbra” resultat. På detaljnivå kan det exempelvis vara svårare att få 
gehör för miljöfrågor, eftersom så mycket är bundet redan innan, och de 
ekonomiska aspekterna dominerar. Men genom krav på konsekvensbeskrivningar 
lyfts i alla fall frågorna fram även här. En av planerarna menar att olika aktörer 
insett miljöfrågans betydelse om inte annat av pragmatiska skäl, och tar upp miljö 
för att processen inte ska fastna på grund av förelägganden eller överklaganden.  
 
7.3.2 Miljötjänstemän om planerare och planering 
Miljötjänstemännen beskriver att planerarna agerar som generalister, och hänvisar 
till att det också är så planerarna beskriver sig själva. Denna generalistroll yttrar sig 
bland annat genom att planerarna ”snappar upp” saker. Flera av miljötjänstemännen 
är eniga om att det är väldigt tydligt när planerarna har varit på kurs, då agerar de 
som de plötsligt är experter inom ett nytt område. Kommentarerna visar på 
tendensen att i planerarrollen plocka upp information och kunskaper från olika 
fält och foga ihop med den egna verksamheten. Det leder dessutom till att 
planerarna ibland gör tolkningar utifrån sin vardagsförståelse, och inte utifrån den 
kompetens och det regelverk som finns inom miljöområdet, eftersom deras 
kunskap är mer översiktlig. Ett exempel som tas upp är stall i tätbebyggda 
områden, där planeraren i den aktuella kommunen ritade in en barnstuga nära ett 
stall med motiveringen att barn tycker om djur. Detta trots att det finns klara 
regler om bostäders och andra byggnaders placering i förhållande till djurhållning 
utifrån hälsoaspekter som riskerna för uppkomsten av allergier och astma. En av 
miljötjänstemännen belyser fenomenet med att planerare snappar upp saker i sin 
beskrivning av en tidigare kollega: 
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Han var väldigt intresserad av miljöfrågor /…/hade han nu ändå lyssnat 
någonting på det man sa så då tyckte han liksom att nu kunde han det här 
… och då kunde han bedöma vilka frågor som var viktiga att ha med när det 
gällde miljön, och hälsoskyddet också för den delen. Så det finns en fara tror 
jag i det här att dom liksom tar över det här med miljöfallet nu.  (F)  

Miljötjänstemännen uttrycker att de tycker att planerare ibland kliver över på deras 
arena, utan att ha täckning för det. En av miljötjänstemännen säger att om man 
generaliserar kan det ibland kännas som att planerarna inte förstår någonting om 
miljöfrågorna och betydelsen för överlevnad och ett hållbart samhälle, utan har ett 
alltför kortsiktigt perspektiv och strävar efter att lösa lokaliseringar och liknande åt 
politikerna. Men han uttrycker också att planerarna vanligen har ganska god 
kontroll på miljöfrågor, och inte är den grupp som det är svårast att kommunicera 
med. (H) Som exempel nämner en av miljötjänstemännen exempelvis att redan på 
1980-talet var frågor som buller och luftföroreningar en baskunskap hos 
planerarna, och det fanns sällan anledning att gå in från miljöförvaltningen och 
korrigera planförslag avseende detta. (F) 

Under fokusgruppssamtalen beskriver miljötjänstemännen emellanåt 
planerarna, och då speciellt arkitekterna, som alltför snara till kompromisser och 
att sträva efter konsensusinriktade förslag där olika synpunkter bakats ihop till ett 
enhetligt underlag. Planerarnas agerande beskrivs som en strävan att fixa till, vilket 
leder till att miljö- och naturfrågor inte alltid tas i beaktande. Men överlag anser 
miljötjänstemännen att det finns mycket konkret kunnande bland planerarna och 
att många har ett stort intresse och engagemang för miljöfrågor. Den öppenhet 
och positiva anda som planerarna i allmänhet sägs karakteriseras av är en positiv 
följd av deras översiktliga arbetssätt.  

En av miljötjänstemännen tar upp det faktum att det för planerare, precis 
som för vilken yrkesgrupp som helst, finns en strävan att göra ett bra 
professionellt jobb och att det inom kåren finns en kod för vad man menar med 
detta Hon anser sig ofta ha upplevt att planerarna engagerar sig och strävar efter 
att kunna visa upp ett professionellt genomfört planförslag, vilket kan få till följd 
att planerarna ibland upplever miljötjänstemännen som besvärliga när de kommer 
med invändningar: 

 Har man väl börjat sätta ner sin professionalism i ett projekt så man tycker 
att man löser problemen… Så gör de en skiss, men ganska snygg för den ska 
presenteras för politikerna så man får fortsätta. Då kan man inte vara 
mottaglig för all kritik som vi kommer med. (F) 

Flera av miljötjänstemännen tar upp att när något är inritat på kartan så blir det 
svårare att ändra. Samma sak gäller i viss utsträckning även det som skrivs ned i ett 
beslutsunderlag. Planeraren som planförfattare får per automatik ett 
tolkningsföreträde. Detta har också lett till att flera av miljötjänstemännen har som 
strategi att i så stor utsträckning som möjligt vara med och skriva de delar som 
handlar om miljö- och hälsofrågor, i exempelvis översiktsplaner. 
Miljötjänstemännen påpekar också att det är viktigt att det syns i planförslag, 
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miljökonsekvensbeskrivningar, remissyttranden och liknande vem som står för 
vad, så att politikerna kan se vilka eventuella konflikter som finns bakom förslaget, 
och att det ska kunna gå att se vilka avvägningar och kompromisser som gjorts.  

Några av miljötjänstemännen har delvis en planerarroll själva, och jobbar 
främst med planeringsfrågor på olika sätt. En av naturvårdarna beskriver sig som 
”i mycket en planerare, men med gröna fingrar” (G) Generellt anser miljötjänstemännen 
att det är viktigt att det kommer till stånd ett nära samarbete med planerarna, sida 
vid sida, och att så ofta också sker. Däremot uppkommer en skillnad mellan deras 
respektive status beroende på att det är vanligare att det är planeraren som är den 
sammanställande och föredragande, och att det finns en statusskillnad mellan de 
respektive nämnderna och förvaltningarna. Enligt miljötjänstemännen har 
miljöförvaltningen och miljönämnden alltid haft lägre status än 
stadsbyggnadsförvaltningen och -nämnden. Så även om grupperna arbetar nära 
varandra är de inte jämbördiga parter sett i ett vidare perspektiv, menar 
miljötjänstemännen.  

Miljötjänstemännen upplever att planerare tämligen obehindrat glider mellan 
olika roller, exempelvis genom att de tar fram förslag, har myndighetsutövning 
gällande bygglov, upprättar MKB och granskar planer, och att planerarna, i 
motsats till miljötjänstemännen, inte upplever det som problematiskt att ”granska 
sig själva”, det vill säga att både vara utförande och ha en myndighetsroll i samma 
ärende. De beskriver också planerarna som vana att vara de sammanställande. 
Vidare påpekar miljötjänstemännen att planerarna främst utgår från Plan- och 
bygglagen och de processregler som finns där som stöd för sin verksamhet, och 
exempelvis för hur en MKB ska tas fram. Dessa regler skiljer sig från exempelvis 
Miljöbalkens regler, som är mer detaljerade. 

Som nämnts ovan ser miljötjänstemännen planeringsinstrumentet som 
viktigt, och lägger stor vikt vid att deras frågor ska finnas med i processen redan i 
ett tidigt stadium.  

Det här slitgörat, att få planerare och politiker att se att det här med miljö 
inte behöver vara ett hinder i planeringen. … Vi i vår kommun har kommit 
väldigt långt när det gäller att integrera miljöfrågor i planarbetet, men jag är 
ändå inte nöjd. Det är fortfarande för mycket balanserande och vågspel och 
politiska påtryckningar och liknande. (H) 

De framför att det är viktigt att det finns riktlinjer och rutiner för hur man ska 
arbeta med planprocessen, med bland annat en tydlig rollfördelning.  

I princip alla deltagare i fokusgruppen arbetar i kommuner där 
översiktsplanen har en tydlig, ”grön” profil. I de flesta kommuner 
miljötjänstemännen har erfarenhet ifrån finns en tradition av tvärsektoriella 
grupper i planeringen sedan första omgången översiktsplaner i början av 1990-
talet. Därigenom finns ett forum där frågor kan tas upp redan innan själva arbetet 
påbörjats. Generellt menar miljötjänstemännen att det är lätt att ta upp miljöfrågor 
i planeringsprocessen, speciellt övergripande frågor, och även naturvårdsfrågor 
kommer ofta in i tidiga skeden av planeringsprocessen.  
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Översiktsplanen är inte bebyggelseförberedande som tidigare. … en nivå som 
inte är så konfliktfylld. Därmed också lite lättare att låta miljöfrågorna vara 
med på den arenan eftersom det gör väl egentligen detsamma. (J)  

Däremot är det annorlunda på detaljplanenivå, miljöfrågor har svårare att få 
gehör, vilket miljötjänstemännen anser beror på att ekonomiska faktorer styr 
denna process i högre utsträckning eftersom det är en starkare koppling till projekt 
och genomförande. 7 Dessutom börjar nya former av utvecklingsplanering på 
lokal och regional nivå att växa fram där miljösidan ofta inte finns representerad. 

Miljötjänstemännen är eniga om att rena miljö- och hälsoskyddsärenden, 
som buller, luftkvalitet och liknande nästan alltid kommer in för sent i processen, 
kanske först i detaljplaneskedet, då problemen kan vara svårare att rätta till, eller i 
allvarligare fall fördröjer såväl plan- som byggprocessen. En av 
miljötjänstemännen påpekar att han tror att planerarna delvis sitter fast i ett 
förlegat tänkande och att planeringen måste förändras för att få mer av ett 
hållbarhetsperspektiv. 

7.4 Tjänstemännens syn på politikens och politikers roll i 
planeringsprocessen  
 
Som framgått av berättelserna ovan upplever både planerare och miljötjänstemän 
att det idag finns ett större politiskt intresse för miljöfrågor och ett allmänt ökat 
stöd för miljöarbete: 

Det är ganska lätt och bekvämt och rakt för politikerna att säga att det här 
är ju alldeles fel ur miljö- och hållbarhetssynpunkt. Det kan man säga rakt 
och det är inte riktigt det man var van för 10-15 år sedan. Dessutom kanske 
det rådde mer irritation över den gamla aggressiva grönrörelsen från 70-talet, 
då hade man den i färskt minne. Så här finns en positiv trend. (B) 

Tjänstemännen, såväl planerare som miljötjänstemän, tycker generellt att det 
är bra att ha olika nämnder för frågor så ärenden lyfts upp och blir offentliga 
genom den politiska hanteringen, och inte avgörs innan ärenden kommit till 
nämnden respektive kommunstyrelsen. Men flera har erfarenhet av att politiker 
förväntar sig att det sker en sammanjämkning redan på tjänstemannanivå, och att 
tjänstemännen ska vara ”sams”: ”Min kommunstyrelse vill absolut inte ha något förslag 
som inte tjänstemännen går med på” (G) De betonar att det är viktigt att beslut fattas i 
demokratisk ordning: 

Vi har pratat väldigt lite om den politiska nivån här men för mig är det den 
absolut viktigaste nivån. Det är dit frågorna ska och då ska det finnas med 
dom olika bitarna så det lyfts upp och klarläggs i demokratins namn helt 
enkelt. (H) 

Både planerare och miljötjänstemän anser att det fram till ett politiskt beslut är 
fritt, eller i vart fall borde vara fritt, att föra fram sina synpunkter och diskutera 
frågorna. Efter beslutet får man som tjänsteman rätta in sig efter det som beslutats 
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och arbeta efter det, även om man inte är nöjd. Planerarnas och 
miljötjänstemännens syn på avvägningar skiljer sig dock åt, vilket behandlas 
närmare i avsnitt 7.5. 

Speciellt miljötjänstemännen betonar vikten av att motsättningar lyfts till den 
politiska nivån. De anser att gränsen mellan tjänstemännens roll och politikernas 
roll måste vara tydliga: Det är inte tjänstemännen som ska sammanjämka sig och fatta de 
svåra besluten, det är faktiskt politikerna som har det uppdraget. (F) Men tjänstemännen 
uppfattar att politikerna inte alltid är så villiga. En planerare beskriver situationen 
som att politikerna lämnar över långsiktiga övervägande till tjänstemännen, och 
själva helst ägnar tiden åt konkreta och näraliggande beslut på detaljnivå, som 
cykelvägar, utseende på gatsten och andra vardagsfrågor. En miljötjänsteman 
betonar att det är viktigt att föra vidare meningsmotsättningarna till den politiska 
nivån just för att enskilda tjänstemän inte ska hamna i en situation där de ”har gjort 
politikernas jobb”, och därmed tagit ett ansvar som de inte har mandat för. 

En av planerarna beskriver hur politikerna blir frustrerade av att få för 
mycket beslutsunderlag. Hon menar att politikerna ofta redan har en uppfattning 
om vad de vill göra, eller hur något ska göras. När sedan planeraren lägger fram 
”mängder av professionella utredningar” kanske underlaget visar att den subjektiva, 
kanske känslomässiga uppfattningen politikern har i frågan inte stämmer överens 
med underlagen: … inte det professionella beslutsunderlaget som är [reellt] beslutsunderlag, 
utan det finns så förfärligt mycket andra hänsyn och värderingar och sånt som ligger till grund för 
de beslut politiker fattar. (D) Det finns inte alltid heller tid att invänta ytterligare eller 
mer omfattande utredningar. Planeraren tror att det blir svårare för politikerna att 
fatta beslut ju noggrannare underlag det finns. Hon menar vidare att politikerna i 
allmänhet inte ser översiktsplanen som den möjlighet den ger att tänka efter före, 
utan att politikerna eftersträvar ”största möjliga frihetsgrad för att kunna fatta de beslut 
som passar för stunden” (D) 

Under lång tid var den kommunala planeringen främst produktions-
förberedande och var i hög grad en fråga om tekniska och estetiska lösningar 
vilket överlämnades till planerarna och andra experter. Politikerna satte ramarna, 
och det fanns en förväntning på planeringen i sig vilket gav planerarna möjlighet 
att arbeta fritt. Men det berodde delvis på att politikerna inte engagerade sig:  

Och så har vi hela tiden sökt större politisk engagemang, försöker elda under 
baken på dem för att de ska bry sig om den här problematiken. Det är ju 
deras arena. Och nu har vi kanske nått därhän att de har blivit mer 
intresserade och då inkräktar det ju på vår frihet. (E)  

Den beskrivna utvecklingen har enligt planerarna lett till att planerare och politiker 
verkar i en gråzon där rågången mellan de båda parternas ansvarsområden är 
mycket oklar. Planerarna uttrycker att deras roll inte är att ta beslut, utan enbart att 
förse politikerna med underlag. Men i praktiken finns ofta en oklar rollfördelning 
mellan den politiska organisationen och tjänstemännen. ”Många gånger tar nog vi som 
planerare på oss för stort ansvar och andra gånger kliver politiker ner i … tjänstemannarollen.” 
(A)8  
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Tjänstemännen påtalar såväl större politiskt intresse som större makt hos 
politikerna. Men det är ändå så att det politiska intresset av att utöva inflytande 
över planeringsarbetet är störst när det kommer till akuta frågor och kortsiktiga 
beslut. ”det blir inte bättre än vad politikerna har intresse av eller vad som är politiskt 
möjligt”. (E) Flera tycker att i många fall har det som rör miljön blivit mer retorik 
än handling. Acceptansen för frågorna anpassas också efter konjunkturerna, om 
det inte finns något exploateringstryck uppstår inte heller några stora 
miljökonflikter. Politikerna påverkas också av det politiska klimatet både lokalt 
och nationellt, och av sin partitillhörighet: ”Våra politiker ger inte synpunkter på frågor 
förrän de är uppe i fullmäktige, när partigruppen diskuterat och de vet vad de ska tycka. Innan 
dess säger de ingenting.” (D)  

Den organisatoriska ansvarsfördelningen mellan olika nämnder och 
förvaltningar kan ha betydelse, både positivt och negativt. I en kommun, där 
miljöfrågor av tradition varit väl integrerade i planeringsarbetet, både gällande 
sakfrågan i sig och personalmässigt, ligger stadsbyggnadsförvaltningen under 
kommunstyrelsen och miljöförvaltningen delvis under miljönämnden, delvis under 
kommunstyrelsen. ”Vi kan ju tycka att vi borde vara lika starka och tydliga men det är 
givetvis inte så. Utan de här frågorna som ligger på stadsbyggnadsförvaltningen är närmare vår 
politiska ledning.” (J) I en annan kommun har de strategiska frågorna allt mer 
kommit att ligga på kommunstyrelsen, medan miljö- och hälsoskyddsnämnden 
främst hanterar myndighetsfrågor. Det innebär att miljöförvaltningen rapporterar 
mot båda, beroende av vilken typ av ärenden det handlar om, vilket av 
miljötjänstemannen upplevs som en höjning av förvaltningens status.  

I en av kommunerna har man inrättat en politikergrupp kring 
planeringsfrågor som är förberedande och där samtalen kan föras relativt fritt runt 
aktuella ärenden. Gruppen blir ett forum för planerarna att stämma av om de är 
inne på rätt väg i arbetet, eller om det finns andra ambitioner. Samtidigt är inte 
politikerna lika låsta som i mer formella sammanhang. För att förklara samtalens 
karaktär inom kommunen använder man ordet vägledande. (E) I en annan 
kommun har miljösidan påbörjat ett liknande forum med politiker från 
miljönämnden för att under planeringsprocessen kunna stämma av i olika frågor, 
för att få vägledning och hålla politikerna informerade innan ärendet ska 
behandlas (H) 
 

7.5 Avvägningar, kompromisser och höftande – att sälja 
ut sin själ eller att vara realist?  
 
En av de avgörande skillnaderna i planerarnas och miljötjänstemännens inställning 
till sitt arbete gäller avvägningar och kompromisser. För miljötjänstemännen är det 
något som bör undvikas så långt som möjligt, medan planerarna snarast ser det 
som en naturlig del i arbetet. Båda grupperna önskar att politikerna ska ta större 
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ansvar, och både planerare och miljötjänstemän ger flera exempel på att 
politikerna däremot helst ser att de förslag som läggs fram för politiska beslut har 
sammanjämkats mellan tjänstemännen. De flesta har upplevt krav på att ”vara 
sams”, men konstaterar att det inte alltid är möjligt. Planerarna tenderar att tycka 
att miljötjänstemännen många gånger är alltför rigida i sin syn på vad en 
kompromiss innebär, och att de inte har en inbördes prioritering mellan de frågor 
de för fram. För planeraren är det en del av professionalismen att göra ett urval av 
vilka frågor som är viktigast att föra fram och som är värda att slåss för. Det finns 
en medveten strategi bakom, för om man driver för många frågor så ökar risken 
att ingen går igenom. Det är därför viktigt att prioritera bland de olika frågorna för 
planeraren. Detta finns delvis även uttryckt av miljötjänstemännen, men de 
betonar att det är viktigt att framföra alla åsikter, och att det dessutom ska framgå 
i planförslag och annat beslutsunderlag så att politikerna får ta beslutet om vad 
som ska prioriteras.  

Även planerarna betonar att det är politikerna som är de som ska ta besluten, 
och att de själva inte tar några beslut i sin yrkesutövning. Samtidigt finns en 
glidande skala för var gränsen mellan politiker och planerare går, där även 
politikern ibland snarast tar en tjänstemannaroll.9 Planerarna menar att politikerna 
är ovilliga att ta långsiktiga beslut med svåröverskådliga konsekvenser och hellre 
förlitar sig på tjänstemännens expertkunskap. För miljötjänstemännen är det en 
mer tydlig gräns mellan tjänstemannanivån och politikerna. Skillnaden i synen på 
avvägningar är delvis beroende på gruppernas kunskapssyn, där 
miljötjänstemännens mer naturvetenskapliga skolning bidrar till att de lägger stor 
vikt vid faktakunskap. Genom att lägga fram alla tillgängliga fakta anser de att 
beslutsunderlaget förbättras och därmed att resultaten vid en framtida 
genomförande av den aktuella planen blir bättre ur miljöhänseende. Även 
planerarna eftersträvar att utreda förutsättningar på ett så fullständigt sätt som 
möjligt men ser på beslutsunderlaget på ett annat sätt. För dem är det viktigare att 
helheten blir bra och uppfyller planprogrammets intentioner än att varje delaspekt 
uppfylls. När väl ett politiskt beslut fattats är båda grupperna eniga om att man 
som tjänsteman får anpassa sig och arbeta efter det som beslutats.  

Det finns skillnader mellan miljötjänstemännens syn på avvägningar och 
prioriteringar beroende på om de arbetar främst med myndighetsutövning eller 
naturvård. En miljötjänsteman som främst arbetar med naturvårdsfrågor beskriver 
det som en skillnad i kulturer mellan å ena sidan miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer, å andra sidan ekologer och tjänstemän som arbetar med 
mer övergripande miljöarbete: 

 …det är lite olika kulturer. /…/ det är ju en väsentlig skillnad om man 
har en lagstiftning bakom sig. Då vet man ju var rågångarna går någonstans. 
Det är inte alltid så att man har ett visst siffervärde så att man vet att man 
går över en gräns. /…/men en miljö, hur mycket påverkas den eller inte? 
Var kompromissgränsen går där, det är inte självklart. Det är hela tiden en 
bedömningsfråga. (G)  
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Det finns en diskussion om vad som ger mandat att göra prioriteringar som 
tjänsteman, exempelvis vilket stöd som finns i lagstiftningen och vilken 
politikernas roll är, där samma skillnad är tydlig. De med inspektörsutbildning 
håller striktare vid att tjänstemännen inte ska göra prioriteringar mellan olika 
sakfrågor, utan att det är politikernas roll. Naturvårdarna har en mer öppen 
tolkning. 

Att även en miljötjänsteman kan ha en roll där kompromissande är 
nödvändigt framkommer i fokusgruppssamtalen. Det har som ovan nämnts 
främst att göra med vilken position och vilka arbetsuppgifter tjänstemännen har. 
En av miljötjänstemännen, i grunden ekolog, som har i uppdrag att vara 
miljöförvaltningens representant och bevaka miljö i bred mening beskriver sin 
situation som följande: 

Jag har till uppgift att representera och samordna helheten från 
miljöförvaltningen, även hälsoskyddsfrågor som jag inte är särskilt bra på. 
/…/ Jag måste vara mer förhandlingsbar än vad hälsoskyddsinspektören som 
sitter och försvarar precis sitt intresse är. Och det blir en spänning inom våran 
förvaltning. Jag representerar den som /…/ är tvungen att ge med mig. (J)  

De miljötjänstemän som är mer aktivt involverade i planeringsprocessen, och inte 
har ett strikt myndighetsuppdrag får alltså en mer kompromissande roll.  

Flera av tjänstemännen konstaterar att även om man är med i processen är 
det inte säkert att det blir som man vill ändå.  En av planerarna reflekterar över 
om man ser det som ett bra resultat när man som tjänsteman fått alla sina 
intressen tillgodosedda, eller om det är kopplat till planens utformning som helhet 
(A). Miljötjänstemännen har traditionellt haft en roll som remissinstans och 
kommit in sent i arbetet. När de idag kommer in tidigare går det ändå inte alltid att 
avgöra vad det resulterat i: 

Vi får föra fram våra synpunkter. Det är ofta en person, en arkitekt eller 
motsvarande, som gör de här avvägningarna och i slutändan bestämmer hur 
det ska vara. Och vi har fört in, blivit lyssnade på men kanske i slutändan 
bortprioriterade fast vi suttit väldigt tätt inne i arbetet. /…/ fortfarande 
någon sorts makt som ligger i den rollen som den som verkligen skriver. (J)  

Det kan ofta vara oklart var avvägningar görs, och den som håller i pennan, det 
vill säga vanligen planeraren, påverkar vad som tas med, vilket både 
miljötjänstemännen och planerarna betonar. 

I planerargruppen diskuteras hur deras professionella roll påverkar vad som 
kommer med och vad som utelämnas. De konstaterar att den som är bra på att 
formulera sina intressen lättare får gehör och en form av ”tolkningsföreträde”. De 
påpekar att de själva ofta beskriver den egna rollen som objektiv, och att de kan 
göra en neutral avvägning mellan olika intressen. Men de är medvetna om att det 
snarast är en idealbild av yrket och att verkligheten ser annorlunda ut, och att 
deras egen värdering spelar in: 

Men när kommer vi dithän att vi som planerare med någon slags självklarhet 
har med alla de här intressena och inte pratar om vi och dom? Pratar vi om vi 
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och dom om miljöfrågor har vi ju satt oss på andra sidan, och hävdar några 
andra intressen.” (D)  

Det handlar också om vad som händer i mötet mellan de olika grupperna, 
när man lär sig mer om den andres perspektiv och arbetsmetoder. Sålunda berättar 
en av miljötjänstemännen om vad som blev följden av att kommunen satsade på 
en förvaltningsövergripande utbildning i anslutning till en större planprocess: 

Efter den här utbildningen /…/ så återstod ju inte mycket för mig att tycka 
till om när jag fick planförslaget rent formellt. Och då börjar man undra är 
det jag som börjar bli övertygad om att, har jag redan kompromissat, så 
mycket att jag kompromissat bort mina synpunkter eller vad det är? Så det är 
viktigt att hålla rågången på något sätt, … Vilken är våran uppgift? (F)  

Samtidigt som de andra lär sig mer om de frågor tjänstemännen själv företräder, 
får de själva också lära sig mer om andras arbete. Kanske får de också större 
förståelse för de prioriteringar andra gör, vilket påverkar resultatet av samarbetet. 
 
7.6 Läroprocesser i planering och miljöarbete 
 
I det här avsnittet behandlas exempel på hur lärande sker i samband med 
kommunernas miljö- och hållbarhetsarbete och några aspekter på vad som 
påverkar i vilken mån lärandeprocesser sker. Grundfrågan är i vilken mån enskilda 
tjänstemäns kunskap och kompetens kan institutionaliseras i organisationen, 
exempelvis genom skapande av rutiner. Men även den enskildes lärande och 
utveckling, hur tjänstemännen påverkas i mötet med andra kompetensområden, 
nya arbetsuppgifter och liknande. I empirin finns flera exempel på något som kan 
kallas avbrutet organisatoriskt lärande. Det innebär att olika former av aktiviteter 
och processer har pågått i kommunerna och lett till kunskapsuppbyggnad, 
vanligen parallellt med skapande av rutiner, arbetsgrupper och liknande. Sedan har 
något inträffat, till exempel ett skifte i politisk majoritet eller en stor 
personalomsättning, och processerna har då avstannat och en tillbakagång har 
skett. Men samma typ av händelser kan också ha startat en utveckling och 
läroprocess. Flera av miljötjänstemännen beskriver tillbakagångar i den egna 
kommunen, eller att det tar stopp. Men också att när de bytt jobb har det varit helt 
andra förutsättningar i den nya kommunen ”som att gå tillbaka flera år”. 

En av miljötjänstemännen berättar att de i hennes kommun vid utarbetandet 
av en översiktsplan hade en gemensam utbildning. Den riktades dels till 
företrädare för alla sektorer i kommunen, dels till privata aktörer som exempelvis 
näringslivsföreträdare. Även utomstående experter och forskare deltog genom 
studier och föreläsningar. Utbildningen betydde för henne till insikter som hon 
haft med i sin yrkesutövning sedan dess. Det påverkade också hennes syn på hur 
rutiner för samarbete kring planering bör utformas för att ge alla en möjlighet att 
verkligen delta. Hon tror att det var en läroprocess även för de andra som deltog, 
men att det inte är någon garanti för att kunskapen integreras i verksamheten utan 
istället är kopplad till människorna som är verksamma: 
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Vi började kunna diskutera för vi förstod varandras roller [efter kursen]. 
Men jag har förstått att det där är borttappat, för det är många människor 
som har slutat. Inte bara jag, även stadsarkitekten, och förvaltningarna ser så 
annorlunda ut, de är sammanslagna10.(F)  

Hon har också förstått av samtal med personer som idag arbetar i kommunen att 
det skett en tillbakagång i miljöarbetet, och att bland annat det politiska stödet för 
att driva miljöfrågor på ett bredare sätt är svagt. Den politiska viljeinriktningen har 
lett till en tillbakagång till ett rent remissförfarande istället för ett gemensamt 
forum för diskussion av de olika frågorna.  

När det kom till den egna förståelsen beskriver hon en viss osäkerhet vad det 
egentligen var som hänt med det egna perspektivet. Hon menar att utbildningen 
ledde till en ökad förståelse för de andra perspektiven som fanns företrädda i 
planeringsprocessen. Det innebar också att när den färdiga planen kom hade hon 
inga invändningar. ”Vad är det nu? Är det jag som inte ser? Har jag fått andra ögon att se 
med? Eller har vi fått allt tillgodosett? ” (F) Förhoppningsvis hade även planerare och 
andra som deltog på motsvarande sätt lärt sig mer om hennes roll och kunskap, 
och den gemensamma förståelsen lett till att planen bättre tillvaratog deras 
respektive kunskap. 

En av de andra miljötjänstemännen betonar att det främst är en fråga om att 
lyckas skapa strukturer och rutiner för att miljöfrågorna ska behandlas på ett bra 
sätt: 

Det är väldigt viktigt att de här frågorna inte är personfrågor utan det måste 
vara en strategi i kommunen hur man vill hantera miljöfrågor, om det finns 
något allvar /…/ Då gör det ingenting om en eldsjäl råkar sluta, då lever 
processen [ändå] vidare. (H) 

Det är vidare viktigt att involvera kommunledningen och att ha politiskt stöd och 
legitimitet för att driva frågor om miljöarbetets utformning och sakfrågan i sig. 
Han har själv varit verksam i kommunen under lång flera decennier, och har 
systematiskt arbetat för att förankra miljöfrågan i den kommunala organisationen, 
och har också enligt sig själv lyckats tämligen väl med detta och också haft 
politiskt stöd. Att det med säkerhet skulle fungera över tid motsägs dock av 
exemplet från en annan kommun ovan, där de upparbetade rutinerna inte 
upprätthölls när nyckelpersoner försvann såväl på tjänstemannanivå som i den 
politiska organisationen. I det aktuella fallet kan det mycket väl vara så att den 
nuvarande miljöchefen är en sådan nyckelperson som just genom sitt arbetssätt 
och sin personlighet kunnat skapa ett gott klimat, även när nya personer kommit 
in i ledande ställningar på andra förvaltningar. Vad som händer när han slutar är 
dock oklart. 

Ytterligare en miljötjänsteman berättar att i hennes kommun hade 
miljöfrågans ställning stärkts kontinuerligt och positionerna flyttats fram under 
lång tid, tills ett plötsligt brott inträffade i samband med att en utvecklingsgrupp 
skapades. I den står näringslivsfrågor i fokus och det finns ingen diskussion om 
den diskuterade utvecklingen också uppfyller krav på hållbarhet. Det tror hon 
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beror på att det inte finns något politiskt intresse att ta med miljö- och 
hållbarhetsfrågor i processen, och det finns inte heller någon företrädare för 
området med i arbetsgruppen. Tjänstemannen tror att det även finns okunskap 
och ointresse hos dem som ingår i gruppen. Hon beskriver en ”vad är det”-attityd 
och att det förekommer kommentarer som ”fåglar betalar inte skatt, de kan flytta” 
(K). Det har enligt miljötjänstemannen skett en allmän tillbakagång i kommunens 
miljöarbete i samband med detta, och ett antal konflikter kring miljöärenden i 
samband med planärenden har förekommit i kommunen.  

Arbete med att ta fram översiktsplaner verkar i många kommuner som 
tjänstemännen har erfarenhet från att ha startat läroprocesser när det lanserades i 
och med att PBL trädde ikraft i juli 1987. När den första översiktsplanen skulle 
göras var det ingen som gjort det innan, en planerare konstaterar ”visste egentligen 
inte mer än att man hade Boverkets skrifter och en ny lagstiftning” (D). Det bildades 
förvaltningsövergripande grupper på olika sätt för att få ihop det. Det resulterade i 
många kommuner i att den första planen gjordes i form av sammanställningar av 
de olika sektorsintressena och de allmänna intressen som fanns. Det visar på att 
det krävs rutiner för att kunna komma vidare i arbetet, och att det tar tid att hitta 
bra former för arbetet i en situation när det saknas erfarenhet och ingen heller vet 
vad som förväntas som slutresultat. Men detta ger också öppningar för att hitta 
nya sätt att agera:  

Följde de råd och anvisningar som fanns och tittade lite på andra och sånt och 
fick någon slags uppfattning. Sen har man ju själv funderat … Vad en 
översiktsplan ska innehålla, kring kommunens utveckling och hur man kan 
använda de olika instrument vi har. Sen får man ju erfarenheter så man står 
på en säkrare grund, känner sig lite tryggare. Man har lite mer historia vad 
som legat bakom en massa överväganden och sånt. Så det är lättare att vara 
friare, både med ålder och med erfarenhet. (D) 

Planeringsarenan med möten mellan olika intressen och aktörer beskrivs av en av 
planerarna som en kunskapsuppbyggnad, för att lära sig se helheten, att det finns 
andra intressen och anspråk. ”man lär sig medan man håller på och så får det mogna ett 
tag” (E) 

En av planerarna arbetar i en kommun med ett givande och långvarigt 
samarbete mellan plan- och miljösidan. Planeraren tror att det mycket handlar om 
att många med henne var nya i kommunen i slutet av 1980-talet. När den första 
översiktsplanen skulle upprättas bildades en arbetsgrupp som var 
förvaltningsövergripande. Planeraren hade själv erfarenheter från andra 
kommuner av att arbeta på det sättet och såg det som självklart. Först senare kom 
det fram att det var ett arbetssätt som inte använts tidigare i kommunen. I det 
beskrivna fallet var det en fördel för tjänstemännen att inte ha några färdiga bilder 
av ”så gör vi här”. Arbetet gick bra och alla var nöjda, vilket lett till ett fortsatt och 
fördjupat samarbete. En av de nya var en biolog som arbetade på 
miljöförvaltningen. Planeraren hävdar att hon, genom att komma med ett annat 
perspektiv delvis ändrat kulturen på kommunens miljöförvaltning till ett mer 
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planeringsinriktat arbetssätt. Det har dock i viss mån varierat med vilken chef som 
lett arbetet. 

Även de aktuella förhållandena i en kommun kan bidra till att det blir möjligt 
att åstadkomma ett gott samarbete mellan planeringsförvaltningar och 
miljöförvaltningar. Ett exempel som lyfts fram i fokusgruppen med miljö-
tjänstemän är en situation då många relativt nyutexaminerade tjänstemän kommer 
till respektive förvaltning under samma period. Det blir då möjligt att bryta med 
gamla rutiner eller förutfattade meningar om varandra och bygga upp ett 
samarbete i någon form av ”nybyggaranda”. Ett samarbete kan också växa fram i 
samband med stora akuta frågor som kräver en uppslutning från tjänstemännen, 
och som mer eller mindre tvingar fram samarbete. 

Det framkommer i berättelserna att det har betydelse hur tjänstemännen är 
som person, och vilka erfarenheter de har med sig från tidigare arbete. Men det 
har också betydelse vilka traditioner som finns på förvaltningen och i kommunen. 
Det påverkar hur de samarbetar och hur nya frågor kommer in i arbetet:  

Hur beter jag mig när jag är duktig på den här förvaltningen? Vad förväntas 
jag göra när det kommer nya medarbetare om det är jag som är chef? Hur ska 
de bete sig? Hur vill jag att de ska jobba, vilken kultur förmedlar man? Det 
sprider sig naturligtvis, hur man släpper in dom här andra, hur de får vara 
med, med armbågen eller med hull och hår eller hur det nu är. (E) 

En av planerarna berättar hur han i början av sin karriär, i mitten av 1990-talet 
jobbade i en liten kommun med en fördjupad översiktsplan. Miljöfrågan var het 
och ambitionen med planen var att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. 
Planeraren säger att han och de andra ”blåögt” kastade sig över uppgiften, på ett 
sätt han inte skulle göra idag: ”Idag har man lärt sig lite av hur verkligheten fungerar.” (A) 
Planen var präglad av tekniska lösningar och hade en hög ambition som praktiskt 
är svåra att förverkliga utifrån de resurser och andra förutsättningar som ges av 
samhället. Men han konstaterar att planen faktiskt finns där.  

Flera av planerarna diskuterar att samarbete i planeringsprocessen måste ske i 
en form där bevakningen av intresseområdena inte blir lika viktigt, för att undvika 
att hamna i revirbevakning och för att skapa förutsättningar för ett öppnare 
samtal. Ett exempel ges från möten med politiker och tjänstemän, en form av 
diskussionsgrupper som anordnats i en kommun inför arbete med en ny 
översiktsplan: 

Det var själva diskussionerna som var resultatet i sig, att de här människorna 
kom samman och pratade och kunde börja tänka lite annorlunda och få större 
förståelse för varandra när man sen skulle gå in mer på sakfrågan och ta fram 
en plan. I alla fall lyssna till andra människor med andra infallsvinklar på 
frågorna och för politikerna /…/ få lite större förståelse för den.” (D) 

Men i detta fall fungerade det delvis på grund av att de frågor man diskuterade 
inte var akuta ärenden som måste lösas, utan mer av ett visionsarbete. En annan 
planerare betonar att det är viktigt att få insikt i och kunskap om de olika rollerna, 
att förstå hur de samverkar och bidrar till ”helheten”. Han tror att det förutsätter 
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ömsesidig respekt, men att det är svårt, kanske omöjligt att uppnå: ”Det går som ett 
mantra att man ska samverka, men jag undrar egentligen hur bra Sveriges kommuner, hur bra 
planerarna är på det här? ” (A) Detta indikerar att det krävs en hel del arbete för att 
få samverkan att fungera på ett sätt som är tillfredställande. 

Flera i fokusgruppen med miljötjänstemän hämtar inspiration utifrån. De har 
exempelvis arbetat längre eller kortare perioder i projekt utanför sin förvaltning, 
exempelvis på länsstyrelsen, kommunförbundet, Boverket eller i EU-projekt, 
samarbeten med andra länder samt i forskningsprojekt. Att komma bort från det 
dagliga arbetet kan ge en möjlighet att få tid att reflektera över sitt arbete och sin 
vardagssituation. Det kan leda till delvis andra perspektiv på arbetet men också 
öka kunskapen om olika frågor. ”Det är väldigt nyttigt att komma ifrån kommunen tycker 
jag. Att få nytt perspektiv, komma in i andra frågeställningar, det är vad alla skulle göra, 
skulle variera mera både uppåt och nedåt” (H) Flera av tjänstemännen i de båda 
grupperna nämner att deltagandet i fokusgruppen i sig varit en intressant 
erfarenhet eftersom det sällan finns möjlighet att prata om vad man gör till 
vardags i arbetet. De anser att det är värdefullt att få höra hur andra gör och 
tänker, och att få tid att reflektera över den egna rollen men också över de olika 
synsätt som finns. 
  
7.7 Planeringen som arena – går det att planera för 
hållbar utveckling?  
 
I samtalen framkommer att både planerare och miljötjänstemännen anser att 
miljöfrågor idag har större utrymme och legitimitet i den kommunala 
verksamheten generellt, i jämförelse med situationen i mitten av 1980-talet.11 
Samtidigt säger alla att det i många fall i politiska sammanhang är främst på en 
retorisk nivå miljöfrågan slagit igenom. Det vill säga att tjänstemännen menar att 
”alla” pratar miljö, men att det i många fall inte finns några större skillnader i det 
som görs och de beslut som tas nu jämfört med tidigare. 

I fokusgrupperna diskuterades den översiktliga planeringen som en arena för 
hållbar utveckling. Många av de deltagande tjänstemännen är tveksamma till om 
planering är ett verkningsfullt instrument. Exempelvis menar såväl planerare som 
miljötjänstemän att det finns en tendens att näringslivs- och utvecklingsfrågor 
flyttat till andra, nyinrättade och inte formella arenor, i takt med att miljöfrågor 
fått ökad legitimitet i översiktsplaneringen. Flera pekar på att det delvis beror på 
att den översiktliga planeringen i sig inte innebär att några större konflikter 
uppstår, genom att den inte är direkt kopplad till genomförande. Däremot är det 
annorlunda på detaljplanenivå, miljöfrågor har svårare att få gehör, vilket 
tjänstemännen anser beror på att ekonomiska överväganden styr denna process i 
högre utsträckning eftersom det är en starkare koppling till projekt och 
genomförande.  
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Även när det gäller mer översiktliga frågor finns det en tendens i de 
kommuner tjänstemännen har erfarenhet från att frågor om ekonomisk utveckling 
och strukturomvandling flyttas från översiktsplaneringen till annan, nytillkommen 
strategisk planering eller olika former av utvecklingsgrupper, som har en 
överordnad ställning. Planerarna tenderar att se detta som en övergripande arena 
där hållbarhetsaspekter bör ingå, medan miljötjänstemännens bild snarare är att 
miljö- och hållbarhetsfrågor utestängs i motsvarande forum i deras kommuner. I 
alla fall i den meningen att ingen representant från miljöförvaltningen ingår i 
arbetsgrupper, där däremot ledande planerare finns med tillsammans med andra 
ledande tjänstemän och politiker. Miljötjänstemännen framhåller detta som ett 
tecken på att miljöfrågorna inte värderas som viktiga i dessa forum, medan 
planerarna till viss del anser att betoningen i dessa forum kanske främst är på 
hållbarhetsaspekter och då anses kunna representeras av andra tjänstemän. 
Däremot tror även planerarna att det innebär en nedprioritering av miljöfrågor i 
ekologisk mening. Utvecklingen kan alltså hårddraget beskrivas som att 
miljöfrågor får en större och mer självklar del på den planeringsnivå som främst är 
en formsak genom att kommunerna enligt lagstiftningen är skyldiga att upprätta 
översiktsplaner.  

När det gäller olika former av nya strategisk planering och 
utvecklingsplanering anser planerarna att översiktsplanen mycket väl skulle kunna 
utgöra det instrumentet istället för att utveckla nya, parallella arenor. Sådana nya 
arenor tenderar dessutom att i huvudsak förläggas utanför det formella 
plansystemet, och följer därmed inte den gängse gången med samråd, utställningar 
och annat som ska värna de demokratiska aspekterna. Planerarna tycker generellt 
att översiktsplanen borde fungera som en ”högre vision” om vad som är viktigt i 
kommunen, som ett paraply för kommunens långsiktiga utveckling. En svårighet 
de ser är att översiktsplanen kommit i dåligt rykte, eftersom den i praktiken främst 
använts för att redovisa sammanställningar av sektorsintressen, framförallt i de 
första omgångarna som gjordes i början av 1990-talet. För att fungera som en 
vision är det inte bara planen i sig som är viktig, utan även hur man diskuterat sig 
fram till och motiverat förslag, vilket borde anges enligt en av planerarna. (E) Det 
skulle innebära att själva intentionen var det centrala, och att lösningen sedan kan 
väljas utifrån de rådande förhållandena.  

Samtidigt påverkas den svenska planeringstraditionen av omvärlden, 
exempelvis EU-regler och den planeringstradition som finns i övriga Europa:  

Det står och väger idag, det är som vi planerar med lagstiftning och arbetar i 
någon slags planeringstradition. Jag hoppas innerligt att vi hamnar i det läget 
att svensk planeringstradition väger över framöver. Annars blir det planering 
utifrån juridiken och mätvärden, utifrån ekonomismen och allt vad det nu kan 
vara istället för de här positiva processerna. Men det finns väldigt starka 
krafter att gå lagstiftningsvägen också. (A)  

Därför kan man förvänta sig att det kommer att ske förändringar i 
planinstrumentet som sådant. 
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I materialet framkommer att samhällsklimatet och situationen avgör hur stor 
miljöhänsyn som är möjlig att ta i praktiken. Under perioder med lågkonjunktur 
och då inget byggs uppstår inga miljökonflikter som några uttrycker sig. Såväl 
planerarna som miljötjänstemännen konstaterar att ekonomiska aspekter alltid 
väger tyngst. Några har exempel från sina kommuner när ortens näringsliv vill 
expandera eller nyetableringar blir aktuella. Då kan även markområden som innan 
bedömts som skyddsvärda tas i anspråk. Ofta sker det genom snabba politiska 
beslut. ”Det är näringslivet och den delen som är den starka kraften och det som är drivande. 
Det andra kommer in bara som en del av förutsättningarna”. (J) Konflikten mellan 
intressen uppstår alltså först när olika anspråk ställs mot varandra. I många fall 
kommer miljöaspekterna in på projektstadiet på ett annat sätt än tidigare genom 
att byggföretag och andra blivit mer medvetna och vill undvika överklaganden och 
andra fördröjningar av projekt. 

Planerargruppen anser att beskrivningen av planering som en arena har både 
styrkor och svagheter. Det fungerar bra som en metafor för en plats att mötas, 
men det kan samtidigt vara ett sätt att dölja brister: Är det verkligen möten som 
sker?  Det finns ett ideal om att planeringen ska bygga på öppen kommunikation 
och att ett brett deltagande borgar för mer allsidigt genomtänkta planer och ökat 
inflytande. Men i verkligheten har de olika deltagarna olika status, och därmed 
väger deras uppfattningar olika tungt i de avvägningar som görs mellan olika 
intressen. I vissa fall är det en legitimerings- och förankringsprocess, som innebär 
att det efter beslut kan påvisas att alla varit med. I praktiken finns mycket 
revirbevakning och prestige som låser diskussionen även i tidiga stadier. (E, D) 

En planerare tar upp dilemmat med att översiktsplanerna idealt borde skapa 
en beredskap för olika händelser, att man tänkt igenom saker och pekat ut 
riktningar snarare än fastslagit hur det ska vara, men att planerna i realiteten främst 
handlar om restriktioner; de lägger fast gränserna för vad man inte får göra. 
Hennes erfarenhet är att det ofta är väldigt bra planeringsprocesser där de 
deltagande kan samlas kring idéer och visioner men att det hela sedan landar i ett 
platt dokument. (D) Det finns också idéer hos planerarna om att planeringen bör 
kunna fungera som en kunskapsprocess, och bland annat leda till att de olika 
deltagarna ser sin del i relation till helheten. (E) Men det finns en dubbelhet hos 
planerarna. Dels vill de skapa bättre samarbete och ha ökad kommunikation för 
att de tror att det leder till bättre resultat, dels tror de att det inte är möjligt att 
genomföra i praktiken.  

Framförallt planerarna lyfter fram att planeringsprocessen kan tendera att bli 
en kamp, där aktörer kan uppleva det som en förlust om deras åsikter inte får 
gehör. I anslutning till det efterlyser man en plattform där alla som deltar kan 
släppa sin prestige, och diskutera mer förutsättningslöst kring helheter, något som 
synes svårt att realisera. En förutsättning är att alla känner sig trygga i situationen 
och vet vad som förväntas av deras medverkan. När det gäller prestigelöshet gäller 
det även planerarna. De tar upp att även de bevakar sitt revir, och har relativt stor 
makt genom att det vanligen är de som är samordnande och därmed bjuder in till 
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möten och sätter dagordningen, och dessutom vanligen är den som håller i 
pennan när planförslaget sammanställs. Makten över pennan tas också upp av 
miljötjänstemännen, och att det i sig ofta ger planeraren stort inflytande. 
Planerarna konstaterar också att även om målet med tvärsektoriella möten är att 
alla ska föra fram sina frågor, blir det i praktiken så att de frågor de själva 
formulerar blir styrande för diskussionen, och att andra grupper anpassar sig till 
detta, kanske för att de har svårt att omformulera sina frågor på ett sätt som passar 
in. Som exempel nämns miljökvalitetsmålen, som om de ska brytas ned till lokal 
nivå leder till stora mängder indikatorer och mål som på något sätt ska hanteras, 
och som inte riktigt passar med planeringens uppbyggnad.12 (D) 

När det gäller samråd, samarbete och annan kommunikation tar planerarna 
upp att det ibland snarast får formen av skenprocesser. De diskuterar i vilken mån 
det alltid är frågan om kommunikation, utan att det snarare kan handla om 
informationsöverföring. Att man i samråd lyssnar för lyssnandets skull, och för att 
kunna visa på att alla varit med i processen. Någon är tveksam om bättre 
kommunikation i sig skulle lösa något och hänvisar till de realiteter som styr 
arbetet. Problemet med det är att vilka realiteter som uppfattas som avgörande 
kan skilja sig mellan olika grupper; sektorsföreträdare, medborgare, politiker och 
näringsliv. En av miljötjänstemännen tar upp att det alltid innebär en spänning att 
gå in på en annan arena än den egna, även om alla är respekterade och samarbetet 
har försiggått under lång tid. (J) Det finns ändå alltid motsättningar och 
intressekonflikter. Alla har sina sakområden och uppfattningar om hur uppdragen 
ska lösas. I gruppen med miljötjänstemän har flera deltagare erfarenheter av vad 
som sker i samarbetsgrupper, där man känner sig mer delaktig genom att ha 
deltagit, men inte alltid kan avgöra om det var beroende på att de egna intressena 
bättre tillgodosetts eller att man varit med i diskussionen och därigenom själv fått 
ett ändrat perspektiv på frågan som helhet. Flera i båda grupperna betonar att man 
genom samarbete och kontinuerliga möten i arbetsgrupper får ökad förståelse för 
varandras roller och frågor. Målet med kommunikation bör alltså vara att göra 
dessa skillnader tydliga. 

7.8 Avslutande diskussion  
 
När de två grupperna beskriver varandra framkommer det att det finns planerande 
miljötjänstemän och miljöinriktade planerare. Hos dessa finns överlag en 
ömsesidig respekt för varandras yrkeskunskaper. Miljötjänstemännen uttrycker att 
de tycker att planerare ibland kliver över på deras arena utan att ha täckning för 
det. Planerarna å sin sida uttrycker snarare att de upplever de planeringsinriktade 
miljötjänstemännen som en förstärkning för deras egna miljöargument, och inte 
ett intrång i deras yrkesroll. 

I materialet framkommer att yrkesgrupperna ofta har förenklade 
schablonbilder av varandra, även om alla samtidigt har positiva bilder av 
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samarbete och andra gruppers kunskap. Detta leder till att i mötet kan grupperna 
agera utifrån vad de förväntar sig att de andra står för, snarare an vad som faktiskt 
framförs. Empirin visar på att de flesta pendlar mellan dessa två tillstånd i 
samarbetet: å ena sida rollen, å andra sidan den reella situationen. Exempelvis är 
flera av planerarna tydliga på att de är medvetna om att de påverkas av 
föreställningar om såväl ”miljöfolket” som ”planerarna” men att de ändå ofta 
agerar just efter dessa föreställningar.  

Av berättelserna framgår tydligt att såväl planerare som miljötjänstemän har 
väl underbyggda motiv för sitt handlande i arbetet med miljö- och 
hållbarhetsfrågor. De grundar sitt respektive agerande på den kunskap som de fått 
i sin yrkesutbildning och genom erfarenheter av praktiskt arbete, ofta under lång 
tid. Beroende på de olika yrkesrollerna använder de sig av skilda angreppssätt, ofta 
även där de sinsemellan är överens i sakfrågan. I sin tur leder detta till skillnader i 
prioriteringar och värderingar av olika frågor, som får konsekvenser i 
samarbetssituationer. Ett uttalat exempel är synen på avvägningar mellan olika 
frågor, där miljötjänstemännen, som beskrivits ovan, har en striktare syn medan 
planerarna i sin yrkesroll ser avvägningar som en normal arbetsmetod. I 
miljötjänstemännens yrkesroll finns en stark tilltro till faktakunskap, vilket 
kännetecknas av en rationalitet som bygger på sant/falskt (Ramírez 1992). 
Planerarna däremot har i sin roll en betoning på handlingskunskap, och arbetar 
snarare med kategorierna lämpligt/olämpligt (ibid). När de så ska arbeta 
tillsammans kommer deras olika rationaliteter att krocka. Detta innebär dock inte 
att det hos planerarna inte förekommer inslag av tänkande i kategorier av rätt och 
fel och att de inte använder faktakunskap i sitt arbete. Det är inte heller så att 
miljötjänstemännens arbete inte alls baseras på handlingskunskap. 
Miljötjänstemännen gör inom sitt eget fält fortlöpande bedömningar om olika 
alternativa lösningars lämplighet utifrån sina yrkeserfarenheter. Däremot har 
skillnaderna i grundsyn betydelse för vilka strategier man väljer. 

För miljötjänstemännen är faktakunskapen legitimerande. Även 
lagstiftningen utgör ett viktigt stöd för deras arbete, vilket också påtalas av 
planerarna, framförallt i anslutning till miljöbalken. En konsekvens av betoningen 
av faktakunskap är att strategierna för hur man väljer att argumentera för sin 
uppfattning i en viss fråga ofta baseras på tilltron till ett rikt och vederhäftigt 
dataunderlag och väl underbyggda fakta. Men ett sådant detaljerat underlag kan 
vara svårt att hantera i planeringsprocessen och att omvandla till en 
planeringsfråga. Vad som definieras som planeringsfrågor är dessutom ofta en 
politisk bedömning, och även planerarna har erfarenhet av att politikerna vanligen 
inte vill ha alltför detaljerade underlag med mängder av alternativ, utan ett 
underlag där tjänstemännen gemensamt enats om en lämplig lösning som 
politikerna sedan kan ta ställning till. Detta leder också till att svåra frågor ibland 
lämnas därhän av tjänstemännen eftersom det inte finns utrymme att grundligt 
utreda och diskutera problemen på tjänstemannanivå. Ju mer planeringsnära 
miljötjänstemännen arbetar desto mer förskjuts betoning av faktakunskap mot 
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handlingskunskap och att göra överväganden och prioriteringar mellan olika 
frågor för att sträva efter ett så gott resultat som möjligt. 

Ett annat exempel är att planerarna uppfattar att miljöfrågan är väl etablerad 
i planeringsarbetet, medan miljötjänstemännen beskriver att det i mångt och 
mycket fortfarande, trots positiva förändringar, är en kontinuerlig kamp att få med 
miljöaspekter på agendan. En orsak kan vara att definitionen av vad som kan 
betraktas som miljöangelägenheter är, och vad det innebär att miljö- och 
hållbarhetsfrågor finns integrerat i planeringsprocessen, skiljer sig mellan 
grupperna. Båda grupperna är dock överens om att det är lättare att få gehör för 
miljöfrågor generellt i kommunens arbete på övergripande nivå, liksom att frågor 
om hållbarhet är lättare att få enighet och stöd för att arbeta med än när det är 
mer konkreta miljö- och hälsoskyddsfrågor som ska behandlas. Förklaringen ligger 
troligen i att det förra inte ställer krav på direkta åtgärder eller resurser, men 
däremot kan användas som ett positivt honnörsord. Det lagstiftningsreglerade 
miljö- och hälsoskyddsarbetet däremot kräver ofta direkta åtgärder och därmed 
också att resurser avsätts. Dessutom framskymtar i empirin från fokusgrupperna 
att det finns föreställningar hos såväl politiker som tjänstemän om att det 
lagstiftningsreglerade miljö- och hälsoskyddsarbetet kan hindra annan verksamhet. 
Fokus läggs alltså på en policynivå med svag koppling till genomförandet. 
Tjänstemännen beskriver också att deras erfarenhet är att ekonomiska frågor alltid 
har högre prioritet i de fallen miljö- och hållbarhetsaspekter ställs mot ekonomiska 
frågor. Det framkommer också att miljöhänsyn ibland tas av strategiska skäl, för 
att undvika förseningar och liknande.  

Detta antyder att det kan vara svårt att avgöra i vilken mån en kommuns 
arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor är framgångsrikt eftersom det kan finnas 
skillnader mellan vad som sägs och vad som görs. De beskrivningar som görs i 
övergripande dokument dit även översiktsplaner kan räknas kan möjligen sägas 
motsvara en viljeinriktning, men säger inget om vilka beslut som tas och vad som 
utförs i praktiken.  

Nedan finns en sammanfattning av reflektioner och frågor som väckts av 
miljötjänstemännens och planerarnas berättelser: 

• Såväl planerare som miljötjänstemän betonar att miljö är viktigt och att 
det är en självklar aspekt i planeringsarbetet. Det finns dock en skillnad i 
synen på i vilken utsträckning de anser att detta är realiserat – planerarna 
tycker att miljö är väl representerat i planeringen idag medan 
miljötjänstemännen anser att det för det mesta finns mycket kvar att 
önska. 

• Båda grupperna är dock överens om att det till viss del är bara i pratet 
eller i det skrivna som miljö- och hållbarhetsaspekter lyfts fram. Det är 
långt ifrån alltid det finns en motsvarighet i det praktiska arbetet.  

• Därför är det också lättare att få gehör för miljöaspekter när det gäller 
översiktliga och mer långsiktiga frågor som inte kräver åtgärder eller 
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resurser redan idag. Ett beslut som rör åtgärder långt bort i framtiden kan 
alltså vara radikalare än ett beslut som ska implementeras imorgon och 
kan få omedelbara ekonomiska konsekvenser. 

• Hållbarhet blir alltså en förevändning att frågorna finns med medan det 
konkreta miljö- och hälsoskyddsarbetet kan ha svårare att få gehör. 

• Planerarnas och miljötjänstemännens syn på avvägningar skiljer sig åt, och 
påverkar också deras syn på varandras roller.  

• Planerarna och miljötjänstemännen har olika syn på lagstiftningen och 
påverkas också på skilda sätt i sina respektive yrkesroller genom den 
lagstiftning som reglerar deras verksamhet. 

• Miljötjänstemännen har en högre tilltro till politikern i den traditionella 
bilden av att det är politikerna som gör avvägningar. Speciellt 
miljöinspektörerna betonar att alla kompromisser ska göras av politikerna. 

• De miljötjänstemän som arbetar dagligen i planeringen har en mer 
pragmatisk syn på avvägningar och har avvägningar och prioriteringar 
som ett vanligt inslag i sitt arbete. 

• Planerarna tenderar att prata om helheter och sträva efter att få ett så bra 
övergripande resultat som möjligt medan miljötjänstemännen tenderar att 
betona att alla delaspekter är viktiga. Det är också så de beskriver 
varandra. 

• För miljötjänstemännen ger faktakunskap och lagstiftning legitimitet till 
deras argument. 

• Tjänstemännen har tydliga idealbilder av yrkesrollen, bland annat 
avseende relationen till politikerna. I beskrivningen av arbetet 
framkommer en mer pragmatisk bild av yrkesutövningen. Detta är 
speciellt tydligt hos planerarna. 

• Det finns en respekt för varandras kompetens mellan miljötjänstemännen 
och planerarna och en betoning på att det är viktigt att respektera 
varandras kunskap och roller för att göra ett bra arbete. Samtidigt är de 
medvetna om att de ibland tycker att den andra gruppen är hopplös. 

• Den som bjuder in till möten, skriver dagordning och sätter upp 
spelreglerna för processen får ett stort inflytande över innehåll och hur 
olika intressen representeras. 

• Att vara den som håller i pennan innebär en maktsituation då den 
personen, oberoende om det är en planerare eller miljötjänsteman, eller 
någon annan, gör ett val som påverkar planens eller beslutsunderlagets 
innehåll och inriktning. 

• Miljötjänstemännen har som strategi att få skriva så mycket som möjligt 
av de handlingar som berör miljöfrågor. Det blir ett sätt att få inflytande 
över problemformuleringen. 

 180



• Ekonomiska aspekter väger alltid politiskt tyngst när intressen ställs mot 
varandra. 

• De politiska besluten tas på andra grunder än de beslutsunderlag 
tjänstemännen utarbetar. Flera av tjänstemännen anser att politikerna 
redan vet vad de vill och att ett för noggrant underlag då kan vara 
besvärande. 

• Det finns ett behov i planeringen att vara lyhörd för vad som är politiskt 
möjligt. 

• Frågor med hög status som exempelvis ekonomisk utveckling och 
strukturomvandling flyttas från översiktsplaneringen. Då får 
miljöfrågorna större legitimitet eftersom arenan förlorar i status och 
betydelse.  

• Översiktsplaneringen skulle (enligt planerarna) kunna utvecklas till en 
vision om den framtida utvecklingen i kommunen – istället tillkommer 
nya arenor och samarbeten mellan privata och offentliga aktörer i olika 
former av partnerskap på såväl lokal som regional nivå. På dessa arenor 
har inte alla aktörer självklart tillträde och de regleras inte heller i 
lagstiftningen. Det uppstår en risk att demokratiaspekter förbigås. 

• Miljö- och hållbarhetsfrågor finns bara i undantagsfall med i de 
nytillkommna utvecklingsgrupperna/utvecklingsplaneringen. I alla fall 
genom representanter från miljötjänstemannagruppen. 

• Kunskap och erfarenhet är kopplad till personer, inte organisationer. Vad 
som händer är därför beroende av de människor som finns i 
organisationen. Till viss del kan rutiner och arbetsformer påverka 
arbetsformer mer långsiktigt – men det är ingen garanti. 

• Ett personligt engagemang tycks viktigt för att arbeta framgångsrikt med 
miljöfrågorna. 

• Den som har längre erfarenhet har lättare att göra prioriteringar mellan 
olika frågor. 

• Det är viktigt att vara professionell i sitt arbete, det ger tjänstemännen ett 
förtroende från politikerna, men också från andra yrkesgrupper. 

• Miljötjänstemännen har en tendens att tycka att planerarna lägger sig i 
deras arbete lite väl mycket, och ”tar över” miljöfrågan. Planerarna tycker 
att det är lättare att samarbeta med de miljötjänstemän som inte har en 
myndighetsroll eftersom de är mer som planerare, och mer flexibla. 

• Precis som i kapitel 5 och 6 betonas att miljöfrågorna har större 
legitimitet och utrymme i den kommunala verksamheten generellt jämfört 
med mitten av 1980-talet.  

• Men tolkningen av hållbar utveckling har gått från en relativt ekologisk 
och kretsloppsinriktad tolkning i början av 1990-talet till en högre 
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betoning på sociala och framförallt ekonomiska aspekterna under 2000-
talet. Miljö anses vara avklarat. 

• Det finns en tendens att miljöfrågorna ses som restriktioner för 
utveckling, inte något som är viktigt för välfärden i Sverige eller för 
utvecklingen i samhället. 

• En tveksamhet hos många om översiktsplaneringen är en bra arena för 
hållbar utveckling – är den verknings- och meningsfull? 

• Sker det möten i planeringen – egentligen mest redovisning av 
sektorsintressen och revirbevakning – men man kan säga att alla varit 
med. Bra processer men planen återspeglar inte alltid detta och de 
intentioner som fanns.  

• Även vid gott samarbete kvarstår motsättningar och intressekonflikter 
mellan olika sektorer – hur ska dessa avvägas? 

• Oklara roller och ansvarsförhållanden är ett problem – kanske framförallt 
i planeringen. 

 
                                                 
1 Med planerare avses här personer som arbetar med översiktlig och strategisk planering på 
kommunal nivå, även om de också kan ha andra planeringsuppdrag. De har också någon 
form av planeringsinriktad utbildning, se tabell 7.1. 
2 Tuija Hilding-Rydevik 
3 Eva Asplund 
4 Ann Skantze 
5 Riksdagen har antagit 15 miljökvalitetsmål som utgör grunden för den svenska 
miljöpolitiken. (prop 1997/98:145) Se Bilaga A.  
6 Se även kapitel 6. 
7 I utskicket av materialet till dem som deltagit i fokusgruppen kommenterar J att detta inte 
stämmer för hennes kommun, det finns idag ingen skillnad för översikts- och detaljplan. 
8 Dessa planerares beskrivningar stämmer därmed väl överens med det som diskuteras i 
Isakssons och Storbjörk (2005) som bygger på enskilda intervjuer med planerare och 
kommunpolitiker samt fokusgrupper med samma kategorier. 
9 Se även Isaksson och Storbjörk (2005). 
10 Avser att miljö förvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen i kommunen nu är 
sammanslagna och lyder under samma nämnd. 
11 Efter utskick av materialet kommenterar K att det är en tillbakagång genom att hållbar 
utveckling allt mer kommit att betyda främst sociala och ekonomiska aspekter idag, ej 
ekologiska. Även A betonar att miljöfrågorna idag är ”något nedtonade men fullt accepterade. 
Därmed inte sagt att det leder till ytterligare ’vinster’ för miljösidan i avvägningen mellan allmänna 
intressen”. 
12 Fysisk planering utmålas som ett viktigt instrument på lokal nivå, och antas kunna bidra 
till att uppnå alla mål utom punkt 5: Skyddande ozonskikt. (Miljömålsportalen 2005b)  
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8 Kompetens för hållbar utveckling – 
professionen, kulturen och den kommunala 
planeringen  
 
”Politiskt är det sannolikt lättare att ägna sig åt miljömålsarbete än tillsyn”. MHTF 2000 
 
 
I de föregående kapitlen har resultaten från de tre studierna fortlöpande redovisats 
var för sig. I detta kapitel knyts de ihop för att se vilka skillnader och likheter som 
framkommit i de olika studierna, bland annat beroende på angreppssätt och 
tidpunkt för genomförandet. I kapitlet belyses och diskuteras det kommunala 
miljö- och hållbarhetsarbetets förutsättningar både allmänt och inom ramen för 
kommunernas planeringsarbete. Aspekter som tas upp är bland annat mötet 
mellan yrkesgrupper utifrån tjänstemännens syn på sin egen och andras yrkesroll 
samt de skilda perspektiven och de olika kulturernas betydelse i det dagliga 
arbetet. Miljöyrkets utveckling diskuteras också. Kapitlet inleds med en 
tillbakablick på forskningsfrågans utveckling under forskningsprocessen och en 
reflektion kring använt angreppssätt.    
 
8.1 Förflyttningar av forskningsfrågans fokus  
 
I kapitel 5, 6 och 7 har resultat från tre empiriska studier presenterats. De har alla 
på olika sätt behandlat kommunalt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor, 
framförallt i anslutning till planering. Eftersom studierna genomförts under en 
relativt lång tidsperiod har såväl forskningsfrågan som förutsättningarna i 
kommunerna förändrats. Under första halvan av 1990-talet talades det mycket om 
kretslopp, och i planeringssammanhang diskuterades bland annat utbytet mellan 
stad och land utifrån detta begrepp. De lokala Agenda 21 projekten startade i de 
enskilda kommunerna från 1993 och var alltså en relativt ny verksamhet när den 
inledande studien utfördes 1996. Visionen om ett hållbart Sverige stärktes med 
propositionen Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige (prop 
1997/98:145) och kretslopp ersattes av hållbar utveckling som nyckelord. Idag är 
hållbar utveckling ett av de horisontella målen i det regionala utvecklingsarbetet. 
Parallellt har begreppet hållbar utveckling allt mer fokuserats på sociala och 
ekonomiska frågor, för att under 2000-talets första år i många fall blivit omtolkat 
till hållbar tillväxt med betoning på de ekonomiska delarna, se exempelvis den 
svenska strategin för hållbar utveckling (Regeringens skrivelse 2003/04:129) 
Förändringarna i den svenska miljöpolitiken kan sägas karakteriseras av ekologisk 
modernisering (Lundqvist 2000). Miljö och ekologiska frågor har dock under 
perioden blivit mer etablerade på den politiska dagordningen jämfört med tidigare 
årtionden. 
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8.1.1 Från Agenda 21 till strategiskt miljöarbete 
Agenda 21 var när den första studien genomfördes ett nytt projekt på 
miljöområdet i kommunerna. Detta hade lett till inrättande av tjänster och 
organisatoriska förändringar på såväl förvaltnings- som politisk nivå i de studerade 
kommunerna.  Även när den andra studien genomfördes 1999 kom Agenda 21 
upp som ett exempel på förändringar inom området som de intervjuade 
miljöcheferna förhöll sig såväl positivt som negativt till. En slutsats är att det 
lokala Agenda 21-arbetet haft betydelse för det kommunala miljö- och 
hållbarhetsarbetet under 1990-talet genom att det fick politisk uppmärksamhet 
och en viss status som ett nytt sätt att arbeta med miljöfrågor. När 
fokusgruppsstudien genomfördes 2001-20021 var däremot Agenda 21 inget som 
tjänstemännen pratade om annat än möjligen som ett tillbakablickande exempel. 
Istället pratade tjänstemännen och politikerna i termer av övergripande och 
strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete. Även under intervjuerna 1999 förekom en 
diskussion om att Agenda 21 borde kallas något annat, att namnet i sig markerade 
en projektkaraktär som inte var önskvärd.  

I mitt arbete har intresset främst rört mötet mellan de olika yrkesgrupperna 
och förvaltningstraditionerna. Intresset för att studera miljöarbetet ur detta 
perspektiv har framförallt grunden i den studie jag genomförde 1995, före 
avhandlingsarbetet, om Agenda 21 och dess påverkan på översiktsplaneringen och 
miljövården i fyra kommuner i stockholmsregionen. I intervjuerna framkom att de 
olika förvaltningarna hade skilda tolkningar av verksamheten och att samarbetet 
mellan olika sektorer innebar svårigheter av olika slag. En slutsats var att 
kontakten mellan tjänstemännen och deras yrkes- och förvaltningstraditioner hade 
stor betydelse för utfallet när en ny fråga skulle hanteras2. Kontakten mellan 
tjänstemännen skedde i stor utsträckning genom informella nätverk. Att ha 
gemensamt fikarum eller sitta i samma hus verkade viktigare än att organisatoriskt 
höra samman. Speciellt belystes att Agenda 21 som en ny verksamhet med mål att 
vara sektorsövergripande placerades in i den kommunala organisationen av 
politikerna, ibland helt utan avstämning med den befintliga verksamheten. Detta 
ledde till att det fanns tendenser till att arbete utfördes parallellt utan kontakt 
mellan verksamheter, och att det fanns oklarheter om vem som hade ansvar för 
vad. Företrädarna från miljöförvaltningarna gav uttryck för en frustration över att 
”hjulet uppfanns på nytt” och att vissa delar av deras arbete lyftes bort eller blev 
utfört såväl hos dem som inom Agenda 21 utan samordning. Studien från 1995 
gav också klara indikationer på statusskillnader mellan planerare och 
miljötjänstemän, och på hur de såg på sina roller. I Figur 8.1 visas relationerna 
mellan de olika verksamheterna3 i respektive kommun. (Håkansson 1996) 
Resultaten väckte ett intresse för att närmare studera mötet mellan grupperna 
utifrån deras olika traditioner och avhandlingsarbetet påbörjades delvis med 1995 
års resultat som grund.  
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Figur 8.1 Förhållandet mellan Agenda 21(A), översiktlig planering (ÖP) och miljövård 
(MV) /hälsoskydd (HS). I alla kommuner utom Täby var miljövård och hälsoskydds-
arbetet samlat och markeras följaktligen endast med MV. (Håkansson 1996, s 42) 
 
8.1.2 Från förvaltningstraditioner till yrkesgruppers relationer  
I inledningen av avhandlingsarbetet var jag också inriktad på att undersöka mötet 
mellan företrädarna från de olika förvaltningarna utifrån hur de pratade med och 
om varandra och om sitt arbete. Detta har bara delvis genomförts i studierna, även 
om det påverkat på vilket sätt jag läst material och lyssnat på deras berättelser. Det 
som jag från början benämnde deras världsbilder har senare allt oftare beskrivits 
som olika yrkesgruppers perspektiv. Den inledande idén att utgå från 
förvaltningarna för att studera möten och samarbete i planeringen kom efter den 
inledande studien i fyra kommuner att istället inrikta sig på yrkesgrupper. Det 
visade sig att skillnaderna inte bara fanns på förvaltningsnivå, utan att det också 
skilde mellan de olika kompetenser som fanns företrädda inom förvaltningarna 
genom olika yrken.  

Den första studien som utfördes inom ramen för avhandlingsarbetet, var 
explorativ till sin karaktär och huvudsyftet var att undersöka vilken kompetens det 
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fanns på den kommunala nivån att integrera miljöfrågor i den fysiska planeringen 
(Asplund et al 1997). Resultaten från studien gav underlag för en ytterligare 
problematisering av den initialt formulerade forskningsfrågan. Studien utgick från 
forskningsgruppens förföreställningar om att de skilda traditionerna inom de olika 
sektorsområdena i sig utgjorde ett problem vilket också bekräftades. Skillnaderna 
beskrivs här genom de respektive förvaltnings- och yrkeskulturer som utvecklats. 
Men även den politiska kulturen i de studerade kommunerna påverkade såväl 
arbetssätt som de olika kulturerna. I samband med att den insamlade empirin 
bearbetades utarbetades en litteraturöversikt kring generella teorier om 
professioner och organisationsteori som en hjälp att beskriva och diskutera 
materialet utifrån (se kapitel 3).  
 
8.1.3 Från professionskultur till professionella perspektiv 
I den första studien fanns antaganden om att det krävdes förändringar av 
arbetssätt och utveckling av den kommunala kompetensen för att hantera en 
omställning till hållbar utveckling. Detta formulerades som att studera i vilken 
mån det fanns potential för nytänkande i de kommunala förvaltningarna. 
Förändring kom under en lång period att vara ett viktigt nyckelord i hela 
forskningsgruppens arbete, och var ett huvudtema i Håkansson (2001) där resultat 
från den första och andra studien ingick. Intervjuerna med miljöchefer 
diskuterades där bland annat utifrån utvecklingen inom yrket, med en starkare 
betoning på förändring och vad som utgjort brytpunkter i deras yrkesutveckling 
jämfört med föreliggande tolkning av resultaten. I det fortsatta arbetet har fokus 
snarare varit att beskriva hur de olika tjänstemännen upplever att deras arbete går 
till, och hur de format sin roll, vilket lett till en delvis annorlunda läsning av 
materialet. Den övergripande ansatsen har varit att ge exempel på vad som har 
betydelse i det dagliga arbetet för vad som faktiskt görs. 

I intervjustudien med miljöchefer flyttades således fokus från 
miljöförvaltningen till gruppen miljö- och hälsoskyddsinspektörer. I såväl studien 
av Agenda 21 (Håkansson 1996) som den inledande studien av fyra kommuner 
(Asplund et al 1997, se även kapitel 5) framkom att det såväl utom som inom 
yrkesgruppen fanns en syn på miljöförvaltningen och miljö- och 
hälsoskyddsinspektörerna som tämligen polisiära i sin yrkesroll, men också att 
miljöchefens syn på arbetet var viktigt för vilken inriktning miljöarbetet hade i 
kommunerna. Den polisära, eller snarare myndighetsutövande, rollen påverkade i 
många fall de förväntningar som fanns på hur miljötjänstemän skulle agera, och de 
hade en stämpel av att vara besvärliga i många fall. Detta framkommer även i 
fokusgruppsstudien. 
 
8.1.4 Planering som kommunikation och lärande 
I fokusgruppstudien vidgades fokus igen till att tydligare inriktas på planeringen 
som en möjlig arena för arbete med strategiska miljö- och hållbarhetsfrågor i 
kommunen och på kommunikations- och lärandeprocesser som en förutsättning 
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för förändrat arbete (Asplund & Skantze 2005). I föreliggande arbete har 
fokusgruppmaterialet använts för att tolka planerare respektive miljötjänstemän 
och deras syn på sina respektive roller. Hur upplever de varandra och sina 
respektive arbetsuppgifter, och vad betyder det för hur arbetet utformas?  

Tjänstemännen använder själva distinktionen mellan generalist och specialist 
för att beskriva såväl sin egen som andra gruppers arbetssätt. I den första studien 
införde vi som forskare begreppen traditionalister och nydanare (Asplund et al 
1997) för att kategorisera de olika arbetssätten som fanns hos tjänstemännen. Det 
finns dock inget som påvisar att dessa två kategorier är varandra uteslutande, eller 
att det finns en tidsdimension som orden antyder. Däremot stämmer det i den 
grad att de miljötjänstemän som beskriver sig själva som generalister av forskarna 
benämnts som nydanare, medan de med en snävare, mer specialiserad formulering 
benämnts traditionalist. Det viktigaste begreppen bidragit med är att visa på att det 
finns stora skillnader inom yrkesgrupperna för hur man tolkar och formulerar sitt 
uppdrag. När det gäller planerarna beskrivs de i allmänhet som generalister, vare 
sig de är nydanare eller traditionalister i forskarnas uppdelning. De 
miljötjänstemän som beskriver sig som generalister har en mer övergripande syn 
på arbetet, betonar överblicken över hela arbetsfältet, och har som strategi att 
utveckla såväl yrkets status som arbetets innehåll, men också den egna rollen. De 
betonar ett strategiskt arbete, vilket vanligen hänger samman med att de befinner 
sig i chefsposition. Formuleringen av kategorierna speglar även utvecklingen av 
miljöfrågan, och att det idag finns en betoning på det övergripande miljöarbetet 
som är mer sektorsövergripande vilket fångas i benämningen nydanare. Rollen 
som nydanare har alltså stor överensstämmelse med det som idag anses som 
positivt, medan traditionalisten, som i miljöarbetet främst avser 
myndighetsutövning och betoning av fakta, ses som en mindre positiv roll i linje 
med värderingarna i den praktiserade kommunala miljöpolitiken. 
 
8.1.5 Reflektion kring använt angreppssätt  
De metoder som använts har ur mitt perspektiv bidragit till en ökad förståelse av 
de förutsättningar som påverkar yrkesutövningen i det kommunala miljöarbetet 
och planering när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor, genom möjligheten att 
utgå från tjänstemännens egen syn på sitt arbete. Det har varit viktigt att inte 
reducera de studerade till objekt, och att istället se till deras intentioner och 
erfarenheter. I föreliggande studie har därför en ökad förståelse för vardagsarbetet 
och tjänstemännens egna reflektioner över sin arbetssituation eftersträvats. 
Genom de relativt detaljerade berättelserna om hur tjänstemännen själva upplever 
sitt arbete och sin arbetssituation presenteras exempel som kan användas för att 
hitta händelser och förutsättningar som kan underlätta förståelsen av det 
vardagliga kommunala miljö- och hållbarhetsarbetet. Det som har framkommit är 
inte heller enbart isolerade, unika berättelser utan samma teman uppkommer hos 
tjänstemän från skilda sammanhang och kommuner som organiserat sitt 
miljöarbete på helt skilda sätt.  
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I intervjuer utan fast frågeschema kan samtal kring erfarenheterna ske utifrån 
den intervjuades egna erfarenheter. I detta fall har berättelserna som tagits med i 
den slutliga texten framförallt varit de som visat på de hinder och möjligheter för 
förändring som de yrkesverksamma beskriver att de upplever, samt hur de ser på 
mötet mellan olika yrkesgrupper. Som forskare har jag gjort en tolkning och ett 
urval av materialet. Målet med denna typ av studier är just att lyfta fram 
erfarenheter och bilder av verksamheten som finns hos dem som arbetar med 
frågorna. 

I studiet av planering är erfarenheterna från dem som är involverade 
väsentliga att lyfta fram för att förstå vad som sker i mötet mellan dem och i det 
löpande arbetet. Rhodes (1997) hävdar att förståelsen av de styrande strukturerna 
endast kan nås genom att studera uppfattningar och handlingar hos de individer 
som är verksamma i sammanhanget. Han betonar narrativ, individnivå, politisk 
etnografi och fylliga beskrivningar (thick-descriptions) som centrala metoder i 
studiet av offentliga förvaltningar och governance-processer.  

Kulturbegreppet används i avhandlingen för att öka förståelsen för de 
skillnader som föreligger mellan de olika gruppernas tolkningar och föreställningar 
om verksamheten. Dessutom har begreppet bidragit till att belysa olika fenomen i 
det sätt tjänstemännen samarbetar på och hur de professionella rollerna utvecklats. 
En anledning till att kulturbegreppet valdes är att tjänstemännen själva använder 
kultur som en metafor för att beskriva möten med andra tjänstemän och 
yrkesgrupper, för att beskriva de skillnader som finns mellan deras sätt att arbeta 
och tänka. En närmare beskrivning av de olika yrkeskulturerna görs inte, vilket 
inte heller varit en målsättning. De använda metoderna och det empiriska 
materialet ger inte heller underlag för att kunna beskriva kulturerna närmare. 
Frågan är om det hade bidragit till en större förståelse – eller om det bara bidragit 
till att skapa respektive stärka schablonbilder av de grupper som ingått i studien. 
Om syftet med studierna hade varit att beskriva de olika yrkesgruppernas kulturer 
hade det krävts en annan typ av metod. Här beskrivs främst att de skapat delvis 
skilda kulturer som på olika sätt påverkar deras arbete och samarbetet mellan 
grupperna. För att beskriva kulturer skulle istället en etnografisk/antropologisk 
metod valts, där forskaren under lång tid befunnit sig i den miljö som beskrivits, 
och helst deltagit i det dagliga arbetet för att på sådant sätt få en förståelse för 
förhållanden och synsätt (se exempelvis KKP-projektet, redovisat bland annat i 
Edman et al (1981) och Fog et al (1981)4, som delvis tillämpade en sådan 
arbetsmetod).  

Om studien skulle utvecklas vidare kan man tänka sig att göra en utvidgad 
intervjustudie med olika grupper av miljötjänstemän. Tänkbara grupper är 
miljöchefer som valt att i första hand prioritera den myndighetsutövande delen av 
arbetet, miljötjänstemän som inte har chefsställning, och yngre tjänstemän med 
senare utbildning som är relativt nya i den kommunala förvaltningen. Det skulle 
kunna bidra till en ökad insikt i arbetsområdet, speciellt avseende om de yngre har 
delvis andra perspektiv på arbetet. Att detta inte gjorts motiveras med att det 
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föreliggande materialet i sig är rikt på exempel och utgör en tillräckligt fyllig bild 
av aspekter av arbetet som är intressanta att diskutera i relation till miljöarbete, 
hållbar utveckling och kommunal planering. 
  
8.2 Det kommunala miljö- och hållbarhetsarbetets 
förutsättningar   
 
I studierna framkommer att det finns en diskrepans mellan de statliga direktivens 
utformning och förväntade resultat och vardagsarbetet på lokal nivå. Vid 
utformandet av politiken tas inte explicita hänsyn till de förhållanden som gäller 
för det kommunala arbetet. De politiskt formulerade uppdragen på statlig nivå om 
att skapa ett hållbart samhälle (exempelvis i prop 1993/94:111, prop 1997/98:145) 
bygger dock på implicita föreställningar och antaganden om hur (den kommunala) 
verkligheten ser ut. Ett exempel är integreringsbegreppet som används som ett 
nyckelbegrepp i hållbarhets- och miljösammanhang. Miljöfrågan antas adderbar till 
arbetet inom övriga sektorer. Tanken är att genom att integrera miljöfrågan såväl 
vertikalt som horisontellt kommer den bättre att tillgodoses. (Asplund 2005) 
Däremot bortser man från de olikheter som finns inom respektive sakområde och 
inom olika verksamheter avseende målsättningar, kunskapssyn etcetera, och de 
olika perspektiv företrädare för de olika sakområdena, och även förvaltnings-
nivåerna, utvecklat. Det ställs inte heller några krav på viss kompetens i det 
övergripande och strategiska miljöarbetet i de statliga direktiven. Ambitionen att 
integrera miljöfrågor leder till olika resultat beroende på de olika föreställningar 
som finns i de olika sektorerna, men också på de olika förvaltningsnivåerna.  

En slutsats från studiernas resultat är att utfallet av statliga direktiv och 
användningen av lagstiftningen och andra regelverk sålunda kommer att skilja 
beroende på de traditioner, arbetssätt och lokala förhållanden som råder. Att det 
finns statliga direktiv garanterar i sig inte att det sker ett framgångsrikt miljöarbete. 
I kapitel 5 visades att två av kommunerna avvaktade statliga direktiv och riktlinjer 
inom miljöområdet, och de projekt som startades var en följd av att det varit 
möjligt att få bidrag. Miljöarbetet mötte sålunda de statliga direktiven och 
stödåtgärderna, och kan betecknas som reaktivt, men i övrigt hade miljöarbetet 
svag politisk status i kommunerna. I de två andra kommunerna bidrog istället 
statliga direktiv och projektpengar som stöd i ett redan aktivt miljöarbete, där 
såväl ledande tjänstemän som politiker var drivande. Miljöarbetet hade ett 
tämligen stort politiskt stöd i dessa två kommuner och arbetet kan beskrivas som 
proaktivt. 

Genomförandet av projekt och reformer är dessutom lättare på papperet än i 
verksamheten där det finns en rad praktiska hinder och konflikter bland annat 
mellan en rad värderingar och normer som måste hanteras. Det är alltså lättare att 
skapa uppslutning kring ett övergripande mål än att omsätta idén i det vardagliga 
arbetet. Fernler (1998) använder begreppet medlande föreställningar för att 
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diskutera Agenda 21-projekt i två kommuner. En medlande föreställning är en 
berättelse eller myt som förklarar varför en person eller organisation stödjer en 
reform även om man inte har någon intention att själv förändra sitt handlande. Ett 
exempel från hennes studie är en miljö- och hälsoskyddsinspektör som konstaterar 
att hans yrkesgrupp arbetat med ”Agenda 21” sedan mitten av 1800-talet och att 
de därför inte behöver förändra något, till skillnad från andra förvaltningar.  

Duit (2002) konstaterar att det kan bli problematiskt att genomföra reformen 
omställning till ett hållbart samhälle med hjälp av institutioner med rötter i 1800-
talet. Således krävs en uppbyggnad av nya institutioner på andra grunder5, och 
Duit hävdar att miljövården kan ses som en del av samhällets uppgifter för att 
skapa allmänna nyttigheter. Det innebär då att man måste eftersträva att skapa 
legitimitet genom trovärdiga institutioner. Alternativet skulle annars vara en 
långtgående övervaknings- och kontrollfunktion. (ibid) 
 
8.2.1 Tendenser i miljöarbetet på kommunal nivå  
I början av 1990-talet fanns ett allmänt starkt samhällsintresse för miljöfrågor, 
vilket också påverkade det kommunala miljö- och hållbarhetsarbetet. När det 
gäller den fysiska planeringen finns en delförklaring i den då relativt nya plan- och 
bygglagstiftningen, under naturresurslagens paraply, som utgick från att en 
ekologisk grundsyn skulle anläggas i planeringen. Fokus var också tydligt just på 
de ekologiska aspekterna. Det lokala Agenda 21-arbetet kom som tidigare 
konstaterats att i hög grad att handla om ekologiska frågor6, även om det var 
vanligt under hela 1990-talet att prata om hållbarhetsfrågans tre dimensioner; de 
sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna.  

När det gäller integreringen av de sociala frågorna i planeringen gjordes 
under 1980-talets början försök att stärka socialförvaltningens roll i den 
kommunala planeringen (Denvall 1994). I fokusgruppstudien tog planerarna upp 
att de sociala frågorna är mycket svårare att integrera än miljöfrågorna eftersom 
den kunskap som deras företrädare besitter i så hög grad är kopplande till 
specifika situationer och individer och därför är svåra att översätta till en 
övergripande planeringssituation. Då framhålls miljöfrågorna som enklare även 
om de också bedöms som för detaljerade. Adolfsson (2003) har utifrån studier av 
mätningar av vatten- och luftkvalitet i Stockholms stad visat på hur resultaten 
översätts mellan olika användare och hur de kan ges skiftande tolkningar utifrån 
mottagarens intressen. Rapporter med resultaten kan fungera som broar mellan 
olika grupper och såväl underlätta som försvåra gruppernas samarbete beroende 
på hur översättningarna uppfattas. (ibid) 

 I den historiska översikten (kapitel 4) kunde vi se att det under hela frågans 
framväxt funnits önskemål och ambitioner att bättre samordna miljö- och 
hälsoskyddsfrågor med annan verksamhet på den kommunala nivån (se 
exempelvis Törnquist 1961, Wenster 1982, SOU 2000:52) men att det aldrig fullt 
ut lyckats. I underlagsmaterial inför en samlad svensk naturresurs- och miljöpolitik 
lyfter exempelvis Värmby och Karlström (1983) upp brister i kommunikation och 
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skilda synsätt på miljövården som hinder. I en studie av studerandes tolkningar av 
miljöinnehåll i universitetsutbildning visar Lundholm (2003) att det finns stora 
skillnader mellan hur teknologer från olika utbildningsprogram förhåller sig till 
innehållet i en obligatorisk ekologikurs i relation till sina framtida arbetsuppgifter. 
Redan tidigt i utbildningen finns alltså skillnader i inställning till sakfrågan vilket 
sedan kan påverka hur frågorna senare hanteras i yrkeslivet. Detta utesluter dock 
inte att förändringar kan ske av synsättet inom yrkespraktiken. En 
näringslivstjänsteman i södra Sverige berättar exempelvis om ett ”omtänk” på det 
egna området. Hon hade förändrat sin syn på de ekonomiska frågornas ställning i 
och med att hon deltog i arbetet med det regionala utvecklingsprogrammet som 
hade en påtaglig inriktning mot hållbar utveckling. (Dovlén 2004) 

Från miljötjänstemännen framhålls i samtliga av avhandlingens studier 
bristen på resurser i förhållande till arbetsbördan som ett generellt problem. Det 
påverkar arbetets organisation och omfattning, och ställer krav på prioriteringar. 
Hur dessa görs skiljer sig mellan olika kommuner och beror också på enskilda 
tjänstemäns erfarenheter. I studien av fyra kommuner (kapitel 5) är det tydligt att 
miljöförvaltningar med liknande ekonomiska förutsättningar förhåller sig på helt 
olika sätt. De två huvudalternativ som framkommer i studierna är att koncentrera 
verksamheten till den lagstiftningsreglerade delen eller att välja ett bredare 
arbetssätt där även mer strategiskt miljöarbete inkluderas. I båda fallen kommer 
vissa ärenden att bortprioriteras, vanligen görs prioriteringen enligt aktualitetsgrad. 
Det är utifrån dessa studier omöjligt att avgöra om kommunerna skiljer sig åt i 
någon större grad när det gäller att uppfylla sin myndighetsroll. I intervjuerna med 
miljöcheferna framkommer också att stöd för en bredare tolkning kan hämtas i 
miljöbalken, när man slår fast att förebyggande arbete är en del av 
myndighetsutövandet. 

Det finns en diskrepans mellan den betydelse miljöarbetet ges i lagstiftningen 
och den politiska hållbarhetsdiskursen och det som sker i vardagsarbetet när 
målsättningarna ska omsättas praktiskt. På den lokala politiska nivån finns en 
tydlig tendens att de mer akuta frågorna, där det dessutom finns ett påtagligt tryck 
från kommunmedborgarna, ges störst utrymme. Man vill inte heller stöta sig med 
näringslivet och riskera att mista arbetsplatser och i förlängningen skatteintäkter. 
Detta bekräftas av såväl planerare som miljötjänstemän i fokusgruppsstudien 
(kapitel 7). 

I sitt yttrande över miljömålskommitténs slutbetänkande Framtidens miljö 
(SOU 2000:52) påpekar Miljö- och hälsoskyddstjänstemannaförbundet (MHTF) 
att utvecklingen av kommunernas miljö- och hälsoskyddsarbete uppvisar ett antal 
tendenser som kan leda till att kvalitén på det lokala miljöarbetet inte kan möta 
lagstiftningens och miljöpolitikens uppställda förväntningar. (MHTF 2000) Dessa 
tendenser är också tydliga i de genomförda studier som här redovisas, och som 
bland annat visar på att den kunskap som finns inte används i den utsträckning 
som är möjlig. MHTF hänvisar till att miljöbalken ökat kravet på det kommunala 
miljöarbetet på en lång rad områden, men att det i många kommuner saknas 
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förutsättningar för att uppfylla kraven. Ekonomiska resurser saknas, och miljö har 
svårt att hävda sig mot andra sakområden när det gäller medelstilldelning. Den 
miljökompetens som finns i kommunerna används inte heller effektivt. Bland 
annat finns det ofta svaga kopplingar mellan det strategiska miljöarbetet och 
tillsynen. När det gäller tillsynen pekar MHTF vidare i yttrandet på att de kontroll- 
och sanktionsinstrument som finns i miljöbalken inte används i en del kommuner 
och i andra fall används i mindre utsträckning än vad som vore möjligt. 
Anledningen är ofta att kommunen inte vill riskera att skapa negativa reaktioner 
från näringslivet. Detta har lett till skillnader i lagtillämpningen mellan 
kommunerna, och det finns allmänt stora skillnader mellan kommunerna när det 
gäller nivån på såväl strategiskt miljöarbete som tillsyn. MHTF bedömer att 
förutsättningarna för ett omfattande miljömålsarbete utöver den idag redan i 
många fall bristfälliga tillsynen är svaga.  De förslår därför att miljömålsarbete och 
tillsyn måste ses i ett sammanhang, att förutsättningarna måste analyseras, och att 
medel måste anslås i rimlig proportion till uppgifterna. (ibid) Detta stämmer väl 
överens med miljötjänstemännens berättelser som presenterats i kapitel 5-7. I 
vilken mån de miljötjänstemän som intervjuats refererar yrkes- och 
intresseorganisationens huvudargument eller om MHTFs ståndpunkter är uttryck 
för den gemensamma yrkeserfarenheten är en intressant frågeställning7. 
Tolkningen är att det finns ett visst samspel, men att det i huvudsak är så att de 
gemensamma erfarenheterna institutionaliserats i MHTFs officiella uttalanden.  

Flertalet av de miljö- och hälsoskyddsinspektörer som ingått i studierna har 
pekat på svårigheter i samband med omorganisationer. De sammanslagningar som 
skett av miljö- och hälsoskyddsförvaltningar och stadsbyggnadsförvaltningar har 
bland annat lett till kulturkrockar och rubbade statusförhållanden men också 
ökade oklarheter i roller och mandat i vissa fall. MHTF pekar på att 
omorganisationen i många kommuner lett till att en jävsituation uppkommer i 
myndighetsarbetet när drift och tillsyn samlas i samma förvaltning och ibland till 
och med i samma nämnd. (ibid) Denna risk är särskilt stor i sammanslagningar 
med teknisk förvaltning som i stor grad står för driften av anläggningar där miljö- 
och hälsoskyddsverksamheten har tillståndsansvar. Det kan då uppstå oklarheter 
om resursfördelning och lojalitet med den egna nämnden. Jävsituationer kan även 
uppstå kring andra verksamheter där kommunen har tillsynsansvaret. Drift och 
tillsyn bör således inte ligga under samma nämnd av rättsäkerhets- och 
demokratiskäl. (ibid) 

 
8.2.2 Utvecklingen av det kommunala miljöyrket  
I studien framkommer att miljöarbetet är i ständig förändring. Miljötjänstemännen 
med längst erfarenhet från fältet betonar att deras arbete idag inte alls är samma 
yrke de började i. Under de senaste femton-tjugo åren har generellt en breddning 
av innehållet skett, en omformulering som exempelvis påverkats av det lokala 
Agenda 21-arbetet, som ibland framstår som närmast en inkräktare på den 
traditionella miljöarenan, men ibland också uppfattas som en förstärkning av ett 
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breddat perspektiv. Det har också tillkommit en rad nya yrken och tjänster, som 
exempelvis kommunekologer, naturvårdare, miljöstrateger och Agenda 21-
samordnare samtidigt som många miljö- och hälsoskyddsinspektörer betonar 
bredden i sin verksamhet. 

För miljö- och hälsoskyddsinspektörerna som traditionellt arbetat med 
miljöfrågorna innebär utvecklingen mot att miljöfrågor och hållbar utveckling 
sprids över flera yrkesgrupper förändringar av deras yrkesroll. Det innebär bland 
annat en förstärkning av rollen genom att frågan i sig fått ökad (politisk) 
legitimitet, men samtidigt upplevs det som en försvagad och begränsad roll då 
delar av deras arbete tas över eller delas med andra yrkesgrupper. Tendensen är att 
en uppdelning sker mellan dels tillsyn och annan ren myndighetsutövning och dels 
förebyggande och strategiskt miljöarbete, där det senare ofta lyfts upp till mer 
övergripande delar i den kommunala organisationen, eller sprids ut på de olika 
förvaltningarna. I förlängningen befarar företrädare för miljöinspektörerna att 
detta, där kopplingen mellan förebyggande arbete och uppföljning försvagas, leder 
till sämre överblick över miljö- och hälsoskyddsfrågor, och därmed ökade 
svårigheter att utarbeta övergripande strategier.  

Generellt finns en trend med en ökning av antalet ärenden inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet, framförallt beroende på den ökade mängden lagstiftning 
inom området. Men också genom statliga uppdrag och förväntningar som 
exempelvis att kommunerna ska bedriva ett brett miljömålsarbete. Hur ökningen 
hanteras i den kommunala förvaltningen verkar till stor del bero på hur 
miljöcheferna väljer att prioritera mellan arbetsuppgifter, och därmed fördelar 
resurserna. I studierna framkommer att chefernas inställning till arbetsområdets 
formulering och de strategier de har för arbetet och att föra fram sina frågor får 
betydelse för miljöfrågornas ställning i kommunens arbete. Det påverkar bland 
annat på vilket sätt rekryteringen till miljöförvaltningen sker, och hur arbetet 
utformas. Miljötjänstemännen betonar generellt behovet av politiskt stöd för att 
ett framgångsrikt miljöarbete ska vara möjligt, eftersom det politiska stödet höjer 
arbetets status. Stödet bör finnas såväl i den egna nämnden som från 
kommunstyrelsen. Det senare är speciellt viktigt för dem som arbetar med en 
vidare formulering och för ett mer sektorövergripande arbetssätt. Det politiska 
stödet kan också vara avgörande för tilldelningen av resurser för arbetet. 

I samtliga studier diskuteras den dubbla yrkesrollen av miljö- och 
hälsoskyddsinspektörerna. Det kommunala miljöarbetet består dels av en 
myndighetsutövande del, som omfattar tillsyn och tillståndsärenden, dels mer 
förebyggande och övergripande miljöarbete med strategisk inriktning. Det senare 
arbetet kan omfatta såväl arbete utifrån de förväntningar som ställs från nationell 
nivå, dels egna initiativ utifrån miljösituationen i kommunen. Det senare innebär 
en avvägning mellan rådgivande och förebyggande arbete i förhållande till tillsyn 
och annan lagstiftningsbaserad verksamhet, som utgör merparten av arbetet. 
Tjänstemännen påtalar att denna dubbelhet kan medföra en oklarhet i vilken roll 
man uppträder för den man möter. Också inom yrkesgruppen finns skillnader i 
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vilken av rollerna man huvudsakligen verkar. Många betonar kombinationen som 
nödvändig för inspektörsyrkets status och möjlighet att vidmakthålla sin 
kompetens. Det är viktigt med överblick över området, eftersom det leder till 
effektivare arbete, men också för att det finns många kopplingar mellan de olika 
områdena som ökar förståelsen och underlättar arbetet. Det är för företrädarna 
för miljöinspektörsyrket viktigt att kunna arbeta förebyggande i koppling till 
förelägganden, och därmed kunna initiera förändringar i beteende och hantering. 
Flera betonar att det är viktigt att själv vara medveten om vilken roll man verkar i 
utifrån situationen, men också att vara medveten om att rollen kan uppfattas 
annorlunda utifrån, vilket gör det viktigt att förmedla sin egen inställning till den 
man arbetar med.  

Inom gruppen miljötjänstemän finns en stor spännvidd mellan inspektörer å 
ena sidan och naturvårdare och andra med mer strategiska uppgifter å den andra. 
Skillnaderna finns kanske främst i arbetssätt, och är i hög grad beroende av att 
inspektörerna har en legal roll som styr en stor del av deras arbete, medan annat 
miljöarbete kan utföras friare. En ytterligare skillnad är att det är miljö- och 
hälsoskyddsinspektörerna som är den äldsta yrkesgruppen inom området, och 
som sådan hunnit bygga upp traditioner och ett arv som på olika sätt avspeglar sig 
i deras yrkesroll. De övriga grupperna har tillkommit från1970-talet och framåt, 
som exempelvis kommunekologerna. Generellt har alla miljötjänstemän som 
ingått i studierna, oberoende av utbildningsbakgrund ändå betonat lagstiftningen 
som ett viktigt redskap, liksom behovet av att sprida kunskap om miljöfrågorna 
och kartlägga tillstånd i miljön, alltså en stark betoning av framförallt 
naturvetenskaplig fakta. 

Detta stämmer delvis överens med resultaten från Emmelin och Kleven 
(1999) som presenterar en översikt över miljöadministrationen i Norge på regional 
och på statlig nivå. Deras enkät omfattar sektorerna miljö, planering, jordbruk och 
transporter. En av deras slutsatser är att det, åtminstone inte i Norge, finns ett 
homogent paradigm inom miljöbyråkratin, men att det finns gemensamma drag. 
De noterar att de gemensamma synsätten främst finns på en språklig nivå. I 
allmänhet är traditionen starkt influerad av naturvetenskap och instrumentellt 
rationella argument och byråkraterna har en stark betoning på expertkunskap. 
Emmelin och Kleven fann också att en stor grupp av de studerade tjänstemännen 
gav miljömål högre prioritering jämfört med mål från andra politikområden, vilket 
inte kan vara ett oväntat resultat eftersom det är det egna verksamhetsområdet, 
men som forskarna tolkar som en yttring av partiskhet. Det är intressant att de i 
materialet identifierat en mindre grupp som arbetar över sektorsgränser i högre 
grad än andra. Dessa tjänstemän finns utspridda inom hela det studerade fältet. De 
konstaterar dock att de i sitt material inte kan se några tecken på att en speciell 
miljöprofession är på väg att uppstå. (ibid) 

Som konstaterats ovan är det uppenbart att miljötjänstemännen på den 
svenska kommunala nivån inte heller är en helt enhetlig grupp, men att de har en 
rad gemensamma drag. De flesta betonar att ett intresse för miljöfrågor och natur 
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lett till att de valt utbildning och yrke, vilket också är en logisk grund till att de ser 
miljöfrågor som viktiga samhällsfrågor, som utgör basen för att möjliggöra en rad 
andra verksamheter på lång sikt. Att frågorna är långsiktiga och att hotbilder inte 
alltid är direkt synliga framförs också ofta som ett problem när det gäller att skapa 
legitimitet för frågorna. Den långa sikten gör det politiskt möjligt att skjuta 
åtgärder på framtiden. Miljötjänstemännens arbetsuppgifter präglas också till stor 
del av att vara begränsande snarare än att skapa möjligheter och expansion. Det 
handlar i stor utsträckning om att skydda eller bevara naturvärden eller att stoppa 
miljöfarlig eller hälsovådlig verksamhet. 

Till detta kommer miljö- och hälsoskyddsinspektörernas arv som vi i den 
historiska översikten kan spåra tillbaka till en uppgift förlagd till kyrkan, som låg i 
att övervaka såväl hälsoaspekter som sedlighet. Senare var det delvis en polisiär 
uppgift. Denna kontroll har många gånger fyllt viktiga funktioner i samhället, men 
har också starka inslag av samhällets uppfostran och övervakning av människorna, 
kanske främst de svagare i samhället. Sättet att leva skulle påverkas så att risken 
för sjukdomar och smittspridning minskades.8 Denna uppfostrande roll kan också 
hittas i dagens informationskampanjer om att leva miljövänligt, att lära 
medborgarna hur de ska ställa om sitt liv. Detta framkommer också i 
berättelserna, att det skapar en bild av dem som miljöföreträdare som 
renlevnadsmänniskor, som lever efter regelboken. Detta arv har troligen betydelse 
för miljöyrkets kultur och yrkesrollens utformning, inte bara för hur andra ser 
dem. Detta har dock inte undersökts närmare i avhandlingsarbetet. Det som dock 
står klart är att arvet även påverkar andra grupper av miljötjänstemän än 
inspektörerna. 

Som nämnts finns det inte några uttalade krav på viss kompetens när det 
gäller det strategiska och förebyggande miljöarbetet till skillnad från tillsynsarbetet. 
Denna tendens stärktes delvis genom Agenda 21-projektet, vars delsyfte var att 
det inte skulle vara en myndighetsprodukt, utan vara förankrat hos medborgare, 
näringsliv och organisationer. Nu blev det i många fall en tjänstemannaprodukt 
som lades fram som handlingsprogram 1996, se exempelvis Fernler (1998), bland 
annat på grund av tidsbrist och brist på rutiner för att ta tillvara initiativ från 
medborgare.  

Michaeli (2000) konstaterar att det vanligen finns en motsättning mellan en 
önskan att mobilisera medborgarna i miljöarbetet och det politiska och 
administrativa systemet i kommunen. Gränsgångarna9 står mitt emellan dessa två 
världar, och har en oklar roll. Studien pekar också på kontroversen mellan å ena 
sidan politiska direktiv, som exempelvis Agenda 21, som syftar till att uppfylla de 
mål som finns inom området, och å andra sidan systemets oförmåga att hantera 
medborgardeltagande och de resultat de leder till på grund av att det inte passar in 
i förvaltningsstrukturen, och bryter mot regler och traditioner kring hur det 
kommunala arbetet utförs.  

Men Agenda 21 användes som framkom i intervjuerna även för att skapa 
sysselsättning, och personer utan utbildning engagerades för arbeten som i vissa 
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fall annars skulle ha utförts på miljöförvaltningen. Detta kan bidra till att forma en 
bild av att det inte krävs speciell kompetens för att arbeta med miljö- och 
hållbarhetsfrågor, vilket i förlängningen kan påverka synen på miljötjänstemännen. 
Det kan förstärka bilden av att det främst är personliga värderingar och ett eget 
engagemang som ligger bakom de argument som de framför, och inte enbart 
professionella kommentarer. Miljöfrågan har även i andra fall kommit att 
användas som arbetsmarknadsåtgärd genom formuleringar om att bygga det gröna 
folkhemmet och avsättandet av kretsloppsmiljarden för att minska arbetslösheten 
(prop 1995/96:222). 
 
8.2.3 Finns det tillräcklig kompetens? 
Utifrån de studier som genomförts i projektet Kommunen och territoriet står det 
klart att goda förutsättningar för miljö- och hållbarhetsarbetet i form av kunskap 
om miljöproblem och ekologiska processer, tillämplig lagstiftning och 
övergripande politiska målsättningar på såväl kommunal som nationell nivå finns i 
tillräcklig utsträckning. Däremot uppkommer hinder genom brister i 
kommunikation, olika gruppers tolkningar av arbetet, oklara roller, revirbevakning, 
i vissa fall genom brist på politiskt stöd och ekonomiska resurser. Hindren finns 
främst i det dagliga arbetet när direktiven ska genomföras. Detta konstaterar även 
Larsson (2004) som studerat genomförandet inom EUs miljöstödspolitik för 
lantbruket. Larsson framhåller att problemen inte är beroende av brister i 
sakkunskap utan snarast är beroende av att det saknas ett handlingsperspektiv. Det 
leder till slutsatsen att de nuvarande ekonomiska styrmedlen och mer generella 
miljöstödsprogrammen måste kompletteras. Han föreslår dels en lagstiftning för 
de problem som inte kan hanteras på frivillig väg, eller på de lokala och regionala 
beslutsnivåerna, dels att alternativa organisations- och beslutsnivåer måste 
tillskapas för de frågor som endast kan hanteras på ett meningsfullt sätt på den 
lokala eller regionala nivån. Larsson anlägger ett planeringsperspektiv på 
genomförandet av jordbrukspolitiken, där planeringen betraktas som ett dialogiskt 
verktyg för att de generella direktiven på ett meningsfullt sätt ska anpassas till den 
kontext där de ska verka. 

En annan aspekt av hur kompetensen används ges av vad arbetstiden 
används till. Hjern och Hjern (1991) driver tesen att utvecklingen alltmer gått mot 
att lokala tjänstemän och politiker lägger mer tid på att hålla sig uppdaterade och 
svara upp mot statliga regleringar än att formulera de lokala problemen och 
uppgifterna. Detta överensstämmer också med den diskussion som förs bland 
annat i Fernler (1996) om reformer i den kommunala förvaltningen, som kan 
beskrivas som trender och moden, som i vissa fall är snabbt övergående. Fernler 
(1998) konstaterar att det lokala Agenda 21-arbetet kan karakteriseras som en 
kommunal modereform, och att uppslutningen kring projektet kan förklaras med 
en vilja att anpassa sig till samhällsnormen om ”den goda organisationen”, i detta 
fall att staten signalerade att kommunerna var moraliskt förpliktigade att ansluta 
sig till detta arbete. I ett av de fall hon redovisar hade kommunen först bestämt sig 
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för att inte ta fram något handlingsprogram, utan istället satsa på processen och 
verkligen låta det bli ett medborgardrivet projekt. Men det tryck som skapades 
genom att alla andra kommuner presenterade handlingsprogram ledde till att även 
denna kommun tog fram ett dokument 1996, till största del utarbetat av 
tjänstemännen. (ibid) 

Betydelsen av drivande personer framkommer i samtliga studier. I många fall 
tycks det som om miljöarbetet i praktiken är beroende av en eller ett fåtal drivande 
politiker eller tjänstemän, som genom engagemang och envishet driver frågorna 
framåt och entusiasmerar medarbetare. Frågan är vad som händer vid 
organisationsförändringar och när dessa personer slutar i kommunen. Ofta verkar 
det som att den kunskap och erfarenhet som byggts upp inte i nämnvärd 
utsträckning institutionaliseras i form av rutiner i den kommunala organisationen, 
utan att det många gånger sker en tillbakagång av miljöarbetet när drivande 
personer slutar.  

De värderingar som tjänstemännen grundar sina argument och tolkningar på 
kan vara såväl personliga som professionellt grundade. I intervjuerna med 
miljöchefer blir det tydligt att det personliga engagemanget kan vara centralt som 
drivkraft. Ett flertal olika aspekter samverkar vanligen, och målet med ett visst 
agerande kan såväl vara att stärka den egna professionella rollen och ställningen 
som att uppnå resultat som stämmer överens med de personliga värderingarna, i 
detta fall för att uppnå en bättre miljö. Flera av tjänstemännen i studierna betonar 
också vikten av att få erkännande för sin yrkeskunskap och erfarenhet, och att det 
finns ömsesidig respekt i samarbetet.  

För att miljöfrågan ska få genomslag framhåller de tjänstemän som ingått i 
studierna att det är viktigt med politiskt stöd, och att få politisk legitimitet på olika 
nivåer. Det kan bland annat ske genom att skapa förtroende för den egna 
professionella kunskapen, och att presentera väl gjorda underlag, vilket är ett 
viktigt inslag i den professionella rollen för alla grupper som ingått i studien. Hos 
den yrkesskicklige, som i Dreyfus och Dreyfus (1987) modell kallas erfaren 
respektive ypperlig utövare, finns större svängrum och säkerhet i den egna rollen 
för att kunna göra avvägningar och bedömningar från fall till fall, baserat på 
erfarenheten. Flera av miljötjänstemännen visar på att de använder överväganden 
och prioriteringar mellan frågor som en medveten strategi. Att driva på politiker, 
att bredda fältet, lägga resurser inte bara på myndighetsutövningen är några av de 
strategier som framkommer i berättelserna. 

Det är uppenbart att det finns en gedigen kunskap om miljöfrågor inom 
tjänstemannakåren, men att den inte alltid används på ett adekvat sätt. Exemplet 
med Agenda 21 visar på problem där den befintliga kunskapen inte utnyttjas 
tillfullo. En anledning som antyds kan vara att politikerna vill göra markeringar av 
att det inte är ett myndighetsarbete, utan en annan form av miljöarbete. Men det 
verkar råda en oklarhet hos politikerna, men också andra tjänstemän, om vari 
miljöarbetet som utförs på miljöförvaltningen egentligen består. Den kunskap om 
miljötillståndet i kommunen som i regel finns väl dokumenterat över lång tid kan 
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vidare inte översättas av politiker och andra tjänstemän på ett sådant sätt att det 
blir relevant för deras arbete. I vilken mån miljötjänstemännen har intresse och 
möjlighet att i högre grad bidra till detta är utifrån studierna inte möjligt att avgöra. 
Det är dock klart att det inte alltid finns kunskap hos de olika tjänstemännen inom 
den kommunala organisationen om vilka olika yrkesgrupper som finns inom 
förvaltningen, och inte heller vad respektive yrkesgrupp kan bidra med i arbetet. 
Studierna bekräftar att mycket av arbetet styrs av informella kontakter och 
föreställningar om de olika rollerna och kunskapsområdena. Det ökade 
sektorsansvaret för miljö- och hållbarhetsfrågor verkar också ha skapat en diskurs 
om att alla kan arbeta med dessa frågor, vilket då leder till en undervärdering av 
den professionella kunskapen. Detta är speciellt tydligt i studierna när det gäller 
det strategiska miljöarbetet. 
 
8.3 Planering och miljöarbete - att planera för hållbar 
utveckling  
 
Hållbar utveckling är ett typiskt exempel på ett ostrukturerat problemområde 
(Dreyfus & Dreyfus 1987). Målen är oklara, liksom vilken information som är 
relevant och vilka effekterna blir av beslut och åtgärder. Osäkerheten är alltid 
närvarande, vilket gör tolkningar till en viktig del i arbetet. (ibid) Det kräver ett 
kontinuerligt samtal för att definiera och omdefiniera den aktuella meningen av 
frågan. Vem ska då bestämma vad hållbar utveckling är i den aktuella situationen? 
Vad händer när ett enskilt perspektiv dominerar diskussionen?  

Planering som aktivitet uppvisar liknande egenskaper, då det alltid finns en 
osäkerhet om framtiden. Det kan antas att detta har påverkan på 
planeringsprocessers resultat och det sätt processen i sig organiseras. Som vi sett 
fanns det divergerande och oklara föreställningar om planering och dess syften 
hos de studerade grupperna, på samma sätt som det fanns olika tolkningar av 
hållbar utveckling. Det viktiga blir att varje grupp kan bidra med sitt kunnande, 
och inte bara om sakfrågor, utan även på utformningen av planeringsprocessen. 
 
8.3.1 Planeraren som miljöaktör 
Det finns några grundläggande villkor för att arbetsgrupper ska fungera och att 
alla ska kunna ge sina bidrag. I studierna framkommer att planerarens roll som 
samordnare ofta blir styrande för formen och för vilka frågor som tas upp till 
diskussion. Det innebär att det kan vara svårt för andra att passa in, och att kunna 
översätta sina frågor till planeringsformen. Planerarens bild av frågeställningen styr 
vilka frågor som tas upp, men kan också ha betydelse för vilka som ingår i 
gruppen, vilket gäller både representanter inom den kommunala förvaltningen och 
utifrån10. De olika grupperna har ofta olika förväntningar om vad resultatet består 
i och vad man ska nå fram till. Flera miljötjänstemän, samt teknikerna i kapitel 5, 
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för fram att de anser att planeringen inte leder till åtgärder och konkreta resultat, 
utan främst handlar om prat och ”icke-verklighet”.  

I studierna lyfts på olika ställen makten över pennan och 
problemformuleringar fram som centralt för vad som egentligen blir resultatet. 
Det finns en, i vissa fall omedveten, maktposition i att vara den som formulerar 
det slutliga förslaget och sammanställer de olika ståndpunkter som kommit fram i 
arbetsprocessen. En viktig aspekt är också lyhördhet inför politikerna, vad som är 
möjligt att föra fram och vad som inte kan tas upp, helt enkelt vad som går an. 
Planerarna i kapitel 7 betonar att det som inte är en planeringsfråga när processen 
pågår är svår att driva. Det handlar också om ekonomiska intressen. När det gäller 
naturvård är exempelvis bevarandefrågor enklare att driva om det inte finns något 
exploateringstryck. 

Nilsson (2001) har intervjuat planerare i ledande ställning, som gjort sig 
kända för att arbeta progressivt med miljöaspekter i den översiktliga planeringen. 
En slutsats är att planerarna ofta upplever att de har svagt politiskt stöd för sitt 
arbete, och att ansvaret för att uppfylla de givna direktiven om en ökad 
miljöhänsyn i planeringen läggs på tjänstemännen. Nilsson beskriver fyra 
dilemman som uppstår i planerarnas yrkesroll i anslutning till hållbarhetsfrågor. 
(Figur 8.2) Dilemmana baserar sig till stor del på den diskrepans som finns mellan 
dels ideal och målsättningar i exempelvis lagstiftning, politiska direktiv och 
visionsarbete, dels den praktiska arbetssituationen. Det helhetstänkande och den 
långsiktighet som ofta betonas i yrkesrollen konfronteras med ett fragmenterat, 
kortsiktigt beslutsfattande som många gånger sker utanför ramen för den 
kommunala planeringen. (ibid) Att kortsiktighet i beslut dominerar såväl i 
planering som i miljöarbetet generellt bekräftas också av bland annat Isaksson 
(2004) och Storbjörk (2004). Eftersom miljöarbetets resultat kan ligga långt fram i 
tiden kan åtgärder skjutas upp av ekonomiska skäl, med argumentet att de är 
möjliga att ta itu med senare utan att direkt effekt märks.  
 

Fyra dilemman för planerare 
 

• Att balansera ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter i planeringen. 
• Relationen mellan långsiktiga och kortsiktiga planeringsmål. 
• Arbeta med underifrån- respektive ovanifrånperspektiv. 
• Den professionella rollen som expert, samordnare eller processledare. 

 
Figur 8.2 Fyra dilemman för kommunala planerare som aktualiseras i arbetet med hållbar 
utveckling Efter Nilsson (2001) 
 
Många gånger har samma planerare flera roller i samma planeringsprocess vilket 
kan skapa oklarheter för övriga aktörer.  Nilsson (2003) delar in planerarrollen i 
fyra kategorier: aktivistplaneraren, konsensusplaneraren, entreprenörplaneraren 
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och den administrativa planeraren. Det kan jämföras med resultaten från 
föreliggande studie, där miljötjänstemännen betonar att det i planeringen många 
gånger är oklart vem som har vilken roll. Men de utgår också från att det är 
oproblematiskt för planerarna att gå mellan olika roller, medan de själva för egen 
del ser det problematiskt.  

Men vilken roll bör planerare ha när det gäller miljöaspekter i planeringen? 
Som framkommit i studierna har många planerare ett stort engagemang för miljö- 
och hållbarhetsfrågor, och de anser också i stor utsträckning att de kan göra de 
nödvändiga övervägandena om vilka aspekter som är väsentliga att ha med i 
processen. Malbert et al (2004) hävdar att det krävs planerare med olika roller 
eftersom hållbar utveckling ställer krav på samordning mellan olika aktörer i 
samhället. Planerarens roll kan då vara expertens, koordinatorns eller 
processtödjarens. De betonar att processens uppläggning och form är speciellt 
viktig att vidareutveckla. (ibid) Utifrån miljötjänstemännen som ingått i de här 
presenterade studierna är planerarens roll som samordnare/koordinator i många 
fall en maktposition som styr på vilket sätt andras kunskap används och hur 
processen utformas, vilket kan göra det svårt för icke-planeraren att föra fram sina 
synpunkter. I någon mån måste planerarens viktigaste uppgift således vara att 
samarbeta, och vara medveten om att den egna rollen inte är objektiv och neutral, 
lika lite som de andra deltagarnas roller är det. 
  
8.3.2 Miljöargument i planeringsprocessen 
Även om miljötjänstemännen framhäver att de ofta känner sig respekterade i 
planeringsarbetet, har de allra flesta som ingått i studierna uttalade erfarenheter av 
att känna sig ignorerade eller nedlåtande behandlad i sin professionella roll11. De 
beskriver att arbetsområdet traditionellt har låg status, såväl bland politiker som på 
förvaltningsnivå. Arbetet beskrivs med ord som strid, kamp, spel och utförandet 
genom strategier, tragglande och tjatande samt resultaten i termer av vinst eller 
förlust. De ger bilden av en ständigt pågående kamp för att lyfta fram sina frågor 
och få gehör för sitt perspektiv. Detta resultat bekräftas också i en studie av 
kommunekologer och näringslivstjänstemän (Dovlén 2004). Miljötjänstemännen 
är således vana att vara i underläge och har format sin roll utifrån det. 
Förhållandet till planerare ges en speciell laddning. På många sätt står 
yrkesgrupperna nära varandra inom arbetsfältet när det gäller framförallt de 
övergripande, strategiska delen av miljöarbete, och det medför att det finns 
oklarheter i roll- och ansvarsfördelning. Det beskrivs som en gråzon. 
Miljötjänstemännen betonar också att de, på grund av sin kunskap och långa 
erfarenhet av miljöarbete är mest lämpade att föra in denna kunskap i planeringen, 
i motsats till planerarna som, enligt miljötjänstemännen, gör anspråk på att ha 
relativt hög kunskap inom miljöområdet, men som samtidigt måste göra 
prioriteringar mellan en mängd olika frågor som ligger till grund för planen.  
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Fyra dilemman för miljötjänstemän 
 

• Att vara den som måste säga nej - relationen mellan exploatering och 
förvaltning av naturen. 

• Balansen mellan kommunens obligatoriska uppgifter och det strategiska 
och förebyggande arbetet inom miljöområdet – relationen mellan 
långsiktiga och kortsiktiga mål. 

• Låg uppskattning av miljökompetens baserad på yrkesutbildning och 
yrkeserfarenhet i strategiskt miljöarbete. 

• Oklara roller och ansvarsområden samt statusskillnader. 
 
8.3 Miljötjänstemännen upplever att de många gånger har svårt att få gehör för sin 
kompetens och kunskap i planeringsprocessen. Ovan sammanfattas detta i fyra dilemman i 
analogi med figur 8.2. 
 

Miljötjänstemännen för fram att miljöfrågan bör vara den grundläggande 
utgångspunkten för markanvändningsplaneringen, och ett nödvändigt inslag i all 
planering. Från planerarnas synpunkt utgör det i vissa fall problem att det 
kunskapsunderlag som miljötjänstemännen presenterar kan vara svårt att översätta 
till planeringstermer.  

Miljötjänstemännen upplever att de i planeringsprocessen har svårt att hävda 
sitt perspektiv i konkurrens med ekonomiska och tekniska argument.  
Erfarenheten är att miljöfrågorna av politiker och andra tjänstemän ofta omtolkas 
till uttryck för miljötjänstemännens personliga synpunkter och ses som icke-
faktabaserade argument. Samtidigt uppfattar andra tjänstemän att 
miljötjänstemännen använder lagstiftningen för att tvinga in miljöaspekter.  
Obalanser i maktpositioner och status, samt uppfattning av den egna och andras 
roller har således betydelse för resultatet av samverkan. (Figur 8.3) 

Betydelsen av samråd, användandet av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) 
och vilken betydelse översiktsplanen har för detaljplaneringen diskuteras av 
Johansson (2001). Han utgår från att dessa tre instrument förväntas öka 
miljöhänsynen i planen. I studien framkommer att MKB sällan används, eller i 
annat fall vanligen är ofullständiga. Relationen mellan översiktsplan och 
detaljplanens utformning är svag, vilket indikerar att innehållet i översiktsplanen 
har liten betydelse för vilka miljöhänsyn som tas och hur den fysiska miljön 
utformas. Samrådet fungerar i de studerade fallen främst som en arena där 
konflikter mellan olika intressenter uppstår, snarare än en arena för 
kunskapsutbyte och för att öka miljöhänsynen. De miljöargument som framförs 
används i de flesta fall för att stärka ett intresse och inte primärt av miljöskäl. 
Liknande resultat framkommer också hos Storbjörk (2001) som visar hur alla 
intressegrupper kring en vägutbyggnad i ett område med höga natur- och 
kulturvärden stärker sina ståndpunkter med vetenskapligt grundade 
miljöargument. 
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Hur miljö och till viss del hållbarhetsfrågor hanteras i planeringssammanhang 
hänger delvis samman med yrkesrollerna. Skillnader mellan miljötjänstemännen 
och planerarna formas bland annat av de förutsättningar som ges i lagstiftningen. 
Eftersom planlagstiftningen är målrationell och fokuserar på processen, medan 
miljölagstiftningen till stor del är normrationell och anger vad som är tillåtet (Fog 
et al 1992) finns redan där en grund för de olika gruppernas förhållande till 
avvägningar (kapitel 7). Speciellt i fokusgruppen kom detta upp i diskussionerna, 
bland annat genom att planerarna upplevde miljöbalken som alltför detaljerad och 
styrande, och därigenom i stor utsträckning förhindrade dem att göra 
bedömningar utifrån situationen. Planering som aktivitet är uppbyggd kring 
avvägningar om vad som är lämpligt respektive olämpligt, och avvägningar och 
överväganden är en central arbetsmetod för planeraren. Miljöyrket bygger i stor 
utsträckning på faktakunskap, och en betoning av rätt respektive fel. När dessa två 
grupper ska samarbeta uppstår en översättningsproblematik mellan två 
praktiker/rationaliteter, som båda har rätt utifrån sitt perspektiv.  

Så även om miljötjänstemännens roll har gått från att vara en expert som ger 
synpunkter via remisser till en aktiv deltagare i planeringsprocessen finns det 
fortfarande kvar skillnader i synen på de olika gruppernas status och mandat. 
 
8.3.3 Att tänka och prata tillsammans 
I resultaten från alla tre studierna lyfts fram att tid för att samtala och reflektera 
över andras och egna roller, föreställningar och så vidare saknas. Speciellt att tänka 
och reflektera kring sitt eget arbete anses som eftersträvansvärt. Det är en viktig 
förutsättning för såväl yrkets som yrkesrollens utveckling, både för den enskilde 
och för yrkesgruppen. Även samarbetet kan utvecklas genom tid för eftertanke, 
för att skapa gemensamma referensramar kring de aktuella arbetsuppgifterna, få 
en förståelse för andra gruppers argument, för att hitta passande sätt att organisera 
samarbetet på och så vidare. Liknande resultat redovisas av Malbert et al (2004) 
som visat att deltagarna i stadsplanering efterfrågar arenor för möten, ömsesidigt 
kunskapsutbyte och gemensamt kunskapsbygge, främst genom dialog och 
personliga möten. En slutsats blir att det finns behov att skapa kommunikativa 
lärandeprocesser, bland annat för att kunna bygga upp en gemensam kompetens 
över sektorsgränserna. Vidare poängterar de behovet av tid för att utveckla tillit, 
gemensamma referenser och ett gemensamt språk, vilket är en förutsättning för 
bättre samverkan. (ibid) Även i Asplund och Skantze (2005) förs diskussionen om 
betydelsen av möten, kommunikation och olika aspekter av lärande inom ramen 
för hållbar utveckling och strategisk planering. 

En pedagogisk situation innebär en möjlighet att kritiskt granska olika 
föreställningar och perspektiv, men också att diskutera, reflektera och handla, och 
därmed förändra sammanhang och villkor som styr det dagliga arbetet. Skantze 
(2005) och Högberg (1980) poängterar att ett pedagogiskt arbetssätt som 
blottlägger de antaganden som ligger bakom beslut och de föreställningar som 
ligger bakom olika sätt att ta fram beslutsunderlag är särskilt fruktbart. Detta 
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överensstämmer också med dialogens betydelse, som den beskrivs av Ramírez 
(1995a). Det krävs tid och resurser för att kunna samtala, att som ett första steg 
prata om vad man gör, för att genom det kunna formulera sina perspektiv, likheter 
och skillnader i synsätt, förgivettagna normer och värderingar och så vidare. I 
resultaten från studierna framkommer att det sällan finns tid för reflektion, 
eftersom fokus idag i den kommunala organisationen är så starkt inriktat på att 
producera resultat. Det krävs tid inte minst för att tänka kring och diskutera den 
egna rollen och de överväganden och antaganden som styr arbetet. Detta kan i sig 
öka förutsättningarna för samarbete då det kan bidra till att klargöra roller och öka 
tryggheten i den egna rollen.   

För att utveckla sin förmåga att göra överväganden tillsammans i mötet 
mellan olika kunskapsområdens företrädare, måste det finnas en förståelse för 
betydelsen av intuition, kontexten och olika värderingar och världsbilder. 
Yrkesutövaren måste också kunna kommunicera sitt professionella perspektiv. 
Troligen vore det bra om de som utbildas till planerare har en grund i ett annat 
yrke, gärna både genom utbildning och genom yrkeserfarenhet. Ramírez (2004)12 
visar på retoriken som ett centralt hjälpmedel för att såväl förstå som delta i 
planeringen. Samhällsplanering handlar bara till viss del om faktakunskap. Den är 
som aktivitet främst inriktad på att formulera möjliga och önskvärda alternativ. 
Språket är alltså det centrala eftersom planeringen i så hög grad innebär att hantera 
begrepp och argument. De överväganden som är själva kärnan i 
planeringsprocessen gör det nödvändigt att tydliggöra skillnaden mellan 
faktakunskap och handlingskunskap. Att lyssna och förstå andras perspektiv är 
grunden för dem som deltar i planeringen, oavsett deras yrkestillhörighet.  
Ramírez (1995a) konstaterar att vi inte behöver färdiga lösningar, utan snarare 
bättre beredskap och kompetens att finna egna, för situationen lämpliga lösningar.  

Detta för vidare till frågan om vem som sätter regler för hur miljöfrågor och 
även andra frågor av vikt för hållbar utveckling kommer in i det kommunala 
arbetet respektive i planeringen. Görs det i en gemensam diskussion eller gör man 
som man alltid brukat? 
 
8.3.4 Konsensus eller konflikt? 
En röd tråd i samtliga av avhandlingens studier har varit samarbetet mellan olika 
yrkesgrupper i det kommunala miljöarbetet. Enligt Abbotts (1988) teori om 
professionssystem utgör konkurrens om kontrollen över arbetsuppgifter och 
kunskap den huvudsakliga drivkraften för en professions eller ett yrkes utveckling. 
Men konkurrensen kan likaväl ha sitt ursprung i konflikter som uppstår genom de 
olika tolkningar en gemensam fråga ges utifrån de olika traditionerna. Edman 
(2001) påpekar att stadsplanering sedan 1600-talet varit en multiprofessionell 
arena, som under 1900-talet dock haft en mer enhetlig struktur, med en 
arkitektifiering av yrket. Han konstaterar att det ändå inte utvecklats en tydligt 
överordnad yrkesgrupp, som borde ha blivit följden enligt professionsteoretiker 
som Abbott. (ibid) I viss mån kan alla som deltar i samhällsplaneringen sägas vara 
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planerare (Forester 1989) vilket innebär en mängd olika yrkesbakgrunder och ett 
brett spektrum av fackkunskap. Att planeringens olika aktörer har olika perspektiv 
och intressen har uppmärksammats i såväl teoretiska som empiriska arbeten.  
Några av dessa är exempelvis Hamrin (1970) Högberg (1980), Forester (1989), 
Cars (1992), Orrskog (1993), Flyvbjerg (1994), Sager (1996), Healey (1997), 
Asplund et al (1997), Malbert (1998), Isaksson (2001), Storbjörk (2001), Olsson 
(2003). 

I de föreliggande resultaten finns exempel på situationer som kan ses som 
konkurrens och intressekonflikter mellan de olika yrkesgrupperna, även om det 
också finns exempel på samsyn och samarbete. Konflikterna kan i många fall 
hänföras till deras olika yrkeskulturer, men kan även uppstå som en följd av att en 
yrkesgrupp eftersträvar att bibehålla eller öka kontrollen över arbetsuppgifter, 
både när det gäller utförandet och formuleringen. Det finns uttryck för en 
spänning mellan att å ena sidan viljan att samarbeta och dela kunskap med andra 
och å andra sidan ett motstånd mot att reflektera över de egna ståndpunkterna 
och därigenom att kanske förändra sitt eget perspektiv och den egna rollen. Det 
finns också andra anledningar till att konflikter uppstår mellan yrkesgrupperna och 
deras respektive roller, exempelvis personrelaterade konflikter och vad de 
upplever som ofullständig information.  

I diskussioner om hur samarbete sker i planeringsprocesser finns det flera 
aspekter att ta i beaktande. En är de kommunikationssvårigheter och missförstånd 
som kan uppstå med grund i de skilda språken och perspektiven. Om en 
diskussion om problemformulering strävar efter konsensus, finns det en risk att 
tjänstemännen, trots olika och till och med motsatta perspektiv snarare betonar 
det som förenar dem, istället för att närmare lyfta fram de existerande 
meningsskiljaktigheterna. Diskussionerna riskerar då att bli ytliga och försök att 
finna och lösa missförstånd motverkas av en motvilja att lyfta fram konflikter. Om 
processen, trots djupgående konflikter i grundläggande frågor, når en 
konsensuslösning kan vi tala om en ”falsk” konsensus, vilket leder till konflikter 
senare när planen ska implementeras eller beslut verkställas. (Håkansson & 
Asplund 2001) Konsensuskulturen har också stöd i diskursen kring ekologisk 
modernisering, där ekonomisk tillväxt förutsätts vara förenlig med miljöhänsyn. 
Fudge och Rowe (2000) konstaterar att den definition ekologisk modernisering 
getts i Sverige är en vetenskapsbaserad, expertstyrd modell, som kan ha svårt att 
vinna legitimitet. De tror därför att det riskerar att bli enbart ett språkligt grepp för 
att dölja oförenliga motsättningar av så väl ekonomisk som social och kulturell art. 
(ibid) Detta pekar på den makt som ligger i språket och rätten att benämna och 
definiera olika företeelser. Även Hedrén (2002) påpekar att det finns en långt 
driven konsensusretorik inom miljöområdet som döljer konfliktrelationer, som i 
realiteten är komplexa och många gånger inbegriper oförenliga intressen. 
Dessutom framställer diskursen miljöfrågorna enbart som en fråga om praktiska 
lösningar på gemensamma problem. Som exempel använder han den fysiska 
riksplaneringen som demonstrerar en syn på konflikter som ett administrativt, inte 

 204



politiskt problem. De administrativa avvägningarna skulle låta sig göras genom en 
vetenskaplig inventering av Sveriges naturresurser och de konflikter som kunde 
tänkas uppkomma. Detta resulterade i en lista med prioriteringsordning mellan 
olika intressen. Olika värden förväntas således att kunna vägas mot varandra i en 
administrativ avvägning. Samma princip har också lett fram till gränsvärden och 
andra hjälpmedel som utgår från antagandet om vetenskapligt objektiv kunskap.  

Kommunikativ planeringsteori behandlar hur tankar, antaganden och 
värderingar förändras genom sociala processer, och argumenterar för hur detta är 
en viktig del i ett gemensamt konsensusbyggande. Men, som Sager (1996) påpekar, 
har perspektiv som påtagligt avviker från den rådande normen och 
policyuppfattningen, och därmed kan antas kräva större förändringar, svårt att få 
genomslag och att bli representerade i planerings- eller policyprocessen på samma 
villkor. Detta är fallet även när motstridiga intressen och perspektiv 
uppmärksammas och accepteras som en naturlig del av social interaktion. (Dovlén 
& Håkansson 2002) Det kan beskrivas som en paradox inom den kommunikativa 
planeringsteorin, att konflikter och olika, motstridiga perspektiv uppmärksammas, 
men ändå främst behandlas som oproblematiska i en konsensusprocess. Asplund 
(1970) noterar att konflikt och konsensus utgör en fixbild, där det är omöjligt att 
betrakta de båda fenomenen jämsides. Både Asplund (ibid) och Sager (1996) pekar 
på att sociologin endera är konflikt- eller konsensusinriktad. Under lång tid har det 
inom planeringsteorin varit den konsensusinriktade strömningen som fått störst 
genomslag. Under senare år har detta ifrågasatts, se exempelvis Allmendinger 
(2001). 

I ett planeringsteoretiskt perspektiv kan en ökad förståelse för betydelsen av 
konflikter i mötet mellan aktörer troligen leda längre än den betoning av 
konsensus och samsyn som fortfarande är det dominerande perspektivet, som i 
Healey (1997). Även i de teorier som behandlar maktaspekter i 
planeringsprocessen, som Forester (1989), finns ofta en betoning på 
konsensuslösningar. I planerarrollen framhålls att det finns ett behov av att vara 
medveten om de skilda perspektiv, maktspel och annat som påverkar processen. 
Samtidigt framställs planeraren ha möjlighet att relativt objektivt kunna medla i 
denna process, och vara den som ska avslöja de bakomliggande strukturerna. 
(ibid) Detta ter sig utifrån föreliggande resultat som svårt eftersom planeraren själv 
är en del i processen, och har egna föreställningar om resultat, prioriteringar och 
så vidare. Att vara en utanförstående person är således inte möjligt. 

Skillnaden mellan de olika yrkesgrupperna och de konflikter som kan finnas 
kan ses som möjligheter snarare än problem. Det är dock viktigt att vara medveten 
om skillnader i perspektiv mellan olika grupper, och se det som en utmaning som 
kan leda till lärande och kunskapsprocesser. I mötet uppkommer konflikter av 
olika slag, där somliga blir låsande medan andra lätt löser upp sig. Stokers (2000) 
uppmärksammar konflikter som en möjlig drivkraft i governanceprocesser. Men 
enligt honom är detta möjligt enbart om de är lösliga, exempelvis av typen mer – 
mindre, och inte av kategorin antingen - eller konflikter. I det första fallet menar 
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han att de ökar erfarenheten av att förhandla, kompromissa och lösa konflikter. 
Men jag vill hävda att även andra typer av konflikter kan vara drivande och ge 
samma erfarenhet. De kulturrelaterade konflikterna är ofta av just antingen - eller 
karaktär. Men det innebär inte att de är olösliga, om det är ett mål att alla 
konflikter ska lösas. Däremot krävs tid för reflektion. Konflikter kan således 
utgöra en grund för lärandeprocesser och en gradvis förändring av tanke- och 
handlingsmönster, men kanske framförallt en ökad förståelse för att andra har 
andra perspektiv och att deras agerande kan vara rationellt utifrån dessa. Det utgör 
en del av uppbyggnaden av den samlade kommunala planeringskompetensen 
genom att de olika parterna genom konflikter ges en möjlighet att reflektera över 
både andras och egna ståndpunkter.  
 
8.3.5 Bindande mönster och traditioner? 
När det ställs krav på förändring har en rad olika förhållanden betydelse för 
resultatet. Nya uppdrag, direktiv, idéer och nya begrepp som introduceras kan 
endast definieras i arbetssituationen, i det dagliga arbetet. Olika grupper kan antas 
omformulera nya riktlinjer och arbetsuppgifter i överensstämmelse med de egna 
tolkningarna av problemen. De förgivettagna antagandena om arbetets 
beskaffenhet, yrkesrollen och liknande kommer således att ha betydelse för hur en 
yrkesgrupp möter krav på förändring.  

Dagens planering är formad av ett rationalistiskt ideal som utgår från att 
sakkunskap från respektive område kan läggas samman och att en 
sammanvägning, gjord av experter, kan skapa den bästa lösningen på det givna 
problemet. (Granberg & von Sydow 1998) Men i praktiken följer man inte detta 
ideal (Isaksson 2004). Planering och miljövård, liksom kommunaltekniska frågor, 
är traditionellt, inte bara idealt utan även i praktiken, starkt präglade av ett 
rationellt tankesätt, och fokus ligger i första hand på fakta – beräkning – lösning. 
Hedrén (2002) slår fast att vetenskapens roll är central i politiken och 
samhällsplaneringen. Synen på instrumentell kunskap och att det är möjligt att 
finna den bästa lösningen ligger till grund för den politiska utredningskulturen. 
Kunskapen ses som objektiv. Han framhåller att det utvecklats en form av 
”naturens ingenjörskonst”, där naturen är såväl en resurs för den tekniska och 
instrumentella rationaliteten som dess produkt. (ibid) Det finns en allmän tilltro i 
att tillräcklig mängd fakta respektive teknik kommer att lösa problemen, även om 
processer, kommunikation och liknande betonas i språket. Detta är mycket tydligt 
i miljödebatten. I och med dessa arenor, med sina traditioner och invanda synsätt, 
byggda på ett sektortänkande, och med tillhörande yrkesgrupper med sina 
respektive perspektiv formade av sektorstraditionerna, vanligen med en såväl 
formell som informell hierarki, hindras nya tankesätt och handlingar. (Orrskog 
2004)  

Under de senaste trettio åren har teorier om planering utgått från 
verksamheten som i första hand en kommunikativ process och i verksamheten har 
olika verktyg använts med varierande resultat. Det har således funnits en vilja att 
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bidra till att skapa bättre förutsättningar för kommunikation och erfarenhetsutbyte 
mellan de som deltar i och berörs av samhällsplaneringen. Det kan dock 
konstateras att i och med hållbarhetsdiskussionen har behovet av att samordna 
skilda aspekter av samhällsutvecklingen ytterligare ökat. Uppdraget att bidra till en 
hållbar utveckling kan förväntas lösa upp gränser, men också skapa nya mellan 
olika kunskapsområden. Det kan alltså antas innebära ett behov av ökad 
professionell kompetens hos kommunerna att kunna hantera skilda perspektiv.   

Inom planeringen behövs vägar för att bryta de dominerande 
tankestrukturerna, med sina etablerade grundläggande antaganden och 
förgivettagna normer och rutiner. Institutionella förändringar som exempelvis ny 
lagstiftning och organisationsförändringar innebär inte i sig förändring av 
arbetsrutiner och invanda tankesätt. Ökat utrymme för perspektivmöten och nya 
tankeverktyg som stödjer förändrade vardagsrutiner kan tillsammans med ett ökat 
medvetande om styrande strukturer bidra till att minska klyftan mellan abstrakta 
målformuleringar och vardagspraktiken.  

En tänkbar väg är att skapa nya situationer eller arenor där det är möjligt att i 
viss mån frikoppla sig från traditioner, styrande strukturer och invanda roller. Det 
regionala utvecklingsarbetet kan möjligen erbjuda en sådan plattform. En 
bidragande orsak är att här möts inte enbart företrädare från olika sektorer samt 
privata och offentliga aktörer, utan även representanter från olika geografiska 
områden inom regionen och från olika förvaltningsnivåer. Detta gör att det i 
mindre utsträckning finns fasta föreställningar om hur arbetet ska ske och vad 
som förväntas av var och en, utan det måste skapas gemensamt av deltagarna. 
Detta kan i sin tur få återverkningar på den kommunala planeringsnivån, genom 
att de läro- och förändringsprocesser som startar även kommer att påverka 
vardagsarbetet. Inom den regionala utvecklingsplaneringen (nationellt, regionalt 
och inom forskningen) finns också en explicit diskurs kring behovet av lärande i 
utvecklingsarbetet (Nilsson & Uhlin 2002). 

Samtidigt måste man vara observant, eftersom skapandet av nya arenor i sig 
kan innebära problem i form av brist på kontinuitet, att frågor separeras och sätts 
på undantag, men också risker när det gäller demokratiaspekter (Pierre 2000).  I 
den kommunala planeringen finns rutiner och regler som i viss mån säkrar insyn 
och deltagande. En ytterligare risk är att planeringen på dessa arenor försiggår för 
långt ifrån ”verkligheten” och bara blir ytterligare en uppgift som tar tid och 
resurser från att diskutera, identifiera och arbeta med de frågor som är angelägna 
utifrån de lokala förhållandena i den egna kommunen. För att kunna tänka nytt i 
planeringen är ett första steg att skapa utrymme för samtal i det dagliga arbetet. 
Det är här bland dem som är verksamma reflektionen över de egna och 
medaktörers perspektiv, värderingar och maktpositioner måste ske och diskuteras 
för att kunna förändras. Forskningen kan inte erbjuda en generell lösning i form 
av en modell alla kan använda. Nya förhållningssätt och tankeverktyg måste 
utvecklas genom samtal och utifrån de olika förhållanden som råder, och utifrån 
de erfarenheter de olika deltagarna har.  
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8.4 Avslutande reflektion  
 
Det saknas inte kunskap och erfarenheter i det kommunala miljöarbetet. Däremot 
är arbetsformerna ofta bristfälliga. 

Utifrån de berättelser som presenterats kan vi sålunda konstatera att 
lagstiftning och statliga direktiv i sig har relativt liten betydelse för hur 
framgångsrikt det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet blir. Däremot kan de leda 
till att de frågor och problem som är angelägna utifrån de lokala förhållandena får 
stå åt sidan för att nationellt påbjudna projekt eller uppdrag prioriteras. 

På miljöförvaltningarna eller motsvarande leder brist på resurser och en 
ökande mängd uppgifter och förväntningar till behov av prioriteringar mellan 
frivilliga och tvingande uppgifter. I sin tur leder detta till att incitamentet att 
engagera sig i planeringsprocesser med osäkra resultat är låga. Miljö- och 
hälsoskyddstjänstemännens yrkes- och intresseorganisation konstaterar att ett 
systemfel måste föreligga om det inte finns möjlighet att genomföra och följa upp 
den lagstiftning och de uppdrag som ges. 

Miljöyrket har en rad utmaningar att möta. Ett första steg är att reflektera 
över den egna martyrrollen och kunskapssynen samt på vilka sätt dessa påverkar 
bemötandet från andra grupper. Det finns ett behov att göra upp med det 
förflutna och arvet. Det innebär också att miljötjänstemännen måste bli bättre på 
att kommunicera sin kunskap. 

Planerarna måste reflektera över (den normativa) rollen som objektiv och 
allvetande, och hur den påverkar samarbetet med andra grupper. Även planerarna 
behöver således göra upp med traditioner och arv13.  Planerarna måste bli bättre 
på att förklara sin roll och sin rationalitet, och öva för att bli professionella 
lyssnare. 

Slutligen är den kanske mest grundläggande aspekten i att skapa kompetens 
för hållbar utveckling att uppmärksamma pratets betydelse, såväl som makt att 
definiera (och därmed utdefiniera) och kategorisera som för att mötas och att lära.  
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1 De i denna avhandling redovisade fokusgrupper med miljötjänstemän respektive 
planerare hölls under hösten 2001 medan fokusgrupper med näringslivstjänstemän 
respektive kommunpolitiker hölls våren 2002. De två senare har ej använts som underlag 
för avhandlingstexten men jag deltog även under dessa och har varit med vid diskussioner 
och seminariebehandling av empirin från dessa. 
2 När studien utfördes 1995 var Agenda 21-arbetet i de studerade kommunerna i ett 
uppbyggnadsskede, och betydelsen för de redan etablerade verksamheterna var svåra att 
bedöma. Däremot kunde uppfattningen av Agenda 21, och sättet man arbetade på i detta 
skede studeras. (Håkansson 1996) 
3 I figuren avser relationen mellan cirklarna en kombination av den formella 
organisationen och det sätt arbetet faktiskt utfördes, inklusive de informella kontakterna 
mellan verksamheterna. 
4 Alla forskare som deltog i projektet stod som författare till de rapporter som 
producerades. Varje rapport hade dock en av forskarna som huvudförfattare. 
5 Det problem de ska lösa handlar mer om konsekvenserna av dagens livsstil än om 
utsläpp från fabriker. (Duit 2002) 
6 Se exempelvis Från vision till handling. Sveriges nationalrapport till världstoppsmötet om 
Agenda 21 och hållbar utveckling i Johannesburg 2002. (Nationalkommittén för Agenda 
21 och Habitat 2002) 
7 Frågor om miljötjänstemännen eller andra tjänstemän som deltagit i studierna är anslutna 
till någon form av yrkes- och intresseorganisation har inte ställts. Däremot skulle en sådan 
studie kunna vara intressant för att diskutera hur yrkesdiskursen skapas. 
8 Jämför med Hirdman 1993, s 25-62. 
9 Michaeli (2000) kallar de personer som arbetar i ett gränsland mellan det civila samhället 
och den kommunala förvaltningen för gränsgångare i sin studie av Agenda 21 som social 
styrform. De har som uppdrag att stödja och uppmuntra medborgarnas initiativ och 
projektidéer inom miljöområdet. 
10 Jämför med Velásquez (2001) studie om Alby där det framkommer hur tjänstemännen 
sätter samman grupper av medborgare och därmed styr vilka frågor som kommer att 
diskuteras.  
11 Ett liknande resultat finns i en studie av kommunekologer (Dovlén 2001), som är den 
grupp av miljötjänstemän som lyfts fram av planerarna i fokusgruppen (kapitel 6) som lätta 
att samarbeta med, med liknande kultur som planerarna och en annan syn på avvägningar 
än miljöinspektörerna som beskrivs som rigida och i många fall besvärliga. 
12 Se även Ramírez 1995a för en mer ingående analys av den aristoteliska filosofin och 
retoriska figurer i samband med samhällsplanering. 
13 Exempelvis Hirdman (1993), men även andra historiska överblickar, borde vara 
obligatorisk läsning på planerarutbildningar för att få förståelse för den kontext 
samhällsplaneringen växt fram ur, och som inte alls började med Myrdals. Planeringen har 
ett paternalistiskt och uppfostrande drag i minst lika hög grad som miljövården, och med i 
stort sett samma ursprung. Planeringen har dock haft en högre legitimitet i samhället i 
jämförelse med miljö- och hälsovården, se exempelvis Törnqvist (1961). 
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9 Competence for Sustainable Development - 
Professional roles in local planning 
 
 
This chapter offers a brief overview of problem, methods and the essential results 
from the study. 
 
9.1 Introduction 
 
Today, there are a large number of policy objectives and decisions concerning 
measures related to the environment. This is true on an international and national 
level as well as on a regional and municipal one. The aim is to transform Sweden 
into a sustainable society. (Lundqvist 2000) In Sweden, municipalities and physical 
planning have been given an important role in this transitional work. (prop 
1990/90:91, SOU 1994:36) But how are political decisions transformed into the 
actual work of professionals carried out in municipal public administration and 
spatial planning?  

A municipal public administration is not a unified organization, but is instead 
populated by a number of different professional groups, each an expert in its own 
field. Experts belong to various municipal administrative units, all of which have 
developed their own traditions and procedures, which influence their work.  It is 
crucial to understand how the public administrators’ view of their professional 
practice and their interpretations of their brief are manifested in their practical 
work if there is to be a better understanding of the results of environmental 
policies.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9. 1 Perspectives held by different occupational groups might be both overlapping 
and separated, as illustrated by the circles above. (From Dovlén and Håkansson, 2002) 
 
Through the accounts of individual public administrators, a picture emerges of 
how they construct their professional role, based on perspectives that are created 
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by such factors as professional training, professional experience and personality.  
Professional roles constitute a platform for choosing ways of action and strategies. 
An interpretation is made of what their brief consists of, what the environmental 
problems are and what solutions are possible as well as necessary, based on the 
various perspectives of these public administrators.  (Figure 9.1) 

The aim of this paper is to highlight the importance of how various 
occupational groups involved in municipal work with the environment and 
sustainability have different perspectives and roles in the interaction that takes 
place within the framework of municipal planning and in the changes that are 
required to achieve the goals that have been set. This will be done by presenting 
examples from their day-to-day work. The empirical material has been gathered 
from three studies carried out in 1996, 1999 and 2001.  

In the first study, the capacity of four municipalities in integrating 
environmental and sustainability issues in their comprehensive planning were 
examined. The study was comprised of municipal public administrations that 
work with environmental and health issues, municipal technical service issues, 
planning and work with Agenda 21. The professional groups that were 
represented in the individual interviews and workshops were environmental and 
health inspectors, local government ecologists, technicians, planners and Agenda 
21 coordinators. Interviews were also carried out with leading politicians. 
(Asplund et al 1997) The second study consists of interviews with three 
environmental managers regarding their professional life and what they have seen 
to be obstacles and opportunities in their work. (Håkansson 2001) In the third 
study, focus group sessions were conducted with planners, environmental 
officials, local government professionals in economic development and politicians, 
each group on its own. All of the sessions were held in one day, with the first half 
being devoted to discussing planning as an arena for sustainability work, and in 
particular the possibility of integrating environmental issues. In the second half, 
participants discussed their experiences relating to communication and learning in 
their interaction with other professional groups. (Asplund & Skantze 2005) In the 
present study, empirical evidence from the groups of planners and environmental 
officials has been used.  

Empirical evidence has thus been gathered through interviews (Kvale 1997) 
and focus groups (Kitzinger & Barbour 1999, Wibeck 2000). A starting point for 
this kind of qualitative study is seeing people as intentional and as creating 
meaning (Karlsson 1985). The result is an empathetic description (Westlander 
1987) based on their own perspective. This type of study does not lead to any 
causal explanations, that is, assertions about cause and effect that can be used to 
predict what may happen in different situations. Instead, the scientific interest 
here is to increase understanding of phenomena in the area studied. (Qvarsell 
1996) The main objective is to present examples through accounts from the area 
studied, in order to develop insight into how the work is carried out. The example 
helps us to understand something through something else and is useful in 
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producing understanding about people’s experiences and perspectives. (Ramírez 
1995a) It is thus a good method in planning studies where perspectives on 
people’s actions are crucial. (Larsson 2004) A number of theories have been used 
afterwards in the studies to highlight various aspects of the accounts.  

The concept of culture has been used to highlight the various differences 
that exist between the different groups that work with environmental and 
sustainability issues. Culture in this context means  “a set of solutions devised by a 
group to meet specific problems posed by the situations they face in common.” 
(van Maanen & Barley 1985, p 33) Culture is further assumed to include common 
values, meanings and accepted interpretations of situations (Louis 1985) that arise, 
persist and change through social processes (Alvesson 1985).  Many of the 
fundamental values that are given by a culture are taken for granted by the person 
holding them, who is unconscious of them, and which can thus be difficult to 
change (Schein 1992).  

Abbott’s (1988) theories about professional systems and about competition 
as a driving force in the development of professions are based on the idea that 
changes in a common professional field lead to competition over tasks and over 
the way the content of the work is formulated. These theories have been used to 
highlight situations involving change and the interplay between professional 
groups, because there were many accounts in the material used here of 
competition and the struggle to formulate environmental work based on the 
group’s own professional tradition.      

Other theories used to emphasise this theme in the empirical material 
concern the use of knowledge, like Dreyfus & Dreyfus’s (1986) model of skill 
acquisition and Ramírez’s (1995, 1996, 2004) discussion of knowledge about 
experience and actions. In both cases, reflection based on previous experience 
plays a central role.  
 
9.2 Co-operation and competition  
 
In the study of four municipalities, it could be said that the municipalities, public 
administrations and professional groups have all developed their own cultures.  
This does not mean that the various professional groups are the same in each 
municipality, but rather that there are certain common characteristics and ways of 
thinking in each profession, and that there is then an adjustment to how this is 
expressed both through the culture found at the administration level and through 
the general political culture in the municipality. (Figure 9.2) How the work is 
carried out depends on the interplay between given conditions.  

There is a difference between the professional groups in the studies that can 
be attributed to a professional culture and which concerns how environmental 
problems are interpreted and what solutions are recommended. The environment, 
finances and technology are given different weights in the work of the different 
groups. Environmental officials find that they have a difficult time in the planning 
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process maintaining their perspective in competition with financial and technical 
arguments. Planners also confirm that financial aspects always weigh heaviest 
when different issues are set against one another. A number of the environmental 
officials in the studies believe that planning in itself does not lead to any outcome, 
while many of them see planning as a strategic instrument to raise environmental 
issues to a higher level in the municipal work, or as a form for discussion and 
communication, in the same way as many planners do.  
 
 
 

Administrative 
culture 

Profes-
sional 
culture 

Political culture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9.2 The general political culture in he municipal, the administrative culture and the 
professional cultures interact, and constitute prerequisites for the day-to-day work. 
 
The environmental officials think that planners sometimes cross over into their 
area without having justification for this. Planners, for their part, are more inclined 
to see environmental officials who are focused on planning as a reinforcement for 
their own environmental arguments and not as an encroachment on their 
professional role. Planners and technicians express their view of environmental 
officials as unnecessarily strict and tied to the law; they “hit other groups in the 
head with their statute book,” an expression that the environmental inspectors 
also use to describe aspects of their own professional role. A number of the 
technicians in the introductory study find that they have a difficult time asserting 
themselves in the formulation of the environmental problem and measures to 
address it and that planners and environmental officials in their municipality have 
had greater political pull.  They chiefly recommend solutions in the form of new 
or improved technology. These and other differences in their frames of reference 
and ways of working sometimes led to difficulties in the interplay between the 
professional groups and their different administrations. Imbalances in positions of 
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power and status, along with an understanding of their roles and the roles of 
others, are important in determining the outcome of interaction. This becomes 
clear not least in the accounts of how mergers of administrative units affected the 
work.  

Especially in the interviews with the environmental managers, it becomes 
clear that reorganisations take a great deal of time and energy from their work, 
that everything comes to a standstill and that it takes time before they can pick up 
the pieces and continue. At the same time, this is linked to the tradition of 
sectorisation in Swedish public administration, and which is reflected in the laws 
and the organization of work. Environmental issues that are supposed to cut 
across sectors by taking a comprehensive view of things are thus by nature 
difficult to fit into the existing structure. There are roles that are rather clearly 
formulated and ingrained which are difficult to change.  

It is apparent in the studies that the professional groups often have 
simplified, stereotypical images of one another, even though each group without 
exception has respect for the other professional groups. However, there are 
difficulties in the translation between officials of the different groups’ knowledge 
and evaluation of facts. There is often low understanding of that other groups act 
based on their professional knowledge and experience. For instance, it is relatively 
common that environmental officials, who are often described by planners as 
inflexible, wrapped up in details and laws, find that they themselves are treated as 
if they based their statements on personal opinions and emotional grounds. 
Environmental officials, in turn, see planners as overly cautious generalists who 
allow themselves to give priority to different factual matters and act too politically.  
The planners describe this as a sensitivity to what is possible, finding something 
that, over all, will be good in the long run, for both the environment and society. 
This results in an encounter where groups can act based on what they expect the 
others to represent, rather than on what is actually being presented.    

The position taken by the three environmental managers interviewed on the 
local Agenda 21 work that took place in the 1990s can be seen as an example of 
the professional struggle and competition to maintain and expand their field of 
work when a new task is formulated, as described in Abbott’s (1988) theories 
about the professional system and the development of professions. It is apparent 
from the interviewees’ accounts that there is frustration stemming from their 
sense that factual matters that they had long worked with as part of a professional 
body suddenly attracted attention when the message came from somewhere else. 
In some cases, Agenda 21 has been used strategically by the environmental 
officials to highlight traditional and existing environmental work by ensuring that 
the task is delegated to their own administrative units.  There have not been such 
strong and deeply rooted conceptions about operations in the rest of the 
organization relating to Agenda 21, which may have facilitated acceptance by both 
politicians and administrators from other sectors.    
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9.3 Pre-conditions for local environmental and 
sustainability work  
 
Work with environmental and health protection has traditionally been closely 
linked to legislation, starting with the health protection laws in the mid-19th 
century and then in the 1970s with its special environmental legislation. (Bro 
2000) This has clearly left a mark on the way work is carried out and on the 
professional culture.  Laws also have a legitimising function, because it can be 
shown what demands are placed on these activities.  

There are differences, however, between framework laws like the Planning 
and Building Act and special laws like the Health Protection Act in how the laws 
can be used. In the Planning and Building Act, goal-based rules are common, 
which means that actors are free to choose the means they consider are needed to 
achieve given goals. This then means that the decision depends on conceptions 
and values as well as the knowledge and other resources available to the actors. 
This facilitates making decisions that are adapted to prevailing local conditions. 
Other laws usually result in norm-based decisions; that is, it is specified in the law 
what decisions are possible in a given situation. Calculations have thus already 
been made in formulating the legal text, which presupposes that it is possible to 
set a clear boundary between what is allowed and what is not allowed, and it is 
possible to monitor whether it is complied with. (Fog et al 1992) The second type 
largely characterises laws in the area of environmental and health issues. 

In the municipalities studied that were most successful in their 
environmental work, there are and have been strong administrators and/or 
politicians with an interest, who are pushing the environmental work.   Sometimes 
this has been in combination with significant environmental problems, so that it 
can be said that some kind of crisis arose which required a reformulation or new 
approach to resolve the crisis.  In the introductory study, the two municipalities 
that have chosen largely to react to signals from the state and that otherwise take 
few local initiatives also have the least developed environmental work. What 
distinguishes them from the two more proactive municipalities are their priorities 
and strategy for operations from leading administrators as well as the political 
support and interest. Through conscious recruitment and a gradual build-up of 
support, the environmental managers in the second two municipalities created 
legitimacy for their position and a platform for closer collaboration with other 
groups, while at the same time expanding the formulation of what environmental 
work was.  

The professionals working in the environmental field seem to be routinely 
prepared for opposition and struggle. In the studies, there are a number of 
accounts given of how they work and have worked to strengthen and expand their 
field of work. Some ways of strengthening the position of their group, along with 
working for the inclusion of new issues, are adding new services and expanding 
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resources to increase skills. One condition that made it easier to succeed was 
gaining political support both from the environmental board and from the 
municipal executive board. The main strategy of the environmental officials for 
advancing their issues and defending their professional skills and distinctive 
features as well as those of their profession was to be stubborn, be prepared to 
act, continually stress the breadth of their work and instil their perspective both in 
politicians and other professional groups as well as disseminate information and 
knowledge about environmental issues. This is especially clear with respect to the 
environmental inspectors in these studies. Their profession has a long tradition of 
exercising authority and has been shaped by legislation in that field. It has also 
been influenced both by its own professional culture and other groups’ image of 
environmental inspectors. They have often been viewed as obstacles in planning 
and building contexts, perhaps largely because they question projects by referring 
to legislation when they have found it necessary, which can lead, for instance, to 
delays in building schedules. Their tradition and aspects of their professional 
culture constitute an obstacle today in cases where they try to advance their 
professional group as holders of crucial knowledge and experience in strategic 
development work and in discussions on sustainable development.  

Other administrators and politicians often seem to make a connection 
between the professional role of environmental officials and their roles as 
individuals and their personal involvement in the issues.  This sometimes creates 
problems in their professional role, when their arguments are dismissed as 
subjective, personal opinions and not based on professional knowledge. This may 
be due, to some extent, to a lack of clarity in their professional role, but may also 
be part of a strategy from other groups to undermine environmental arguments. 
Another strategy to oppose them that environmental officials often encounter 
according to their accounts is ignoring them or making them feel ridiculous. To 
some degree, they themselves describe their work as a mission. Their dedication 
can thus constitute both a strength, as a driving force and potential for personal 
development in their profession, and an Achilles’ heel, when this is turned back 
on them as a strategy to belittle their arguments. This is also shown in Dovlén’s 
(2004) study of local government ecologists. There is, however, a tendency in the 
studies that shows that environmental officials whose tasks are more 
comprehensive in nature and planning-related, such as conservationists and local 
government ecologists, are seen by planners as being easier to work with, in 
contrast to environmental and health inspectors, who are more fixed in their role 
as a result of their exercising authority and of laws that govern their work to a 
high degree. The environmental inspectors themselves identify this double role as 
a strength. 

For the environmental and health inspectors, who have traditionally worked 
with environmental issues, the shifting of environmental issues and sustainable 
development to a broader range of professional groups means changes in their 
professional role. This means in part a strengthening of their role, given that such 
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issues have gained greater political legitimacy, but at the same time a weaker role, 
as parts of their work are being taken over by or shared with other professional 
groups. There is a tendency to separate tasks like oversight and other clear 
exercises of public authority from preventive and strategic environmental work, 
with the second category often being elevated to more comprehensive functions 
in the municipality, or dispersed through the organisation. In the long run, 
representatives of this professional group fear that this change, in which the link 
between preventive work and overview is weakened, will result in a deterioration 
in the general overview of environmental and health issues, and consequently 
greater difficulties in developing overall strategies.   
 
9.4 Planning for sustainability 
 
The planners in the study believe that environmental issues are well established in 
their planning work, whereas the environmental officials describe how in many 
ways, despite positive changes, it is a continual struggle to get environmental 
issues on the agenda. One reason for this may be that the definition of 
environmental and what it means to have environmental and sustainability issues 
integrated in the planning process vary between the two groups. Both groups, 
however, agree that it is easier in general today for environmental issues to gain 
acceptance in the municipality’s work than previously, just as it is easier to reach 
an agreement on sustainability issues and gain support in such work than when 
more concrete environmental and health safety issues are to be dealt with. The 
explanation for this most likely is that the first category of issues does not require 
direct measures or resources but can instead be invoked as a term of prestige.  
The environmental and health work that is regulated by law, in contrast, often 
requires direct measures and thus the allocation of resources. Also discerned from 
the empirical evidence gathered from the focus groups is that there are 
conceptions among both politicians and administrators that this can impede other 
work. The focus is thus placed on a policy level, with a weak link to 
implementation. It is also apparent that environmental aspects are sometimes 
taken into consideration for strategic reasons, to avoid delays and similar 
consequences.   

For the environmental officials, both knowledge of facts and legislation are 
legitimising. One consequence of the emphasis on factual knowledge is that the 
strategies for advancing one’s issues are often based on producing substantial, 
reliable data, and putting forth an argument based on well-substantiated facts. But 
this kind of detailed documentation can be difficult to manage in the planning 
process and transform into a planning issue. What is defined as a planning issue is 
often also a political judgment, and the planners have also found from their 
experience that politicians do not want to have documentation that is too detailed 
with a number of alternatives, but instead want documentation that allows all the 
administrators to agree on a suitable solution, which the politicians can then take a 
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position on. This also results in difficult issues sometimes being left undecided by 
the administrators because there is no room to thoroughly examine and discuss 
the problems at the administrator level.  

It is clear from the interviewers’ accounts that both planners, technicians and 
environmental officials have well-founded motives for their actions in their work 
with environmental and sustainability issues. They base their various actions on 
the knowledge they have gained in their professional training and through their 
practical work experience, often over a long period of time. Depending on their 
various professional roles, they use different approaches, often even when they 
agree among themselves about factual matters. This in turn leads to differences in 
how they prioritise and value different issues, which have consequences for future 
situations where they have to work together. A clear example of this is the planner 
and environmental officials view of calculating outcomes on different matters; the 
environmental officials have a stricter view whereas the planners see making 
calculations in their professional role as a normal method of work. In the 
environmental officials’ professional role, there is a strong emphasis on knowledge 
of facts, what is characterised as true/false. (Ramírez 1992) The planners instead 
work with the categories suitable/unsuitable (ibid) and have an emphasis in their 
role on knowledge of action. When they are then to work together, their different 
basic assumptions will collide. This does not mean that the planners do not have 
elements of thinking right/wrong or do not use factual knowledge in their work 
or that the environmental officials do not include knowledge of action in their 
practical work.  The environmental officials make continual assessments in their 
field, for instance, about the suitability of various alternative solutions based on 
their own professional experience. The more environmental officials work closely 
with planning, the more the emphasis shifts from knowledge of facts to 
knowledge of action and to the ability to make calculations and give priority to 
different issues in order to work toward as good an outcome as possible. 
 In general, there is an understanding that it is necessary to have a 
broad approach and work together with other professions without losing one’s 
own skills, if one is to be able to satisfy new demands from society. The studies 
indicate that even in municipalities with a relatively small public administration, 
there are problems and some uncertainty about what skills the different groups 
and administrators have. A high degree of informal collaboration in such cases has 
had both advantages and disadvantages, because contacts rather than competence 
determine who speaks with whom. It is also clear that trust plays an important 
role in the communication between the various skills. It is thus not enough to 
simply invite everyone to meetings, project groups and other forums for 
collaboration. The ability to listen to one another and share experiences of similar 
situations as well as trust in the knowledge of others is crucial (Ramírez 2004).  
The goal is not to have the groups be the same, with the same basic values, but 
rather that they should be able to make a contribution based on their differences. 
The identity and culture of each group can contribute, and be developed, together 
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with respect for and understanding of these differences.  (Dovlén & Håkansson 
2002) 
 
9.4.1 Concluding remarks 
In summary, the studies show that there is a great deal of knowledge of facts 
about and insights into environmental problems and potential tools and solutions 
in the municipalities studied. These are factors that are traditionally considered 
valuable in producing more effective environmental work and solving 
environmental problems. But the present study indicates that the main problems 
instead involve established way of the thinking and working that are found among 
the administrators and the in municipal organisation. There is also a need to create 
legitimacy to work with environmental issues, even though they are only found 
today on a rhetorical level in municipal policy documents. Work for change is thus 
required so that the institutional conditions that are produced by legislation, skills 
development and political goals can be better realized in the day-to-day work. This 
means, among other things, creating opportunities to work on clarifying the 
professional roles and differences in their way of thinking and in the way this 
influences their work, both for one’s own group and for other groups. It must be 
done in the day-to-day work and can be brought about through the opportunity to 
discuss and reflect on what one bases one’s strategies and choice of working 
methods on. This discussion should also include the organisation of work, for 
instance, how issues are formulated, how processes are formed and, last but not 
least, who does this. All groups that were included in the studies confirm that it is 
of great importance for the final outcome who wields the pen when the final 
alternatives are formulated. It thus matters who defines the problems and how 
responsibilities and roles are delegated.  
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BILAGA A 
 
 
 
 





Sveriges 15 miljökvalitetsmål  
 
1 Begränsad klimatpåverkan 
2 Frisk luft 
3 Bara naturlig försurning 
4 Giftfri miljö 
5 Skyddande ozonskikt 
6 Säker strålmiljö 
7 Ingen övergödning 
8 Levande sjöar och vattendrag 
9 Grundvatten av god kvalitet 
10 Hav i balans 
11 Myllrande våtmarker 
12 Levande skogar 
13 Ett rikt odlingslandskap 
14 Storslagen fjällmiljö 
15 God bebyggd miljö 
 

Källa: http://miljomal.nu. 2005-03-11 

http://miljomal.nu/




BILAGA B 
 





 
Yrkesetisk policy för dem som arbetar med  
miljö- och hälsoskydd 
Antagen av kongressen 1992 i Göteborg. Reviderad vid kongressen 2002 i 
Västerås. 
 

1. En miljö- och hälsoskyddstjänsteman ska verka för en bättre miljö och 
hälsa utifrån en ekologisk, humanitär, jämställd och demokratisk 
grundsyn. 

2. En miljö- och hälsoskyddstjänsteman ska utifrån lagstiftningen arbeta 
sakligt och objektivt. Han/hon ska upprätthålla en hög kompetens inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet. 

3. En miljö- och hälsoskyddstjänsteman ska inom sitt kompetensområde 
anlägga ett helhetsperspektiv på de ärenden denne handlägger. 

4. En miljö- och hälsoskyddstjänsteman ska upprätthålla sin integritet 
gentemot andra intressen. 

5. En miljö- och hälsoskyddstjänsteman ska engagera sig och ta ställning i 
olika miljö- och hälsoskyddsfrågor och medverka till en öppen och saklig 
debatt i samhället. 

6. En miljö- och hälsoskyddstjänsteman bör stödja kollegor som hamnar i 
konflikt vid tillämpningen av denna yrkesetiska policy. 

 
 
 
Källa: Miljö- och hälsoskyddstjänstemannaförbundets hemsida 
www.mhft.se  
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BILAGA D 





Intervjuguide för intervjuer med miljöchefer våren 
19991

 
Intressanta teman att få veta något om: 
 

• val av yrke - utbildning 
• utveckling av arbetsområdet 
• hur man arbetat, arbetsuppgifter och arbetssätt 
• viktiga händelser och valsituationer, ”brytpunkter” 
• motivation/drivkrafter i jobbet 
• relationen mellan den egna yrkesgruppen och 

andra yrken, samarbete 
• den egna rollen 

 
 

                                                 
1 Den ursprungliga intervjuguiden som fanns med vid intervjuerna var handskriven med 
områdena utspridda över papperet. Efter den första intervjun kompletterades den med 
den egna rollen. Ovan har vissa ursprungliga punkter förts samman. 





BILAGA E 
 
 





   
 Stockholm 2001-10-15 

Kommunen och territoriet 
Avdelningen för Samhällsbyggnad 
KTH 
 
 
 
 

PLANERARROLLEN OCH MILJÖFRÅGORNA 

Underlag för seminariet den 25 oktober 2001, 
Nordregio, Stockholm 
 
Följande text är underlag för seminariet, som komplement till det material som du 
fått tidigare. Här finns en presentation av forskningsprojektet samt de 
frågeställningar vi är intresserade av att få diskuterade och belysta under dagen.  
 
Bakgrund och syfte  
 
Kommunen och territoriet är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vars syfte är 
att utveckla ny kunskap om förändringsprocesser i den kommunala förvaltningen, 
speciellt vad avser miljöfrågans och hållbarhetsaspekters integrering i kommunal 
fysisk planering. Ett annat syfte är att tillsammans med planeringens aktörer 
reflektera över och analysera de villkor som styr möjligheterna till förändring och 
lärande inom planeringsprocessen. Projektet är ett av fyra forskningsprojekt inom 
FORMAS ramprogram ”Den uthålliga staden”. 
 
I en inledande fallstudie av fyra medelstora kommuner undersöktes i vilken mån 
miljöfrågor integrerades i den översiktliga, strategiska planeringen, och vilken 
kompetens som fanns för att realisera en sådan målsättning, framförallt på 
tjänstemannasidan. Resultaten från den studien har sedan legat till grund för 
fortsatt arbete inom projektet, som alltså främst studerar hur aktörer inom den 
kommunala förvaltningen agerar, och hur villkoren för en förändrad praktik i 
planeringssammanhang ser ut. Utgångspunkten är att de krav som ställs från 
nationell och internationell nivå på en hållbar samhällsutveckling i många fall ska 
realiseras på den kommunala nivån. En av hypoteserna i projektet är att 
möjligheten till ett förändrat planeringstänkande till stor del avgörs på denna 



nivån. Projektets målsättning är att genom empiriska studier bygga upp en ökad 
förståelse för hur arbetet sker, och för de olika aktörernas agerande – experter, 
politiker och andra intressenter.  
 
I forskningsprojektet har vi valt att betrakta fysisk planering som en arena där 
aktörer möts. Politiska, medborgerliga och professionella perspektiv, 
representerade av aktörer med skilda intresseområden, kunskapsområden, 
yrkestraditioner och erfarenheter ska tillsammans bidra till planeringen. För detta 
krävs möjlighet till kommunikation av de olika ståndpunkterna och att 
lärandeprocesser kan komma till stånd. Idag finns redan i stor utsträckning de 
formella stöden i form av lagstiftning, fackkunskap osv för att arbeta mot en 
hållbar utveckling. Men hur sker detta i det vardagliga arbetet? Vilka villkor styr 
här? Utfallet av centrala direktiv och de förväntningar som ställs på den 
kommunala nivån att integrera miljöfrågor är i sig inte avgörande, utan istället är vi 
intresserade av hur dessa tas emot och omsätts i det praktiska arbetet. 
 
Syftet med detta seminarium är att vi som forskare i dialog med er 
yrkesverksamma med erfarenhet från planeringsverksamhet ges utrymme att 
diskutera svårigheter och öppningar för miljöfrågans integrering i 
planeringsprocessen. Ni blir således våra medforskare. Hur ser ni på 
planeringsprocessen som förändringsverktyg? Vi önskar ta del av era erfarenheter 
och tankar över problem ni har mött och möter. Lösningar ni tycker har fungerat 
bra och sätt att tänka kring hinder ni mött. Samtidigt får vi feed-back på våra 
forskningsresultat.  
 
Metod  
 
Vi har valt att genomföra denna del av forskningsprojektet i en form vi kallar 
”seminarier”. Tillsammans blir vi ca 10 personer, hälften forskare och hälften 
praktiker. Vi kommer inte att dela in oss i smågrupper utan håller ihop gruppen 
under dagen.  
 
Under seminariedagen kommer vi att ha en bandspelare igång och spela in vad 
som sägs. Detta gör vi för att det är svårt att hinna med att anteckna och omöjligt 
att komma ihåg allt. Banden skall sedan skrivas ut och vi kommer att analysera 
materialet och lyfta fram de väsentligaste punkterna för att redovisa dem i en 
mindre rapport. Vi kommer inte att publicera något som sägs utan att ha fått 
medgivande från alla deltagare, och om så önskas håller vi det hela anonymt för att 
ingen skall känna sig förhindrad att prata öppet.  
 



 

Sammanfattning av tidigare forskningsresultat 
 
Nedan följer korta sammanfattningar av de studier som gjorts av oss rörande 
aktörer i planeringsprocessen. Dessa finns utförligare beskrivna i antologin Arena 
för hållbar utveckling, som du fick i samband med att du tackade ja till att delta i 
seminariet. I sammanfattningarna har vi valt att fokusera på frågeställningar och 
resultat som vi tycker är speciellt intressanta att få diskuterade vid 
seminarietillfället, utifrån era erfarenheter. Men som nämnts finns det möjlighet 
att ta upp andra delar till diskussion. 
 

 Miljön i mitt liv – boendeperspektiv  

 
Under åren 1998-99 genomfördes en studie av en mindre stad ( ca 12000 inv) i 
södra Sverige med syftet att klargöra hur stadens miljö, planering och miljöfrågor 
framstod ur de boendes perspektiv. Studien finns även redovisad i rapporten Den 
levda miljön (2000) författad av Ann Skantze.  
 
Det framkom i intervjuundersökningen att stadens miljö ur de boendes perspektiv 
sågs på ett sammansatt sätt. För de boende har platser en specifik karaktär och 
inte en generell. Det innebär att stadens platser upplevs med alla sinnen, utifrån 
erfarenheter och minnen; platserna existerar i meningssammanhang som kan vara 
mycket betydelsefulla för människor. Stadens historia och identitet och den egna 
historien och identiteten visades kunna vara nära känslomässigt relaterade. Att 
uppleva, befinna sig i och leva med miljön är så mycket mer än att tänka på staden 
som rum och som planeringsprojekt. Kan planeringsprocessen ge utrymme till 
krav som formuleras utifrån boendeperspektiv med upplevelser och vardagslivet 
som grund och i så fall hur? 
 
Staden är både kroppslig och symbolisk för de boende: Om en stad exempelvis 
fungerat som och haft karaktären av en fiske- och hamnstad, kan det kännas som 
ett övergrepp både på staden och på de boende själva om den förändras till att få 
karaktären av en förort. Ändå måste förändringar ske. En fråga reser sig då: Hur 
kan en kontinuitet skapas som en motpol till nödvändiga förändringar? Hur kan 
både förnyelse och förankring bakåt i tiden åstadkommas? Ses detta som något 
möjligt, som något väsentligt? Råder över huvud taget några frihetsgrader rörande 
sådana frågor i planeringsprocessen? 
 
Den andra stora frågan som aktualiserades i studien rörde boendes medverkan 
och deltagande. Intervjustudien i denna stad visade att det fanns en stark misstro 



mot hur stadens miljö planerades och gestaltades, en misstro riktad mot ”de 
styrande” och mot den information som pressen gav om både lokala och 
övergripande miljöproblem. Vad finns i gruppen för erfarenheter av detta – att 
möta, bemöta, tackla den ovilja och misstro som råder bland många, om än inte 
alla, medborgare? Finns handlingsvägar för ett mer genomgripande lokalt 
medborgarinflytande i planeringsprocessen? Hur ser seminariedeltagarna på dessa 
problem, vilka erfarenheter har ni gjort? 
 
Medborgarna i plansamråd– teori och verklighet 
 
Magnus Johansson har i sin licentiatavhandling (Ökar samråden miljöhänsynen?, 2000) 
undersökt hur medborgarna respektive länsstyrelsen har tagit upp planförslagens 
potentiella miljöeffekter under plansamrådet. Bakgrunden till studien är bl a de 
förändringar i PBL som syftar till att öka allmänhetens inflytande i 
samrådsprocessen. Krav på ökad miljöhänsyn i planeringen är också ett av 
motiven för lagändringen. Studien baseras på ett antal detaljplaner från tre större 
kommuner. 
 
I avhandlingen konstateras att allmänhetens miljöengagemang i planfrågor är 
mycket starkt kopplat till förändring i den egna närmiljön. Vidare har allmänheten 
en vid uppfattning om miljöbegreppet vilket inkluderar buller, trafiksäkerhet, 
hushöjder, avgaser och naturvärden. Studien visar också att de närboende kan ha 
helt andra perspektiv på sin närmiljö än de tjänstemän och politiker redovisar. I 
vissa fall poängterar allmänheten kvaliteter som inte lyfts fram av kommunen. 
 
Resultatet från studien indikerar att medborgarnas medverkan i planprocessen inte 
självklart innebär att positiva och negativa miljöeffekter diskuteras mer allmänt. 
Däremot kan allmänhetens engagemang göra att kommunerna skaffar väl 
genomarbetade underlag och skärper sina analyser. En slutsats är att samhällets 
förväntningar på samrådsdiskussionen som ett effektivt verktyg för en allmänt 
ökad miljöhänsyn i den fysiska planeringen och inte bara i den absoluta närmiljön 
bör tonas ner och eventuellt omprövas. 
 
Vilka erfarenheter finns av närboendes perspektiv på miljökvaliteter och 
miljöeffekter kontra kommunens tjänstemän och politiker? Kan ett 
medborgarengagemang tvinga fram bättre beslutsunderlag? Hur kan medborgare 
utanför kretsen av närboende engageras i planprocessen? 
 
Kampen om legitimitet – miljöchefer om ett arbetsfält i förändring 
 
Maria Håkansson har utfört en studie där huvudtemat är hur miljöinspektörer, en 
grupp som traditionellt företrätt miljö- och hälsofrågor i kommunen, upplever sin 



yrkesroll och sin möjlighet att vara delaktiga i planeringsprocesser. (The Strive for 
Sustainability, 2001) 
 
Trots den politiska retoriken om integrering av miljöaspekter i bland annat 
planeringsverksamhet visar studien så här långt att även om det finns goda 
kunskaper inom miljö- och hälsoskyddsområdet är det ingen garant för att en 
sådan integrering sker. De intervjuade upplever att miljöfrågor de senaste 10 – 15 
åren fått ökad status. Trots det kvarstår fortfarande ett motstånd och/eller 
uppfattningar om att de synpunkter och faktaunderlag som förs fram på 
miljösidan skulle vara mer subjektiva och ha karaktär av personligt tyckande, och 
inte vara byggda på professionella bedömningar. Detta leder till en maktobalans i 
samarbetsförhållanden, där miljöföreträdarna ofta upplever sig negligerade eller 
ignorerade. De beskriver en arbetsstrategi som går ut på att hålla ut; dvs vara 
envis, påminna och sträva efter att få delta i möten samt få sina frågor på 
dagordningen. Svårigheter i samarbetssituationer grundar sig också i förutfattade 
meningar som grupperna har om varandra, och organisatoriska oklarheter kring 
roller, ansvarsförhållanden och arbetsformer. Hur kan dessa svårigheter tacklas? 
 
I intervjuerna beskrivs konkurrenssituationer mellan olika yrkesgrupper, baserat på 
status, traditioner och dylikt. Framförallt påtalas motsättningar mellan plan- och 
byggsektorn å ena sidan och miljö- och hälsosektorn å andra sidan. En 
bakomliggande orsak uppges vara den obalans i status som områdena traditionellt 
haft. I dagsläget finns förväntningar på samarbete, och många kommuner har 
samordnat nämnder och förvaltningar inom för bygg- och miljöfrågor. 
Miljöcheferna uppger att de generellt har mer att bidra med till planeringsarbetet 
än som strikta experter. För det egna yrkets utveckling finns vissa farhågor att det 
kommer att ske en uppdelning i dels mer strategiska miljöfrågor och dels det 
direkt lagreglerade arbetet i form av tillsyn och tillståndsgivning. Detta ses som en 
utarmning av den bredd och överblick över stora delar av miljö- och hälsofrågor 
som hitintills varit en bas i yrket.  
 
I vad ligger olika gruppers professionalism? 
Hur viktig är den egna professionella rollen i samarbete med andra 
yrkeskategorier/ företrädare från olika sektorer? Kan den egna yrkesrollen 
förändras, och hur sker detta i sådana fall? Påverkas de yrkesmässiga 
ställningstaganden genom samarbete med andra grupper? 
Styrkor och svagheter att ha en professionell roll? 
 
Inne i värmen eller ute i kylan – kommunekologerna 
 
En studie av kommunekologerna som yrkesgrupp har genomförts av Sylvia 
Dolvén som en del av hennes licentiatavhandling (On Communication of 
Environmental Professional Perspectives in Land-Use planning, 2001). Studien baseras på 



djupintervjuer där ekologerna har fått utrymme att fundera och reflektera över 
möjligheter och hinder att integrera miljö- och naturresursfrågor i översiktlig 
planering.  
 
Det som är avgörande för hur framgångsrikt miljöfrågorna integreras i planeringen 
enligt ekologerna är processens öppenhet. Ekologerna pekar på behovet av att ha 
utrymme att argumentera och ge röst åt miljöfrågor. För givet tagen kunskap dvs 
synen på vad som är fakta och legitimerande normer och rutiner som omger 
planeringsprocessen kan vara ett hinder. De intervjuade ekologerna arbetar i olika 
planeringskontext och har olika normer och regler för verksamheten. Det som är 
möjligt i en kommun att framföra som sakkunskap är nödvändigtvis inte möjligt i 
en annan. Förändrad lagstiftning har formellt öppnat planeringen för ny kunskap 
och nya aktörer. Detta är inte detsamma som att planeringens praktik förändras 
vilken har sina traditioner i äldre lagstiftning mm. 
 
Förutsättningar som påverkar integrationen av miljöfrågor i positiv riktning är 
vertikal, integrerad, demokratisk och öppen organisation med klara arbetsrutiner 
och där aktörerna ges möjlighet att göra sin röst hörd. Respekt för olika sorters 
kunskap vilket i sin tur kräver individer, som i sin yrkesroll kan lyssna, reflektera 
och lära samt har förmåga att samarbeta. En hierarkisk, förändringströg, 
sektoruppdelad organisation med otydliga arbetsrutiner är däremot ett hinder i 
kombination med att organisationen accepterar marginalisering av kunskap och 
aktörer och där aktörerna strider för sina revir och använder maktspel. 
 
Hur kan organisationen förändras?  
Hur påverkar för givet tagna regler och normer planeringsprocessen? Hur kan 
dessa regler och normer förändras? 
Är olika aktörers försök att marginalisera kunskap eller aktörer ett sätt att utöva 
makt för att nå kontroll över planeringsarenan och bibehålla eller stärka sin egen 
eller yrkesgruppens position och status? 
  
Hållbar utveckling – dilemman för översiktsplanerarna 
 
I Kristina Nilssons studie av översiktsplanerare, även presenterad i rapporten 
Planering för hållbar utveckling. Dilemman för kommunala översiktsplanerare (2001). lyfts 
fyra dilemman fram från de intervjuade planerarnas arbete med miljöfrågor. Det 
första dilemmat är tolkningen av uthållighetsbegreppet och avvägningen mellan 
ekologiska, sociala och ekonomiska komponenter. Det andra rör lång- eller 
kortsiktighet i planeringen. Det tredje dilemmat är frågan om ovan- eller 
underifrånperspektiv. Det fjärde och sista dilemmat som behandlas rör 
planerarens roll som expert, koordinator eller processtödjare. 
 



Dilemmana baserar sig till stor del på den diskrepans som finns mellan dels ideal 
och målsättningar i exempelvis lagstiftning, politiska direktiv och visionsarbete, 
dels den praktiska arbetssituationen. Det helhetstänkande och den långsiktighet 
som ofta betonas i yrkesrollen konfronteras med ett fragmenterat, kortsiktigt 
beslutsfattande som många gånger sker utanför ramen för den kommunala 
planeringen. Studien aktualiserar också relationen politiker – tjänstemän 
(planerare), samt även relationen till medborgare, vem som har inflytande och hur. 
Dessa relationer, och de olika roller som planeraren enligt det fjärde dilemmat står 
mellan, ställer frågor om yrkesrollen i centrum. Många gånger har samma person 
flera roller i samma planeringsprocess vilket kan skapa oklarheter för de andra 
aktörerna.  
 
De intervjuade framför den starka kopplingen mellan hållbar utveckling och fysisk 
planering, bland annat genom att vara långsiktig och framtidsorienterad. Den 
fysiska strukturen ses som en styrande aspekt för de enskildas val av livsstil, som i 
sig i lägre eller högre grad kan bidra till hållbar utveckling. Men andra frågor, av 
framförallt ekonomisk och social art, med betydelse för hållbar utveckling 
behandlas på andra arenor. Ett ytterligare problem som nämns är den svaga 
koppling som ofta finns mellan den strategiska, översiktliga planeringen och den 
genomförandeinriktade detaljplaneringen. 
 
Vilken roll kan planerare ha i arbetet för ett hållbart samhälle? Hur sker 
överväganden och prioriteringar? Är det möjligt att ha en helhetssyn i det 
vardagliga arbetet? 
Är översiktsplanen ett användbart instrument eller är det ett yrke och område i 
kris?  

Sammanfattande slutsatser 
 
Studierna tillsammans tar fasta på att det i dag ställs stora krav och förväntningar 
på planeringsprocessen. Vilket också innebär nya krav på planeringens aktörer. 
Samtidigt kan det vara svårt att införa något nytt i befintliga eller ”sega strukturer”. 
En slutsats är att förändringsprocesser bärs fram i kommunikationen mellan olika 
aktörers kunskap och perspektiv där kunskap om processer och om att föra ett 
samarbete framåt i kommunikation, ofta är fördolt. Det är väsentligt att ta fram 
erfarenheter från fältet, eftersom mycket av det som sker i planeringens vardag, 
inte är synligt. Ett fruktbart sätt kan vara att ställa olika perspektiv och 
kunskapsområden mot varandra, genom t ex möten mellan olika professioner. Det 
finns också många dilemman då olika aktörer tolkar uppgifter på skilda sätt. Hur 
har/kan sådana möten och motsatser behandlas? Hur sker en förändringsprocess, 
trots sega strukturer, normer, regler, motkrafter? Vilken roll har politiker och 
medborgare på den lokala nivån? Är planeringsarbetet konsensusinriktat? Vad sker 
i de fall då det finns tydliga konflikter? Kan konflikter överhuvudtaget hanteras i 



en planeringsprocess? Hur integreras miljöfrågor i planeringen? Finns det andra 
arenor och instrument som är tänkbara för att uppnå hållbar utveckling? Detta är 
några av de frågor vi önskar få belysta med hjälp av seminariet. Vi är också öppna 
för de frågor som ni tycker är viktiga att få diskuterade i detta sammanhang. 
 
Även om vi som forskare studerat kommunal planering ur olika perspektiv, är det 
ni som praktiker som är experter på den komplexa situation som den kommunala 
planeringen utgör och där någon form av beslut krävs. Vi är därför tacksamma att 
ni vill ställa upp och bli våra medforskare om planeringsprocesser.  
 
Väl mött den 25 oktober!



BILAGA F 
 





Brev till deltagare i fokusgrupperna   
  

Stockholm juni 2004 
 
Hej! 
Åren går. Hösten 2001 deltog du i en fokusgrupp kring hållbarhetsfrågor och planering på 
Skeppsholmen, ledd av forskargruppen Kommunen och territoriet, KTH. Jag har använt 
delar av materialet i min avhandling, som kommer att slutföras under det kommande året. 
Därför skulle jag nu vilja be dig att läsa igenom det bifogade kapitlet och dels kommentera 
om du anser dig felciterad, dels, om du vill, kommentera och reflektera kort över textens 
innehåll. Stämmer det överens med dina upplevelser? Finns det schablonbilder eller 
vinklingar du inte håller med om? I texten är de direktcitat som använts från dig 
markerade med K. Kapitlet är nu ett utkast, och kommer att arbetas om, vilket innebär att 
en hel del citat kommer att försvinna, i vissa fall att arbetas in i löptext. Känn dig därför fri 
att ge din syn på min användning av materialet! 
 
Du kan lämna svar endera via det bifogade svarskuvertet, eller genom att skicka ett e-
postmeddelande till maria@infra.kth.se. Det går bra att kommentera och skicka tillbaka 
texten som helhet. Svaret ska vara mig tillhanda senast 31 augusti. Har du frågor går det 
bra att kontakta mig på ovanstående e-postadress, eller på telefon. (jag arbetar deltid, och 
kan därför vara svår att nå per telefon vissa dagar) I det fall du inte vill kommentera, vore 
det bra om du meddelar det, och bekräftar att du fått detta brev. 
 
Med vänlig hälsning och förhoppning om att du får en skön sommar! 
 
 
 
 
Maria Håkansson  
 
 

mailto:maria@infra.kth.se
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