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Abstract 

In this doctoral thesis, case-studies on comprehensive planning and urban development in two 

Swedish municipalities reveals explanations and answers to how urban form that affects 

energy use and climate has changed between 1990-2010, how visions and goals are expressed 

in planning documents and what might cause the gap between the rhetoric of planning and the 

reality of urban development concerning energy and climate issues. 

Several methods are used under the canopy of case study methodology and an abductive 

research approach; time-series analysis with GIS-indicators to measure changes in urban 

structure; discourse analysis with a focus on rhetoric and interviews with responsible planning 

officials using a range of dialectics-based concepts as a framework to reveal hidden structures 

and mechanisms behind the gap.  

Findings indicate that the dynamics of planning and urban development in the last decades 

displays traits of behavior similar to complex adaptive systems in general, such as non-

linearity, path-dependency, increasing diversity, emergent self-organized order and the 

influence of ‘internal models’. These traits are considered to be one part of the explanation to 

the gap, but the case-studies also show the importance of the dialectical interplay between 

structure and agency in terms of organisation, coalitions, institutional capacity and the local 

repertoire of manipulative strategies in the exercise of power. Parallel trajectories of 

development such as both densification and sprawl, hidden behind a rhetorical cloak of 

sustainability and attractiveness, indicates the existence of multiple worlds of conception in 

the perspectives of different actors. Actors´ cognitive limitations and the structuration of 

powerful figures of thought further points to a conclusion that planning is, to a large extent, 

entrapped within the deeply established figures of neo-liberal economic thought, preventing a 

synthesis of energy- and climate issues with urban development and pushing the systems 

perspective on energy in planning into ‘otherness’. 

Keywords: Complexity, Comprehensive planning, Dialectic, Indicators, Reality, Resilience, 

Rhetoric, Urban planning. 
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Förord 
Livet är komplext. På det hela taget kan det ofta upplevas som en vandring där det är svårt att 

urskilja och minnas de många små vardagliga händelser som sakta men säkert leder in på nya 

stigar. När kom jag på att jag ville bli planeringsarkitekt? När visste jag att jag skulle flytta 

från min hemort Karlskrona (ön Hasslö i skärgården utanför, för att vara exakt) till Falun? I 

backspegeln framstår sådana händelser som viktiga vägval, men det är likväl svårt att ringa in 

tillfällena när valen gjordes. Vägen genom livet formas av så många yttre och inre slump-

händelser och beslut att det ofta inte är praktiskt eller ens möjligt att sortera i hur orsaks-

sambanden verkligen såg ut.  

Jag vill tro att det på många sätt förhåller sig så även när det gäller planering och 

stadsutveckling – ja, att det faktiskt gäller för världen i stort. Till skillnad från hur jag själv rår 

över min tid och hur jag formar min omgivning gäller emellertid i planeringen att det handlar 

om allas tid, allas resurser och allas väl. Då kan det vara värt att ibland ta tjuren vid hornen 

och försöka reda upp vad som leder till vad, för vem och varför. Och inte bara bakåt i tiden 

utan – framförallt – framåt. 

Det senaste stora steget på min egen väg kan jag ringa in väl. Det var i december 2010, när 

jag av min dåvarande chef Hans-Göran Skogsjö på Sweco Architects fick veta att en 

doktorandtjänst på KTH var på väg att utlysas. Sedan följde ansökan och anställningsintervju, 

under vilken jag utan att fundera så mycket fällde de filosofiska orden att de mest spännande 

ögonblicken i livet är när man står på tröskeln mellan olika perioder. Föga anade jag då att 

dessa trösklar skulle visa sig vara en av de mer grundläggande komponenterna i vad som får 

världen att snurra och som skulle bli ett av många teman i forskningsarbetet.  

Det finns många som är mina stjärnor att navigera efter, som på olika sätt har betytt 

mycket under tiden som gått. Först och främst vill jag rikta ett omåttligt stort tack till mina 

handledare Ulf Ranhagen och Göran Cars. Utan er hade denna avhandling inte varit möjlig. 

Ni har lotsat mig genom detta med er stora klokskap och mycket varsam men säker hand. Det 

har varit ett privilegium att få stjäla er tid! I processen har också Tigran Haas, Inga-Britt 

Werner, Lars Orrskog, Anders Törnqvist och Örjan Svane i hög grad bidragit under ettårs-, 

mitt- och slutseminarierna samt slutgranskning med engagemang, skarpa och kloka synpunkt-

er och er långa erfarenhet – tack! Ett varmt tack också till Energimyndigheten och stiftelsen J 

Gust. Richert (FFNS-stiftelsen) som ekonomiskt har möjliggjort mitt arbete. Utan den 

framsynthet som finansiering av forskning innebär skulle vi på sikt inte se vägen framför oss! 

Jag vill också rikta en glädjetanke till Janos Szegö, som var den som lade det sandkorn på 

högen som fick den att börja röra sig. Du minns det förmodligen inte, men i kommentar till en 

uppsats i kulturgeografi – där jag redan då skrev om entropi och konfiguration – uppmuntrade 

du mig att söka mig mot forskning. Det där fastnade, även om det sedan skulle ta nära femton 

år innan fröet började gro. Lärarens roll i formandet av studenternas bana ska aldrig under-

skattas och i det här fallet blev du också en mentor i mitt senare gästspel på Boverket. Tack! 

Sedan blir det svårt – jag vill ju inte göra någon orättvisa genom att tacka er i fel ordning 

och har väl aldrig varit särskilt bra på det här med att följa protokoll, om nu något sådant 

existerar när man skriver förord. Jag har dessutom haft nöjet att få jobba parallellt som 
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planeringskonsult och som doktorand under de första tre åren av avhandlingsarbetet, så ni är 

många vänner och arbetskamrater både på Sweco och på KTH som har bidragit i arbetet och 

gett stöd och engagemang. Främst bland er på Sweco ska jag ändå nämna Yvonne Seger, du 

som långt över vad jag har kunnat begära har läst, stöttat, uppmuntrat och kommit med sin 

stora klokskap i planering och mycket, mycket annat. Hans-Göran, tack för att du släppte iväg 

mig och alltid har uppmuntrat och lyssnat med samma lätthet och intresse. Mathias Ahlgren, 

tack för att du låter mig hållas! Roger Åkesson, för dina eminenta insatser och ditt stöd när det 

gäller GIS-analyserna – utan dig hade jag inte fått ihop det! Och alla ni andra – ni är en stor 

del av min värld! På KTH vill jag först och främst säga Hurra! för Mats Lundström och 

Elisabetta Troglio. Det är svårt att hitta lika omtänksamma kollegor som ni! Sedan är ni 

många andra på URS och utanför som har funnits där i olika sammanhang, även om jag alltför 

sällan har funnits på plats – distansdoktorerande har sina avigsidor; Marcus Adolphsson, Irene 

Bernhard, Alazar Ejigu, Carl-Johan Engström, Malin Hansen, Maria Håkansson, Karolina 

Isaksson, Sandra Karlsson, Ann Legeby, Jonathan Metzger, Folke Snickars, Mathias 

Wärnhjelm och alla andra - tack för spännande och roliga samtal! Ett alldeles särskilt tack 

också till Juan Grafeuille, Susan Hellström och Caisa Naeselius – institutionens hörnstenar 

och mina livlinor i alla lägen där jag har behövt veta vem jag är och vad jag är värd. För 

stimulerande kurser inom och utanför KTH vill jag utöver redan nämnda också tacka Inga-

Maj Eriksson, Sven-Ove Hansson, Rolf Johansson, Lars Marcus, Lars-Göran Mattsson och 

Åsa Svenfelt. 

Sen är det ni som egentligen inte har varit delaktiga i att skörda frukten, men som är dess 

rötter, stam, grenar, löv, jord och näring. Min familj – mina föräldrar Mona och Sven-Erik 

som alltid har stöttat och aldrig tvivlat, syster Jane med all omsorg och Josefin och Elias för 

all er energi. Evert och Barbro där jag från dag ett har känt mig som en av sönerna i familjen. 

Gunilla och Jens, William och Edwin för att också ni har släppt in mig i gänget! Maj-Lis och 

Rolf – nästan mina föräldrar ni också och mitt andra hem i södern – bättre finns inte! Anne 

och Åse, Eskil och Magnus – er stora omtänksamhet (och utan din hjälp med matten hade det 

det kanske aldrig blivit någon planering för min del, Åse!). Kära Farmor, var du än är (säkert 

kokandes kroppkakor). Mormor, Bertil, Lena, Kalle, Jimmy, Susanne, Sara; Jörgen, Jens och 

Daniel; Ann-Sofie i stor saknad – alla ni som funnits där i glada stunder; Lasse likaså, och för 

schackpartierna och sena kvällssamtal i svunnen tid. Mina barndomsvänner – Christian, 

Henrik, Magnus – ni är havet, jag är flänet. Till er och till vänner jag lärt känna senare i livet – 

Hanna och Björn; Elin och Henrik – You bring balance to the force! 

Av alla analogier är kanske den mest träffande den om avhandlingen som en gökunge. Jag 

kan inte nog säga hur jag har våndats alla de stunder jag har krupit iväg för att vårda 

gökungen när jag har en fru och två riktiga barn som sett allt mindre av mig de senaste åren! 

Marina, Miranda och Vilmer – ni är det bästa jag har! Hoppas att ni kan börja märka det lite 

mer nu.   
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Bakgrund, syfte och forskningsfrågor 

De klimatförändringar vi nu upplever har till stor del sin uppkomst i energi- och resurs-

användningen från urbanisering. Skillnaden mellan visionerna om det hållbara Utopia och en 

dystopisk framtid med allt större oordning i de globala resursflödena, Entropia, blir allt större. 

Kunskap och ambitioner om hur vi kan energieffektivisera stadsutvecklingen saknas inte, men 

hur förhåller sig visionerna om den hållbara staden till verkligheten?  

Den fysiska stadsutvecklingen kännetecknas av parallella tendenser; fortsatt utglesning, 

förtätning av innerstäderna samt en fortsatt regionförstoring och framväxt av ett polycentriskt 

urbant ’landskap’. Medan bebyggelsens energianvändning och klimatpåverkan minskar, finns 

fortfarande regelverk och lagstiftning som begränsar incitament till lågenergibyggande och en 

internationalisering av energimarknaderna som försvårar kontrollen av vilka energikällor som 

används, samt problem ur transportsynpunkt, bl a försämrade förutsättningar för kollektiva 

försörjningssystem. Det behövs kraftfulla åtgärder inom en rad områden för att vända denna 

utveckling, varav samhällsplanering av bedöms kunna bidra kraftfullt på längre sikt.  

Möjligheten till styrning via översiktlig fysisk planering är juridiskt mycket liten. 

Översiktsplanen är däremot potentiellt en arena inom vilken kommunen kan bjuda in andra 

aktörer för en djupare samverkan för en hållbar utveckling. Översiktsplaneringen och den 

kommunala energiplaneringen har dock hittills i liten utsträckning fokuserat på kopplingarna 

mellan stadsutveckling och energianvändning. Hållbarhetsfrågan har, trots att det ofta 

behandlas vagt och generellt i planeringen, etablerats genom lagstiftning, institutioner och 

samverkan och har accentuerats allt mer i debatt och i det allmänna medvetandet, men 

uppföljningen av de nationella miljökvalitetsmålen indikerar att de flesta av målen är mycket 

svåra eller omöjliga att nå. Energi har främst betraktats som en av flera naturresurser, vars 

användning och konsekvenser i första hand antas kunna påverkas i produktions- och 

distributionsled, inte som en uttalad utgångspunkt i den fysiska stadsutvecklingen. Energi- 

och klimatfrågorna har också visat sig svåra att hantera på individnivå och tycks förutsätta en 

förflyttning av makt till en mer representativ nivå.  

Avhandlingen syftar till att undersöka hur översiktlig fysisk planering under perioden 

1990-2010 har påverkat medelstora och större svenska städers rumsliga strukturer med 

avseende på dessa strukturers betydelse för energianvändning för uppvärmning och 

transporter. Den söker också tänkbara förklaringar till gapet mellan visioner, mål och 

strategier i planeringen å ena sidan och verklig svensk stadsutveckling å andra sidan under 

perioden i detta avseende. Det är den kommunala fysiska planeringen och den lokala 

stadsutvecklingen på tätortsnivå som står i fokus. Följande övergripande forskningsfrågor 

utgör utgångspunkt för hur syftet ska uppnås: 

Realitet: Hur har de faktiska stadsstrukturernas form och inbördes relationer, av betydelse 

för energianvändning för uppvärmning och transporter, förändrats? 

Retorik: Hur har visioner, mål och strategier för en energi- och klimatmässigt hållbar 

stadsutveckling formulerats i kommunala policys, program och planer? 

Dialektik: Hur har visioner, mål och strategier i kommunala policys, program och planer 

påverkat de faktiska stadsstrukturerna? Har utvecklingen skett mot en mer 

hållbar riktning eller en mindre hållbar riktning med avseende på energi- och 

klimataspekter? Vilka är de tänkbara förklaringarna till det gap som kan uppstå 

mellan visioner och verklighet? 
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Forskningsansats 

Studier av stadsutveckling och planering innebär flera olika angreppssätt med förankring i 

olika vetenskapliga domäner och i flera ontologiska perspektiv. Här används kritisk realism 

och socialkonstruktionism på ett strategiskt sätt som metaforer. Den faktiska stadsutveck-

lingen studeras med stöd av delvis kvantitativ urbanmorfologisk teori. Planeringsprocesser 

analyseras med utgångspunkt i retorik och diskursanalys. En gemensam utgångspunkt är ett 

systemperspektiv med stöd i komplexitetsteori. Fallstudiemetodik används för att hantera den 

stora mängden variabler, där val och avgränsning av fall har stor betydelse för de resultat som 

kan erhållas. Medan kvantitativa metoder ofta har en positivistiskt deduktiv ansats och 

kvalitativa metoder ofta har en mer socialkonstruktionistisk induktiv ansats så föreslås här en 

abduktiv ansats. Genom abduktion växlar forskningen mellan deduktiva och induktiva inslag 

och använder flera olika empiriska källor för att formulera ny kunskap genom triangulering av 

insamlad information. Detta angreppssätt är i grunden pragmatiskt; vi kan aldrig nå full 

kunskap och det sanna blir därför det som är användbart.  

Teori och metoder 

Realitet 

I avhandlingen utvecklas ett systemperspektiv på energi och stadsutveckling som komplexa 

företeelser med utgångspunkt i begreppet entropi – ordning. Som kontrast till planeringens 

ibland utopiska strävan efter ordning och kontroll förstås realitetens stadsutveckling som 

långsiktigt präglad av oförutsägbarhet och självorganisering. Komplexa adaptiva system 

(CAS) är lärande och anpassningsbara. Deras resiliens – tålighet och förmåga till anpassning 

och förändring med bibehållen integritet - är en väsentlig aspekt av systemens hållbarhet. 

CAS har en förändringsdynamik som kan förstås och beskrivas i termer av flera samtidiga 

stabila tillstånd och faser på olika skalnivåer (panarki) och förstås utifrån grundläggande 

regler och mekanismer av stor generalitet i naturen. Detta kan metaforiskt även sägas gälla för 

planering och fysisk stadsutveckling. För att förstå hur entropin – graden av ordning - och 

energianvändningen till följd av mänskliga aktiviteter påverkas av fysisk planering kartläggs 

de faktorer hos städers form som kan påverkas med planering och som genom annan 

forskning har konstaterats ha en betydelse för energianvändning. För att nå fram till vilka 

dessa faktorer är i den fysiska miljön utvecklas med utgångspunkt i urbanmorfologin en 

begreppsapparat under begreppet rumslig konfiguration. Konfigurationens olika beståndsdelar 

för energianvändning utgör i sin tur utgångspunkten för vad som ska beskrivas och mätas i 

termer av urban dynamik och förändringar till följd av planeringen - centralitet, befolknings- 

och bebyggelsekoncentration, kärnbildning, funktionsblandning, sambandet kollektivtrafik - 

bebyggelse-/befolkningstäthet, tätortens gränsform, bebyggelsetypologi samt fjärrvärmenätets 

täckning i tätorten. En metod för detta – tidsserieanalys med indikatorer – beskrivs och 

utvecklas med ett tiotal indikatorer för förändringar i stadens fysisk-rumsliga konfiguration.   

Retorik 

Planering är retorisk i den meningen att den utförs av människor i samspel med andra 

människor i syfte att övertyga om vägval och lösningar för en okänd framtid. Här skärskådas 

hur svenskt beslutsfattande och planering har utvecklats under de senaste decennierna av de 

drivkrafter som bidragit till gapet mellan retorik och realitet. Beslutsfattandet och politiken 

har präglats av övergången från välfärdsstat till nyliberal marknadsekonomi och paradigm-
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skiftet från positivism och rationalism till postmodernism, post-positivism och post-politik. 

Planeringen som teori och praktik har dels influerats av en utveckling med en allt större 

mängd teoretiska perspektiv, dels en förändring i lagstiftning och praxis som speglar den 

politiska utvecklingen. Denna vändning har följts av uppkomsten av en rad olika diskurser, 

där hållbar utveckling och klimatförändringar framträder som starka. Inom den ekonomiska 

och politiska utvecklingen är diskurser om ekologisk modernisering, den attraktiva staden och 

om handelns och industrins betydelse inflytelserika. Såväl hållbar utveckling som övriga 

diskurser uttrycks i planeringen genom retoriska omformuleringar av ursprungliga intentioner. 

Retoriken erbjuder en omfattande palett av tekniker att övertyga och blir uttryck för viljan att 

påverka genom kunskap; kunskap är makt, men makten definierar vad som är kunskap. I 

planeringen framträder karaktäristiska sätt att presentera och förmedla kunskap, olika 

kategorier avsändare och mottagare samt olika sätt att mer eller mindre avsiktligt förvränga 

budskap både vid avsändande och vid mottagande. Policys, program och planer blir därmed 

uttryck för diskursiv maktkamp om förhärskande verklighetsperspektiv. I avhandlingen 

utvecklas analyskategorier för studium av retoriken i kommunala plan- och beslutsdokument 

med syftet att kritiskt granska och avtäcka underliggande avsikter och identifiera bärande 

budskap och inriktningar i planeringsdokumenten. 

Dialektik 

Dialektik kan enkelt beskrivas som interaktionen mellan olika aktörer (mänskliga eller icke-

mänskliga) som leder till en förändring, vilken kan förstås som en förflyttning mellan tillstånd 

genom processer under påverkan av mänskliga intentioner, slump och ett komplext samspel 

av strukturer, mekanismer och händelser i planerings- och stadsutvecklingsprocessernas olika 

strömningar. I avhandlingen ges en teoretisk konceptualisering av dessa förändringsprocessers 

dialektiska karaktär, bakomliggande drivkrafter, vilka aktörerna och deras institutionella och 

sociala interaktionsregler är och vilka former av maktutövning och manipulation som 

förekommer. Här beskrivs också förutsättningar för kommunen som central planeringsaktör 

att hantera förändring, dels genom medvetenhet om drivkrafter, strukturer och mekanismer, 

men också med utgångspunkt i sin institutionella kapacitet - förmåga till samverkan genom bl 

a förhandlingar, legitimitetsskapande och genom förmågan att föreställa sig framtiden.  

Dialektiken i kommunernas planering och stadsutveckling analyseras utifrån en modell för 

förståelsen av hur realitet, retorik och dialektik förhåller sig till varandra som en form av 

syntes av de tre teorikapitlen och avhandlingens tre teman samt utifrån ett ramverk som 

samlar viktiga koncept – procesströmningar, feedback, lärande och stigberoende, institutionell 

kapacitet samt maktutövning och manipulation - för att finna dialektiska bakgrunds-

förklaringar. Insamlingsmetoden för dessa empiriska data är jämförelser av det material som 

samlats in för tema A och B – en gapanalys, men också intervjuer med berörda ansvariga 

tjänstemän i de kommuner som studeras. Här utgör ramverket med ett antal centrala begrepp 

utgångspunkten för intervjufrågor, konceptualisering, kategorisering och tolkning.  

Empiri och resultat 

Två fallstudier 

Två kommuner har studerats: Uppsala och Eskilstuna. I båda fallen ligger fokus på den 

översiktliga fysiska planeringen och centralorternas utveckling, även om en utblick sker mot 

utvecklingen i övriga delar av kommunerna och angränsande sektorsplanering. Fallen redo-
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visas på ett så likartat sätt som möjligt för att möjliggöra jämförelser i efterföljande resultat-

redovisning och diskussion. Strukturen för detta utgår från avhandlingens tre huvudteman – 

realitet, retorik och dialektik.  

Hur har stadsutvecklingen skett i praktiken i fråga om fysiska förändringar som kan 

antas påverka energianvändning och klimat? 

Tätorternas fysisk-rumsliga konfiguration har bestått men är i långsam förändring. I båda 

kommunerna har stadskärnan förblivit tydlig och innerstaden tät med en glesare stadsväv och 

ett antal täthetskoncentrationer, kärnområden och stadsdelscentra. Nya koncentrationer har 

lokaliserats där marken har varit byggbar, inte utifrån strategier att stärka befintliga centra 

eller minska transportarbete eller uppvärmningsenergi. Befintliga stadsdelscentra har haft en 

svag eller försämrad utveckling till följd av externhandelns utveckling och spridd etablering 

av service. Funktionsblandningen har inte ökat, vare sig på byggnads- och kvartersnivå eller 

på stadsdelsnivå. Däremot har det uppstått flera mindre tyngdpunkter i stadsväven som ibland 

ger bättre lokal tillgänglighet men som också ger komplexa resmönster. Periferin har vuxit, 

men inte radikalt förändrat helhetsformen eller försörjningsmöjligheterna med kollektivtrafik 

och fjärrvärme under perioden. Vägnätens utformning har i stort samma utformning som före 

perioden. Nya exploateringsområden har vuxit med trädliknande eller enklavartade gatu-

strukturer. De övergripande vägnäten har utvecklats utifrån traditionella framkomlighets-

principer med nya motorvägar och kringfartsleder. Väglängden per invånare har minskat och 

befolkningstätheten på tätortsnivå ökat.  

Som helhet har centralorternas konfiguration befunnit sig i relativt stabila tillstånd, men 

förtätning uppträder fläckvis och till synes slumpartat i förhållande till stadsstrukturens 

befintliga tyngdpunkter och stadsdelscentra. De parallella utvecklingstendenserna – samtidig 

förtätning och utglesning – har fortsatt. Den tätortsinterna dynamikens mönster över tid har 

varit olika i de båda centralorterna. Bebyggelsens typomorfologiska tillväxtmönster har 

formats genom anpassning till angränsande områden och läget i förhållande till stadskärnan. 

Fjärrvärmenätet och bebyggelsemönstren har inte varit samordnade. På landsbygden har en 

omfattande befolkningsetablering och bebyggelseexpansion i ’attraktiva’ lägen skett. Diskreta 

bakgrundsfaktorer såsom demografiska förändringar svarar för en påtaglig del av 

förändringarna vid sidan om den medvetna planeringen. Det sker en betydande omflyttning av 

vissa funktioner. Även om markanvändningen i ett område inte förändras så fortsätter 

befolkningens dag- och nattmönster att förändras.  

Hur uttrycks visioner, mål och strategier i policys, program och planer vad gäller 

fysisk planering, energianvändning, klimatpåverkan och hållbar stadsutveckling? 

Retorik har i olika omfattning tillgripits som ett sätt att övertyga om planeringens inriktning. 

En förändring har skett i synen på staden, från struktur och funktion för ett gott vardagsliv till 

att vara en kommersiell resurs för ekonomisk tillväxt och ett verktyg för hållbar utveckling. 

Förtätning har utgjort en del av attraktivitetsdiskursen och genom denna tillämpats som en 

utopisk modell för det framtida stadsbyggandet. Visioner och ramberättelser har utvecklats för 

att etablera de nya diskurserna som en del av förändringsarbetet. Diskursernas utveckling kan 

härledas till dels tankefigurer av diagrammatisk karaktär, karaktäristiska för stadsplanering, 

såsom integration – segregation, separering – överlagring och gemeinschaft – gesellschaft, 

men också mer grundläggande tankefigurer om tidens linjäritet och ständig tillväxt.  
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I båda kommunernas översiktsplanering har energi- och klimatfrågorna konkretiserats, men 

inte utgjort en del av attraktivitetsdiskursen. Perspektivet på stadens fysiska strukturers 

betydelse för energianvändning och klimatpåverkan har utvecklats främst under 2000-talet 

och börjar mot slutet av perioden få genomslag i stadsutvecklingen. Översiktsplanerna på 

stadsnivå sammanför olika perspektiv så att de blir konkreta för stadsutvecklingen. I de 

kommuntäckande översiktsplanerna har inte funnits utrymme för detta på grund av dessa 

planers övergripande karaktär. Denna planeringsnivå har varit underrepresenterad, varför det 

har saknats strategisk vägledning i de konfigurativa frågorna under främst 90-talet.  

Hur kan skillnader mellan visioner, mål och strategier å ena sidan och den verkliga 

stadsutvecklingen förklaras? 

Fallstudiekommunernas stadsutveckling har påverkats av olika problemfokus, åtgärdsidéer 

och den politiska agendan vid olika tidpunkter. 90-talet dominerades av den ekonomiska 

krisen, näringslivets utveckling bakåt i tiden och politiska skiften. Marknadsliberalisering och 

avreglering av energimarknad och bostadsmarknad har varit viktiga tendenser. Under 2000-

talet ökade bostadsbyggandet, till större del på ’marknadens’ villkor. Klimatförändringarna 

influerade planeringen mot slutet av perioden. Utvecklingen präglades av stora 

infrastrukturprojekt, omorganisationer, fokus på stadskärnan och innerstaden, attraktivitet och 

närhet, stadsläkning liksom idéer om ökad konkurrens och regionförstoring. Politiken har sett 

olika ut i kommunerna med ett traditionstyngt småstadsperspektiv och delvis ideologiskt 

betingad marknadsanpassning i Uppsala och en stabil socialdemokratisk politik i Eskilstuna 

med ett starkt fokus på att pragmatiskt vända utvecklingen från recession till tillväxt.  

Gapet mellan planeringens visioner och verklighetens rumsliga konfiguration är i flera 

avseenden påtagligt till följd av bland annat beslutsfattandets inlåsning i föråldrade mentala 

modeller och det stigberoende som uppstår till följd av etablerade fysiska strukturer från 

tidigare planering och stadsutveckling. Tillgång till mark och gamla planer har bidragit till 

utglesning liksom avsaknad av och ovilja till uttalade strategier i frågan. En starkt bidragande 

orsak har varit bristande kopplingar mellan översiktsplanering och detaljplanering. Vägnätens 

och bebyggelsetypologiernas utveckling kan bl a härledas till ett ’typologiskt stigberoende’. 

Trafik- och kollektivtrafikplaneringen har också särskilt påverkats av skillnader i professions- 

och sektorsperspektiv och uppdelning av frågor och mandat på olika aktörer. Fjärrvärmenätets 

ofullständiga koppling till bebyggelseutvecklingen beror bl a på utglesningen i periferin med 

otillräcklig bebyggelsetäthet, men också privatisering (Uppsala) och starka bolagsperspektiv 

med ett allt starkare företagsekonomiskt fokus som har lett till andra prioriteringar än en 

hållbar värmeförsörjning från konfigurationssynpunkt. Gapet beror också delvis på att mål har 

saknats och att den rumsliga konfigurationen utgjort en ’blind fläck’ i översiktsplaneringen. 

Detta förhållande förändras dock till ökad medvetenhet under 2000-talet.  

Kopplingarna mellan energianvändning och förändringar i den rumsliga konfigurationen är 

genomgående svaga. Det har i hög utsträckning saknats förmedlande kopplingar mellan 

översiktsplan och detaljplan. En stor del av gapet kan förstås som en bristande dialektik i 

förändringsprocesserna, bitvis präglade av stigberoenden, självförstärkande utveckling med 

ökande återkoppling på kortsiktiga förändringar. De strukturer som utövat starkast påverkan 

på möjligheten att förändra i hållbar riktning är de befintliga fysiska strukturerna, 

psykologiskt betingade rutiner och normer hos planeringens aktörer och en ständig, kortsiktig 

strävan efter att behärska nuet. Inkrementalism har därmed varit mer dominerande i 
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planeringen än det strategiska beslutsfattandet. Det har funnits en kamp om förekomsten av 

och rätten till strategiska perspektiv i planeringen. Roller, mandat och resurser har i denna 

kamp använts mer eller mindre taktiskt från ideologisk eller pragmatisk utgångspunkt med 

konkretisering, integrering och associering av aktörer och resurser till planeringsprocesser och 

exploateringsprojekt som karaktäristiska uttryck för manipulation. Maktassymmetrier och 

aktörssamverkan har därmed haft betydelse för den rumsliga konfigurationen. Planeringens 

betydelse har som helhet varit begränsad när det gäller en mer energieffektiv konfiguration.  

Diskussion 

Resultaten diskuteras med hänsyn till vetenskaplig kvalitet och utifrån avhandlingens 

teoretiska perspektiv. Utifrån forskningsansatsen läggs ett fokus på hur olika tolknings- och 

reflektionsnivåer har integrerats samt hur arbetet har svarat upp mot de kvalitetskriterier som 

åberopas. Den teoribaserade diskussionen utgår från den kritiska realismens uppdelning i 

strukturer, mekanismer och händelser samt för retoriken en uppdelning i bas, tankefigurer och 

diskurser. Dessa diskuteras de utifrån en gemensam modell för dels graden av strukturerande 

påverkan, dels graden av objekts- respektive relationskaraktär. Det förstnämnda berör 

dynamikens karaktär, det sistnämnda utgör förutsättningen för medvetandegörande i 

planeringen kopplat till olika rumsuppfattningar och kognitiva begränsningar.  

 

 

 

 

 

 

 
Olika dialektiska koncepts förhållande till varandra utifrån deras grad av strukturerande verkan och karaktär av 
objekt eller relation. Modellen lokaliserar koncepten i förhållande till avhandlingens två övriga övergripande 
teman, realitet och retorik. Notera att fälten, som är mycket grovt avgränsade i hög grad överlappar varandra, 
vilket pekar på de olika konceptens relationella karaktär av ömsesidig dialektisk påverkan. 

 

Bristande aspektseende och en mångfald av ontologiska och diskursiva perspektiv, 

pragmatismens och attraktivitetens betydelse samt tankefigurers och kognitiva inlåsningars 

inflytande är viktiga delar av den sociala praktikens förklaringsgrunder. Dessa bidrar till en 

förståelse av individens kommunikativa roll i produktionen av gap i planeringen. För den 

faktiska stadsutvecklingen fokuserar diskussionen på separering av och glidningar mellan 

olika rumsuppfattningar i planeringen. Här diskuteras också drivkrafternas, tankefigurernas 

och maktutövningens betydelse för den rumsliga konfigurationen och frågan om huruvida det 

går att uppnå en optimalt hållbar stadskonfiguration från energi- och klimatsynpunkt under 

planeringens komplexa förutsättningar. Dialektiken mellan och inom den sociala praktiken 

och stadsutvecklingen konkretiseras i ett antal koncept, som är tänkta att kunna användas för 

att tydliggöra och förstå gapet mellan vision och verklighet; mellan retorik och realitet.  
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Slutsatser 

Avhandlingen visar att fysisk planering och stadsutveckling i de studerade kommunerna under 

perioden har befunnit sig på ett avstånd från varandra vad gäller energifrågans hantering. 

Retoriken har talat ett utopiskt språk om en hållbar utveckling medan stadsutvecklingen i 

realiteten har utvecklats åt många olika håll, varav några har lett till ökad energianvändning. 

Gapet mellan retorik och realitet har i vissa avseenden minskat, men planeringen har bara 

utgjort en bland många faktorer, och inte den främsta. Utglesning och utveckling av ogynn-

samma strukturer fortgår alltjämt. Långsiktigt finns en risk att entropin ständigt kommer att 

öka såvida inte kraftfulla riktningsförändringar kan åstadkommas.  

De dialektiska tendenserna visar att stadsutvecklingen i de båda kommunerna i hög 

utsträckning har varit inkrementell, utsatt för ren slump och externa krafter och därför kan 

betecknas som självorganiserad snarare än strategiskt övervägd. Plandokumenten ger bilden 

av stabilitet och förutsägbarhet, men i det längre perspektivet dominerar osäkerhet och 

komplexitet. Ökad medvetenhet om de dialektiska tendenserna skulle gynna en mer resilient 

planering och minska gapet mellan retorik och realitet till fördel för en mer energi- och 

klimatmässigt hållbar stadsutveckling.  

Utifrån det perspektiv som beskrivits kan städer och planeringsprocesser betraktas, 

beskrivas, förstås och förklaras som fysisk-rumsliga och socioekologiska komplexa, adaptiva 

system (CAS). De uppvisar panarkiska utvecklingsmönster som är analoga med ekosystem. 

De kan metaforiskt beskrivas i termer av de mekanismer och regler som gäller för CAS; 

stigberoende, lärande, ökad komplexitet, icke-linjär och oförutsägbar utveckling samt ökad 

entropi i termer av ökad energianvändning. Hanteringen av okända faktorer i planeringen gör 

framtidsstudier och indikatorer till centrala verktyg.  

Nuvarande planläggningssätt bygger på att eliminera osäkerheter och söka jämvikts-

tillstånd inom ramen för upplysningstänkandets strävan efter en kontrollerbar, singulär 

världsuppfattning. Planeringens diskurser, tankefigurer, utopiska planeringsideal, rums-

perspektiv, institutioner och planer har varit utformade med detta som utgångspunkt, medan 

stadsutvecklingen i praktiken har utvecklats alltmer icke-linjärt och entropiskt. Nya starka 

tankefigurer behövs för att bryta marknadsliberalismens och den kognitivt begränsade 

rationalitetens dominans. Vilka är dessa tankefigurer? En Mångfald av världar istället för 

Singularitet? Tillvaroväven där allt påverkar vartannat? Systemperspektivet i motsats till det 

fragmenterade landskapet av Autonoma objekt? Resiliens till skillnad från Rigiditet? Altruism 

istället för Egenintresse? En planering baserad på dessa figurer är inte utopisk, men väl 

utopistisk och, som det verkar, en alltmer nödvändig förutsättning för en hållbar framtid. 

Formandet av grupp- eller samhällsvisa gemensamma bilder är en av planeringens 

huvuduppgifter, i vilken retoriken är ett verktyg för att förändra våra föreställningar om 

världen, bl a genom framtidsbilder och scenarier, benämnda och levandegjorda genom 

allegorier, metaforer och andra retoriska medel. För att styra stadsutvecklingen i mer energi- 

och klimatmässigt hållbar riktning bör kunskapen om retorikens möjligheter (och problem) 

höjas för ett gemensamt prövande av vad olika framtider kan innebära med retorikens 

visionerande, formulerande av berättelser, allegorier och metaforer som medel. Det krävs ett 

återkommande kritiskt reflekterande över vilken roll man som planerare har i en viss situation 

och precis som för planeringen i stort beredskap för motstånd, anpassning eller förändring. 

Detta reflekterande är dialektik i sin mest essentiella form; itererandet mellan argument och 

perspektiv för att nå en hållbar syntes. Kontentan av denna avhandling är därför; iterera mera! 
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Background, aim and research questions 

The climate changes we are now experiencing can to a large extent be attributed to energy- 

and resource use due to urbanization. The difference between the visions of a sustainable 

Utopia and a dystopian future with increasing disorder in global resource flows, Entropia, is 

increasingly larger. Knowledge and aspirations about how to reach energy efficient urban 

development is not lacking, but how do visions of the sustainable city correspond to reality? 

Urban development is characterized by parallel trends; continued urban sprawl, densifi-

cation of inner cities and the continued regional expansion and the emergence of a polycentric 

urban 'landscape'. While the built environment´s energy use and climate impact is on decline, 

there are still rules and laws that limit the incentives for energy-efficient construction and an 

internationalization of energy markets, which complicates the control of the energy sources 

used, as well as problems from a transport perspective, including deteriorating conditions for 

public transport. We need strong measures in a number of areas to reverse these trends, where 

urban planning is expected to make a strong contribution in the long run. 

The ability to exercise control via comprehensive planning is legally very limited. The 

comprehensive plan is, however, potentially an arena within which the municipality can invite 

other players for a deeper collaboration for sustainable development. Comprehensive planning 

and municipal energy planning have only to a small extent focused on the links between urban 

development and energy consumption. Sustainability is a to-the-fore issue, despite often being 

treated vaguely and generally in planning, established through legislation, institutions and 

collaboration. It has been accentuated more and more in debate and in the public 

consciousness, but the monitoring of the national environmental quality objectives indicates 

that most of the goals are very difficult or impossible to achieve. Energy has primarily been 

regarded as one of several natural resources, its use and impact primarily assumed to be 

affected in production and distribution, not as an explicit basis for urban development. Energy 

and climate issues have also proved difficult to manage by decision-making at the individual 

level and seems to presuppose a transfer of power to a representative level. 

The thesis aims to investigate how comprehensive urban planning from 1990 to 2010 has 

affected medium-size and larger Swedish cities´ spatial structures, regarding energy use for 

heating and transportation. It is also, in this regard, seeking possible explanations for the gap 

between visions, goals and strategies in planning on the one hand and real Swedish urban 

development, on the other hand, during the period. It is the municipal planning and local 

urban development on the urban level that is in focus. The following overarching research 

questions form the basis for how these objectives will be achieved: 

Reality:  How has form and internal relations of urban structure, bearing on energy use for 

heating and transportation, changed? 

Rhetoric:  How has visions, goals and strategies for energy efficiency and climate change 

mitigation in terms of sustainable urban development been formulated in 

municipal policies, programs and plans? 

Dialectic:  How has visions, goals and strategies in municipal policies, programs and plans 

affected the actual urban structures? Has the trend leaned towards a more 

sustainable or a less sustainable direction with respect to energy and climate 

issues? What are the possible explanations for the gap that may arise between 

vision and reality? 
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Research Approach 

Studies of urban development and planning involves different approaches that need anchoring 

in various scientific domains and several ontological perspectives. Here, critical realism and 

social constructionism is used in a strategic way as metaphors. Actual urban development is 

studied using partly qutantitative urban morphological theories. Planning processes are 

analyzed based on rhetoric and discourse analysis. The thesis has also a systems perspectives 

based on complexity theory. Case Study Methodology is used to manage the mulititude of 

variables in different areas of knowledge, where selection and delineation of cases are of great 

importance for the results that can be obtained. While quantitative methods often have a 

positivistic deductive approach and qualitative methods often have a social constructionist 

inductive approach, an abductive approach is suggested here. By abduction, research iterates 

between deductive and inductive elements and uses a variety of empirical sources to find new 

knowledge by means of triangulation of collected information. This approach is basically 

pragmatic; we can never reach full knowledge and truth becomes that which is useful. 

Theory and Methods 

Reality 

The thesis develops a systems perspective on energy and urban development as complex 

phenomena based on the concept of entropy - order. In contrast to the sometimes utopian 

quest for order and control of reality in planning, urban development in reality is regarded as 

unpredictable and self-organized in the long run. Complex adaptive systems (CAS) is learning 

and adaptable. Their resilience - durability and ability to adapt and change while maintaining 

integrity - is an essential aspect of sustainability. CAS has a dynamics of change that can be 

described in terms of multiple simultaneously stable states and phases at different scales 

(panarcy) and be understood from basic rules and mechanisms of great generality in nature. 

Here the assumption is made that this is a metaphor can also be said to apply for planning and 

spatial urban development.  

To understand how entropy - the degree of order - and energy use resulting from human 

activities are affected by spatial planning, urban form-factors are identified that may be 

affected by planning and that other research has found to have a bearing on energy use. In 

order to find out which these factors are, a conceptual apparatus is developed on the basis of 

urban morphology under the concept of spatial configuration. The configuration of 

components for energy use are identified and in turn represents the starting point for what 

should be described and measured in terms of urban dynamics and changes as a result of 

planning; centrality, population and settlements concentration (density), nuclearity, functional 

mixing, the relationship between public transport and building/population density, the urban 

area´s boundary shape, building typologies and the coverage of district heating network on the 

urban area. One method for this - time series analysis with indicators - is described and 

developed with indicators of changes in the city's physical-spatial configuration. 

Rhetoric 

Planning is rhetorical in the sense that it is carried out by people in interaction with other 

people in order to convince of choices and solutions for an unknown future. It is scrutinized 

how Swedish decision-making and planning have developed in the last decades by the driving 

forces that have contributed to the gap between the rhetoric and reality. Decision-making and 
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policy has been characterized by the transition from welfare state to neo-liberal market 

economy and the paradigm shift from positivism and rationalism to postmodernism, post-

positivism and post-politics. Planning as theory and practice is partly influenced by the 

development of a greater range of theoretical perspectives, and a change in jurisdiction and its 

practice that reflects political development. This turn has been followed by the emergence of a 

variety of discourses, where sustainable development and climate change are emerging as 

strong. In economic and political development, the discourses of ecological modernization, 

attractive town and trade and industry have been influential. Sustainable development as well 

as other discourses is expressed in planning through rhetorical reformulations of original 

intentions. The rhetoric offers an extensive palette of techniques to persuade and becomes an 

expression of the desire to influence through knowledge; knowledge is power, but power also 

defines what is seen as knowledge. In planning, characteristic ways of presenting and 

communicating knowledge, different categories of senders and receivers as well as ways of 

more or less deliberately distorting messages, emerges. Policies, programs and plans thus 

become expressions of discursive power struggle over hegemonic perspectives on reality. The 

thesis develops analytical categories for the study of rhetoric in municipal planning and 

decision documents with the aim to critically examine and uncover the underlying intentions 

and identify the fundamental messages and approaches in planning documents. 

Dialectics 

Dialectics can in short be described as the interaction between different actors (human or non-

human) that leads to a change, which can be understood as a movement between states 

through processes under the influence of human intentions, chance and a complex interplay of 

structures, mechanisms and events in different currents in planning processes and urban 

development. The thesis provides a theoretical conceptualization of the dialectical character 

of these processes of change, their underlying driving forces, which the part-taking actors and 

their institutional rules and rules ofsocial interaction are and what forms of domination and 

manipulation that occurs. It also describes the conditions for the municipality as the key 

planning actor to manage change, partly through awareness of the driving forces, structures 

and mechanisms, but also on the basis of its institutional capacity - its ability to collaborate, 

eg through negotiations, to build legitimacy and its ability to imagine the future. 

Dialectics in municipal planning and urban development are analyzed using a model for 

understanding of how reality, rhetoric and dialectic relate to each other as a form of synthesis 

of the three theory chapters and the thesis´ three themes, and based on a framework that 

gathers key concepts – process streams, feedback, learning and path dependency, institutional 

capacity and the exercise of power and manipulation - to find the dialectical background 

explanations. The method to collect these empirical data is based on comparisons of the 

material collected for the theme A and B - a gap analysis - but also interviews with the 

responsible officials in the municipalities studied. Here the framework, with a number of key 

concepts, provides the basis for interview questions, conceptualization, categorization and 

interpretation. 
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Empirics and results 

Two case-studies 

Two municipalities are being studied: Uppsala and Eskilstuna. In both cases, the focus is on 

the comprehensive planning and development of the main urban areas, although with some 

view made in direction of developments in other parts of the municipalities and adjacent 

sectorial planning. The cases are reported in as similar as possible a way to allow for 

comparisons in subsequent reporting of results and discussion. The structure is based on the 

three main themes of the thesis - reality, rhetoric and dialectic.  

How have urban development occurred in practice in terms of physical changes that 

are likely to impact energy and climate? 

The urban physical-spatial configuration has been consistent but set in a state of slow change. 

In both municipalities, The main cities´central districts remained well defined and inner city 

areas dense, with a less dense urban fabric and a number density concentrations, core areas 

and district centers around it. New concentrations have been located where ground has been 

buildable, not based on strategies to strengthen existing centers or reduce transport or heating 

energy use. Existing district centers have had a weak or impaired development due to the 

expansion of out-of-town shopping and the spreading out of service establishments. 

Functional mix has not increased, neither on the building and neighborhood level, nor at the 

district level. However, there have arisen several smaller focal points in the urban fabric, 

which sometimes provides better local availability but also generates complex travel patterns. 

The periphery has grown, but not radically changed the overall shape or the provision of 

public transport and district heating during the period. Road network design has basically the 

same configuration as before period. New development areas have grown by tree-like or 

enclave-like street structures. The overall road network has been developed from traditional 

accessibility principles with new freeways and ring roads. Road length per capita has 

decreased, and urban population density increased. 

Taken together, the configuration of the main urban areas remained in a relatively stable 

condition, but densification occurred in patches and seemingly haphazard in relation to the 

urban structure´s existing nodes and district centers. The parallel development - simultaneous 

densification and sprawl - has continued. The internal pattern of dynamics has over time been 

different in the two main cities. The structure of typo-morphogical growth patterns has been 

shaped by adaptation to adjacent areas and position relative to the urban center. The district 

heating network and settlement patterns have not been coordinated. In rural areas, a 

considerable population establishment and settlement expansion in 'attractive' areas has 

occurred. Discrete background factors such as demographic changes account for a significant 

part of the changes apart from the conscious planning. There has also been a significant 

relocation of certain functions. Although land use in one area has not changed, the day- and 

nightpopulations has continued to change their patterns. 

How are visions, goals and strategies in policies, programs and plans in terms of 

spatial planning, energy, climate change and sustainable urban development 

expressed? 

Rhetoric has to a varied extent been appropriated as a way to convince about planning 

approaches. A change has occurred in the view of the city, from being a structure and function 
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providing for a good daily life to being a commercial resource for economic growth and a tool 

for sustainable development. Densification has been part of the attractivity discourse and has 

through this discourse been applied as a utopian model for future urban development. Visions 

and framing stories have been developed to establish the new discourses as parts of the 

change process. The development of the discourses can be traced to both figures of thought of 

a diagrammatic nature that are characteristic of urban planning such as integration - 

segregation, separation - mixing and Gemeinschaft - Gesellschaft, but also more basic, very 

strong figures of thought about the linearity of time and constant growth. 

Energy and climate issues have been handled differently in the municipalities´ comprehensive 

planning. In both cases they have materialized, but not formed part of the discourse of 

attractivity. The perspective on the city's physical structures as being important for energy and 

climate change, has developed mainly during the 2000´s and begin towards the end of the 

period to have an impact on urban development. Comprehensive plans at city level integrates 

different perspectives so that they become practical for urban development. In the 

comprehensive plans covering the whole of the municipality there has not been room for that 

because the overall character of these plans. This planning level has been underrepresented, 

which partly explains why, mainly during the 90´s, there has been little strategic guidance in 

configurational issues. 

How can differences between visions, goals and strategies on the one hand and the 

real urban development on the other hand be explained? 

Urban development in the case study municipalities have been affected by shifting problem 

focus, action ideas and the political agenda at different times. The 90´s were dominated by the 

economic crisis, the historical development of industry and political shifts. Market 

liberalization and deregulation of the energy market and the housing market has been some of 

the key trends. In the 2000´s, residential construction increased once again, now to a greater 

extent on the conditions of the 'market'. Climate change came into focus after 2006 and began 

to influence planning at the end of the period. Planning was characterized by large 

infrastructure projects, reorganization of planning activities, increased focus on the city 

centres and inner city areas, attractiveness and proximity, city healing as well as the ideas of 

increased competition and regional expansion. Politics has been different in the two 

municipalities with a tradition burdened, small-town perspective and, partly ideological, 

market adjustment in Uppsala and a stable social democratic politics in Eskilstuna with a 

strong focus on pragmatic turnaround from recession to growth. 

The gap between planning visions and the development of the real spatial configuration is 

in many respects significantly a result of, among other things, decision-making locked into 

obsolete mental models and path dependence arising out of established physical structures of 

previous planning and urban development. Access to land and old plans have contributed to 

urban sprawl as well as the absence of, and unwillingness to, explicit strategies on the issue. A 

strong contributing factor has been the lack of linkages between comprehensive planning and 

detailed planning. Development of road network and building typologies can, among other 

things, be attributed to a 'typological path dependency'. Traffic and transport planning have 

also been particularly affected by differences in professional and sectorial perspectives and 

the sharing of issues and mandates between different actors. District heating network´s 

incomplete connection with settlement development is partly due to the inadequate settlement 



32 
 

density in the periphery, but also privatization (Uppsala) and strong corporate perspectives 

with an increasingly stronger financial focus that has led to other priorities than sustainable 

heat supply from a configuration point of view. The gap is also partly due to the fact that 

objectives has been lacking and that the spatial configuration has constituted a 'blind spot' in 

comprehensive planning. This situation is changing, however, with increased awareness in the 

2000´s. 

The links between energy use and changes in the spatial configuration is consistently weak. 

Mediating links between comprehensive planning and detailed planning has also largely been 

missing. A large part of the gap can be understood as a lack of dialectic in the change 

processes, at times marked by path dependencies and self-reinforcing growth, with increasing 

feedback on short-term changes. The structures that exerted the strongest influence on the 

ability to change towards sustainability are the existing physical structures, psychologically 

conditioned protocols and standards of the planning actors and a constant, short-term pursuit 

to master the present. Incrementalism has thus been more dominant in planning than has 

strategic decision-making. There has been a struggle for the existence and the rights to 

strategic perspectives of planning. Roles, mandates and resources in this struggle have been 

used more or less tactically from ideological or pragmatic points of view with concretization, 

integration and association of actors and resources to planning processes and development 

projects as characteristic expressions of manipulation. Power assymmetries and actor 

collaborations has thus played a role in shaping the spatial configuration. Planning´s 

importance as a whole has been limited in terms of a more energy-efficient configuration. 

Discussion 

The results are discussed with regard to scientific quality and on the basis of the theoretical 

perspectives. Based on the research approach, the discussion places a focus on how different 

levels of interpretation and reflection have been integrated and how the work has measured up 

to different quality criteria. The theory-based discussion draws on the critical realist division 

of structures, mechanisms and events, and a categorization of rhetoric into base, figures of 

thought and discourse. To understand how these have influenced each other they are 

discussed on the basis of a common model for both the degree of structuring influence, and 

the degree to which they can be characterized as objects or relations. The former concerns the 

character of dynamics, the latter is the prerequisite for raising awareness in planning linked to 

different spatial perceptions and cognitive limitations. 

Limited aspect-visioning and a diversity of ontological and discursive perspectives, 

pragmatism and the significance of attaractiveness, figures of thought and cognitive lock-ins´ 

influence are important parts of the rationale of social practice. These contribute to an 

understanding of the individual's communicative role in the production of gaps in planning. 

For the actual urban development, the discussion focuses on separating of, and shifts between, 

different spatial conceptions in planning. Also, the importance of driving forces, figures of 

thought and the importance of the exercise of power for the spatial configuration are 

discussed as well as the question whether it is possible to achieve an optimal sustainable 

urban configuration from the energy and climate point of view in the context of the complex 

preconditions of planning. The dialectic between and within social practice and the actual 

urban development is embodied in a number of concepts that are meant to be used to clarify 

and understand the gap between vision and reality; between rhetoric and reality. 
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Conclusions 

The thesis shows that spatial planning and urban development in the municipalities studied for 

the period has remained at a distance from one another considering the energy issue. The 

rhetoric has been utopian about sustainable development while urban development, in reality, 

has been developed in several directions, some of which have led to increased energy use. The 

gap between rhetoric and reality has decreased in certain respects, but planning has only been 

one among many factors, and not the most prominent one. Urban sprawl and development of 

unfavorable structures is still progressing. In the long term there is a risk that entropy will 

constantly increase, unless powerful directional changes can be set in. 

The dialectical tendencies show that urban development in the two municipalities has been 

largely incremental, exposed to pure chance and external forces, and therefore, can be 

characterized as self-organized rather than strategically considered. Planning documents give 

an image of stability and predictability, but in the longer run, uncertainty and complexity 

dominates. Increased awareness of the dialectical tendencies would foster a more resilient 

planning and reduce the gap between rhetoric and reality in favor of a more energy and 

climatically sustainable urban development.  

Using the perspective described, cities and planning processes can be considered, 

described, understood and explained as physical-spatial and socio-ecological complex 

adaptive systems (CAS). They exhibit panarcy development pattern analogous to ecosystems. 

They can be metaphorically described in terms of the mechanisms and rules that apply for 

CAS; path dependence, learning, increased complexity, nonlinear and unpredictable 

development and increased entropy in terms of increased energy use. The handling of 

unknown factors in planning makes future studies and indicators key tools. 

Current ways of planning is based on eliminating uncertainties and seeking equilibrium 

within the framework of Enlightenment´s quest for a controllable, singular worldview. 

Planning discourses, figures of thought, utopian planning ideals, spatial perspectives, 

institutions and plans have been designed with this in mind, while urban development in 

practice has evolved increasingly nonlinear and entropically. New strong figures of thought 

are needed to break the dominance of market liberalism and the cognitively limited 

rationality. What are these figures of thought? A Multitude of worlds instead of Singularity? 

The Fabric of existence in which all affect each other? Systems perspective in contrast to the 

Fragmented landscape of autonomous objects? Resilience unlike Rigidity? Altruism instead of 

Self-interest? A planning based on these figures is not utopian, but characterized by 

utopianism and, as it seems, an increasingly necessary condition for a sustainable future. 

The formation of collective or societal common images is one of planning´s main tasks in 

which rhetoric is a tool for changing our perceptions of the world, including by visions and 

scenarios, called upon and quickened by allegories, metaphors and other rhetorical means. To 

direct urban development towards a more energy and climatically sustainable direction, 

knowledge of rhetoric´s opportunities (and problems) should be raised among planning actors 

for a joint exploration of what different futures can mean by means of the visionary, 

formulating of stories, allegories and metaphors of rhetoric. It requires a recurrent critical 

reflection on the role that planners have in a particular situation and, just as for planning by 

large, contingency of resistance, adaptation or transformation. This way of reflectioning is 

dialectics in its most essential form; the iteration between arguments and perspectives in order 

to find a sustainable synthesis. The gist of this dissertation is why; iterate more! 
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Stadsutvecklingen – på väg mot Utopia eller Entropia? 

”Möjligheterna att uppfylla Sveriges energi- och klimatmål till 2020 och inte minst senare 

under innevarande decennium kommer att påverkas av existerande och kommande 

samhällsplanering.” (Regeringskansliet (2009), Prop. 2008/09:163, p 143) 

Det varma kriget  

Från det kalla krigets geopolitiska maktpositionering och en retorisk narrativ om ’det goda 

väst’ mot ’det onda öst’ har temperaturen efter berlinmurens fall också stigit på andra arenor; 

mellan välbeställda och mindre bemedlade, mellan individen och korporationerna och mellan 

de som ser biosfären som en förutsättning för framtiden och de som ser den som en 

förbrukningsvara i nutid. I få frågor blir detta lika tydligt som i energi- och klimatfrågan. De 

klimatförändringar vi nu upplever är med största sannolikhet av antropogent ursprung (IPCC, 

2013), och har till stor del sin uppkomst i energi- och resursanvändningen från en urbani-

sering som fortgår i den desperata tillväxttakten av ett Uppsala om dagen (Ranhagen, 2006)
1
. 

Mot bakgrund av de alarmerande rapporterna om snabbare klimatförändringar än vad som 

hittills beräknats
2
 ser hittillsvarande visioner om en stadsutveckling som kan bidra till att be-

gränsa temperaturökningen
3
 till två grader alltmer ut som en utopi. ”Business as usual” fram-

står i det perspektivet alltmer som en direkt motpol. Skillnaden mellan ett hållbart Utopia och 

en dystopisk framtid med allt större oordning i de globala resursflödena, Entropia, blir allt 

större. Kanske kan vi nu också tala om ’det varma kriget’. 

För mig som planeringsarkitekt är frågan hur samhällsplanering, och mer specifikt den 

fysiska planeringen, kan spela en roll för en mer energi- och klimatmässigt hållbar framtid. I 

min yrkespraktik har jag länge känt att mycket sägs men att planering och stadsutveckling i 

realiteten inte svarar upp mot hållbarhetsambitionerna. Det är bråttom om vi ska klara att hålla 

oss inom ’planetens gränser’ (Rockström et al, 2009) och om de svenska klimatmålen ska 

kunna nås. Kunskapen om hur detta ska kunna ske kan upplevas som god och det saknas inte 

ambitioner i lagstiftning, allmänna råd, riktlinjer, riktvärden och formaliserad praxis för 

processer och planutformning.  

Men frågan är hur visionerna förhåller sig till verkligheten. Vad vet vi egentligen om hur 

städer fysiskt förändras till följd av planer och beslut och i vilken riktning vi därmed påverkar 

städernas energianvändning och klimatpåverkan? Varför följer stadsutvecklingen ibland de 

visioner och mål som ambitiöst och välvilligt formuleras i planeringen, och varför divergerar 

dessa ibland betänkligt? Min misstanke är att gapet mellan visioner och verklighet har sin 

uppkomst i själva det komplexa systemet av hur utsagor formuleras, förändringar planeras och 

projekt genomförs snarare än i hur de enskilda stegen ser ut. För att få tydligare svar på 

frågorna behövs både en klarare bild av systemet och en djupdykning i enskildheterna. 

En komplex stadsutveckling  

Urbanisering med samtidiga förändringstendenser 

Drömmen om Utopia – den ideala civilisationen - utgör en stark idéströmning i stadsbyg-

gandet
4
. I realiteten svarar städer och andra urbana miljöer för närmare 70 procent av den 

                                                
1
 Ungefär 140.000 invånare år 2014 baserat på uppgifter från Uppsala kommun/SCB. 

2
 Se bl a IPCC; 2013; World Bank, 2012. 

3
 Se bl a Boverket, 2004a; Expertgruppen för Stadsmiljö, 1996 

4
 För en urbanteoretisk genomgång av utopier, se Choay ([1980]1997). För en inträngande genomgång av 1900-talets mest 

betydelsefulla urbana utopier, se Fishman (1982). För en idéhistorisk genomgång av utopibegreppet, se Miles (2008). För 
utopiskt planeringstänkande i en svensk kontext, se Rådberg (1997). 
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totala energianvändningen, en siffra som beräknas stiga till 75 procent år 2030 (IEA, 2008 i 

Troglio, 2012)
5
. Utmaningen att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till 2 grader 

celsius i förhållande till förindustriell tid – en nivå som Sverige och EU politiskt har ställt sig 

bakom (Boverket, 2010) - kan illustreras av de scenarier för energi- och transportsystemen 

som Naturvårdsverket lät publicera 2007, i vilka utsläppen av klimatpåverkande gaser 

beräknas behöva minska med ca 85 procent för Sveriges del fram till år 2050 (Åkerman et al, 

2007). Städer och stadsutveckling har därmed en nyckelroll, trots att städer upptar endast 0,5 - 

3 procent av jordens landyta, beroende på mätmetod (Angel, Sheppard & Civco et al, 2005)
 6

. 

Den globala stadsbefolkningen har vuxit från några få procent i början av 1800-talet till mer 

än hälften några år in på 2000-talet. Bara under 1900-talet har världens befolkning tio-

faldigats, och förväntas fortsätta öka kraftigast i städerna (Satterthwaite et al, 2009). Det anses 

råda ett positivt samband mellan urbanisering, stadstillväxt och ekonomisk tillväxt. I många 

industrialiserade länder kan urbaniseringen förstås som en konsekvens av ekonomisk utveck-

ling och strukturomvandling, utvecklingen av agglomerationer av likartade verksamheter samt 

ökad koncentration av humankapital, vilket fått en allt större betydelse med informations-

samhällets framväxt (Johansson, 2008). Urbaniseringen har därmed ofta onyanserat likställts 

med framgång och utveckling (Andersen, Møller-Jensen & Engelstoft, 2011). 

Sverige är glest befolkat och med bara ett fåtal större städer. Merparten av de närmare 

2000 tätorterna har mindre än 5000 invånare och mer än hälften av landets befolkning lever i 

storstadsregionerna (Johansson & Klaesson, 2011). Urbaniseringen startade senare än i övriga 

Europa - först på 1930-talet bodde fler i tätorter än på landsbygden – men fick under 

efterkrigstiden en omfattning och takt som saknar motstycke i landets tidigare historia
7
. Den 

har följt den snabba utvecklingen av politik, ekonomi och industriomvandlingen mot 

kunskapssamhället med bilsamhällets mobilitet och byggindustrins rationalisering och starka 

koalition med politiken (Engström, 2012). Den fysiska stadsutvecklingen under de senaste 

decennierna kännetecknas enligt (Gullberg et al, 2007) av:  

 En fortsatt decentralisering genom dels intensifiering och utvidgning av förortsområden, 

dels sammanknytning av tätorter på större avstånd från varandra; stadsutglesning. 

 En förstärkning av den existerande strukturen med dess monocentriska karaktär; förtätning.  

 En fortsatt regionförstoring och framväxt av ett polycentriskt urbant ’landskap’ med täthet 

i nya centra och en betydligt glesare, mer fragmenterad struktur däremellan. 

Dessa tendenser har förekommit parallellt med olika magnitud i vad som måste betecknas 

som en komplex utveckling, dominerad av inledningsvis en viss förtätning, därefter en stark 

utglesning och slutligen en ny fas av förtätning i stadskärnor och som sammanlänkning av 

kärnområden på regional nivå (Andersson, 1977; Engström, 2012; Lundin, 2008).  

                                                
5
 Enligt Satterthwaite (2008) är städernas andel av de totala globala utsläppen ofta överdriven - uppemot 75-80 procent i vissa 

källor. Dels är sådana bedömningar osäkra av flera skäl – få städer har tillförlitlig statistik, stadsbegreppet är ofta oklart (se 
fotnot 6 nedan) och avgränsningen av vad som räknas till utsläppen från städerna varierar, dels visar flera undersökningar att 
utsläpp från jordbruk, industri och markomvandling – bl a avskogning – svarar för avsevärda andelar. Vidare finns andra 
klimatpåverkande gaser än bara koldioxid. Satterthwaite pekar på Sternrapporten från 2006 som en trovärdig källa, där 
utsläppen av kodioxid från urbaniserade områden – inte bara städer – bedöms uppgå till ca 78% av de totala utsläppen. En stor 
del av utsläppen är relaterade till livsstil hos i-ländernas medel- och höginkomsttagare oavsett om de bor i städer eller ej. 
6
 Det finns ingen vedertagen definition av stad, vilket gör att statistiska uppgifter kan variera påtagligt. I bedömningar som 

refereras här avses utöver förindustriella städer även det urbana stadslandskapet med mindre tätorter. 
7
 Efterkrigstidens svenska stadsutveckling och urbanisering har beskrivits översiktligt på nationell nivå i bl a SOU 1970:14 och 

för städer och tätorter av bl a Andersson (1977), Schönbeck (1994), Svedberg, (1988) och Åström, (1992). SCB publicerar 
också regelbundet statistik kring bl a tätortsutvecklingen, men inte med analyser och slutsatser kring tätortsutvecklingen. Få 
arbeten har därmed varit mer direkt inriktade på stadsutvecklingen i Sverige de senaste decennierna på ett sådant sätt att 
generella tendenser framgår tydligt. Några studier som emellertid gör detta, om än med ett bestämt fokus på enskilda frågor, är 
Engström & Legeby (2001), Reneland (2000a,b) och Vilhelmson (2000).  
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Stadsutglesning  

Det är i och med industrialismen, masskommunikationer (Glaeser, 2011; Hagson, 2012; 

Lundin, 2008) och funktionsseparerad markanvändning i stor skala som stadsutglesning i 

vanlig mening har kunnat utvecklas. Svenska städer, undantaget Stockholm och Göteborg, 

uppvisar tydliga gemensamma strukturella drag med störst befolkningstäthet i närheten av 

stadens centrumpunkt och en avtagande täthet mot ytterområdena (Reneland 2001). 

Utvidgningen av tätortsarealen i Sverige var under 1960- och 70-talen dubbelt så stor som 

befolkningsökningen (Boverket, 2010) genom omfattande förortsutbyggnader baserade på bl 

a SCAFT:s trafikplaneringsprinciper (Reneland, 2001)
8
. I de större svenska städerna 

minskade boendetätheten mellan 1960–1995 med en tredjedel samtidigt som ytan ökade med 

70 procent (Ranhagen 2008). Boendetätheten totalt sett i städer med mer än 20 000 invånare 

har minskat från i snitt 30,4 inv/ha 1960 till i snitt 22 inv/ha 1990, trots att exploateringen för 

boende, mätt som rumsenheter per hektar, i snitt var större 1990 än 1960. Viktiga 

delförklaringar ligger i en ökad utrymmesstandard, från 1,17 rumsenheter/invånare 1960 till 

2,03 re/inv 1990, (Reneland, 1994) och i att det under 60- och 70-talen byggdes lägenheter i 

perifera områden i en takt som var högre än befolkningsökningen. Periodens sätt att planera 

stadsstrukturerna med en hög andel grönområden bidrar också statistiskt till utglesningen. 

Städernas socioekonomiska mönster är också tydliga. Medelinkomsten var 1995 lägst i de 

centrala delarna i 29 av de 45 största städerna och ökade mot periferin (Reneland, 2001). På 

motsvarande sätt är andelen ensamhushåll större i centrala lägen.  

Även om stadsutglesningen har avtagit efter 70-talet (Boverket, 2010; Engström, 2006) 

sker fortfarande förändringar som innebär utglesning. I de större och medelstora städerna har 

under 1980- och 90-talen vuxit fram handelsområden, äventyrsbad, sport- och arena-

anläggningar, showroom-hallar och upplevelseparker (Knox, 1991 refererad i Andersen, 

Møller-Jensen & Engelstoft, 2011). Externhandeln har ökat kraftigt de senaste decennierna – 

från 132 miljarder kr i omsättning 1990 till 163 miljarder år 2000 (Boverket, 2004b) och har 

ökat ytterligare de senaste åren. Antalet livsmedelsbutiker totalt sett har minskat i allt 

snabbare takt sedan 1980, samtidigt som medelavståndet till livsmedelsbutik i det närmaste 

fördubblats har mellan 1980 och 2004 i de 45 största tätorterna (Reneland, 2005). Den 

funktionella utglesningen har därmed inte avstannat. 

Stadsutglesning orsakas ett antal makroekonomiska drivkrafter - ekonomisk tillväxt, 

globalisering, den europeiska integrationen (EEA, 2006) och regionförstoring med ökad 

spridning av arbetsplatser och arbetskraft som bidrar till större behov av mobilitet (Dieleman 

& Wegener, 2004, Åkerman & Höjer, 2006), vilket ofta innebär ökat bilberoende och behov 

av väginfrastruktur. Utglesningen påverkas också av ett antal mikroekonomiska krafter såsom 

höjd levnadsstandard, markpriser och konkurrensen mellan kommunerna (EEA, 2006). När 

det gäller städernas lokala ekonomi kan basindustristäder förväntas ha en lägre täthet mätt 

som m
2
 stadsyta per invånare än städer som domineras av företag inom informations- och 

kunskapssektorn (Malpezzi, 2001). Kunskapsföretag bildar ofta agglomerationer där ett 

diversifierat stadsliv uppfattas som attraktivt (Florida, 2006; Westlund, 2006; Glaeser, 2011). 

Men ’den nya ekonomin’ hänger ofta samman med förekomsten av s k NIMBY:s, 

medelklassfamiljer som antas ha en pådrivande effekt på stadsutglesningen genom sina 

boendepreferenser (Malpezzi, 2001). Attityder och livsstilar grundas i stor utsträckning på 

                                                
8
 Som en jämförelse har stadstillväxten i Europa under efterkrigstiden varit i genomsnitt 78 %, medan befolkningstillväxten 

under samma period bara varit 33% (Andersen, Møller-Jensen & Engelstoft, 2011). Uppgifterna kan dock vara svåra att jämföra 
direkt eftersom olika definitioner av exempelvis befolkning, tillväxt och tätortsyta skiljer sig något mellan studierna.   
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socioekonomiska faktorer som disponibel inkomst och utbildning. De påverkar valet av 

bostadsort och boendemiljö, vars utformning i sin tur inverkar på val av färdmedel (Westford, 

2010). Innerstadsproblem såsom buller, dålig luft, små lägenheter, otrygga miljöer, brist på 

grönytor och dålig service driver på medelklassens flytt mot periferin (Arnstberg, 2005; 

Arnstberg & Bergström, 2010). Deras preferenser och köpkraft innebär stora bostadshus på 

stora tomter (Boverket, 2010). Demografiska förändringar såsom befolkningsökning och 

ändrad hushållsstorlek påverkar också befolkningstätheten i stadens olika delar (Ståhle, 2008). 

Transportfrågor såsom ökat bilinnehav och användande av bilen, bristande kollektivtrafik och 

ökad tillgång till trafiknäten har också betydelse (op.cit) liksom en relativt låg beskattning av 

bilstrafik och drivmedel bidrar (Kummel, 2006), vilket underlättar ett utspritt boendemönster. 

Även institutionella faktorer såsom bristande stadsplanering, bristande samverkan och 

svagheter i genomförandet av planer bidrar (EEA, 2006) genom bl a planerares prioriteringar, 

värderingar och hantering av tänkbara alternativ (Tennøy, 2010), liksom planeringens 

komplexa kontext med många aktörer och intressen (op.cit). Samspelet mellan lokal, regional 

och nationell nivå och på vilken nivå huvudansvaret för planeringen ligger spelar roll liksom 

fragmentering av den planerande organisationen (PLUREL, 2010, refererad i Christiansen & 

Lofsgarden, 2011). Utglesning kan också vara ett sätt att undvika konflikter såsom ingrepp i 

rekreationsytor och andra miljöer med upplevelsevärden (Lofsgarden & Christiansen, 2010); 

enklare planeringssituationer, lägre markpriser och känslighet för köpstarka gruppers 

efterfrågan i periferin är starka argument för exploatörer. Lagstiftningens normer och 

myndigheters riktlinjer och allmänna råd om skyddsavstånd och hänsyn har lett till 

funktionsseparering och utspridning (Carlén, 1997).  
 
Stadsförtätning 

Sedan 1980-talet har, parallellt med utglesningen, storstädernas och de flesta medelstora 

städernas befolkning ökat mer än tätortsytan (Boverket, 2013). Karaktäristiskt är omvandling 

av äldre institutionsområden och industrifastigheter i centrala lägen, hamnområden och 

punktvis förtätning i befintliga bostads- och blandfunktionsmiljöer (Arnstberg & Bergström, 

2010; Gullberg, et al, 2007). I Europa sker i många städer ett motsvarande återtagande av 

innerstadsområdena genom medvetna vitaliseringsstrategier (Arnstberg & Bergström, 2010; 

Stadsmiljörådet, 1995). I de 45 största svenska tätorterna, de tre storstäderna undantagna, 

ökade befolkningstätheten i zonen närmast städernas centrumpunkt mellan 1980 och 1995 

(Reneland, 2001). Ökningen enligt en annan studie ligger på från i genomsnitt 33 inv/ha till 

47 inv/ha (Engström & Legeby, 2001). Denna tendens har fortsatt under de efterföljande åren 

(Reneland, 2005); snabbare i storstadsregionerna och långsammare i regioner med vikande 

utveckling (op.cit; Engström, 2008). Den ekonomiska fördelningen med lägst medelinkomst i 

centrumområdet 1995 (Reneland 2001) hade redan då förändrats för de största städerna 

genom att hushåll med högre inkomst börjat flytta in. Vid sidan av den uppmärksammade 

förtätningen centralt har det också skett mer försiktig förtätning av förortsområden i större 

städer till följd av riktade åtgärder för att bl a bryta social segregation. Den empiriska 

kunskapen efter 1995 är emellertid begränsad och skulle behöva både breddas och uppdateras. 

Den är också delvis motstridig; Reneland (2005) har visat att befolkningstätheten i de 

tätorterna som helhet sjönk något från 19,4 inv/ha år 1980 till 19,1 inv/ha 1995 innan 

utvecklingen vände upp till 20,5 inv/ha år 2004. Utvecklingen tycks därmed ha skett i två 

riktningar – förtätning centralt och utglesning perifert. 
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De drivkrafter som kan förklara förtätningen är bl a att stadskärnans roll som arena för 

upplevelser har ökat. De näringar som har vuxit snabbast i stadskärnorna är närhetsbaserade 

personliga, kulturella och företagstjänster, finansiella tjänster och fastighetsförvaltning 

(Engström, 2008). Näringslivets omställning har också inneburit att gamla verksamhets-

områden fått nytt innehåll, bl a genom att tillverkning minskat och större andel av lager och 

distribution sker ’just in time’. Ytor har därmed kunnat friställas för omvandling mot mer 

tjänstebaserade företag (Engström & Legeby, 2001) och bostäder. Omorganisering av vård 

och försvar har lett till att ofta centralt belägna områden har omvandlats till bl a högskolor, 

teknikparker och kontorsverksamheter, inte minst i medelstora städer (Vilhelmson, 2000). Det 

finns tydliga tecken på att företag i samma eller angränsande branscher etablerar sig klustervis 

(Engström, 2008). Närhet och täthet blir betydelsefullt för attraktiviteten hos dessa kluster 

(Westlund, 2006). Planering för att ’Bygga staden inåt’ (Stockholms stad, 1999) utgör en 

annan drivkraft bakom förtätningen. En tätare stad anses ge ett mer vitalt stadsliv och minska 

behovet av transporter
9
. Denna planering, som i efterhand framstår som medveten och 

konsekvent, skedde inledningsvis inkrementellt i förortsområden där större ambitioner ofta 

reducerades till punktinsatser genom den offentliga debatten och NIMBY-ism (Ståhle, 2008).  

Bakom stadslivsretoriken finns ekonomiska motiv. Avregleringen av bostadsmarknaden 

och anpassningen till marknadshyror har premierat punktvisa, exklusiva bostadskomplement, 

som trots ambitioner om diversitet har blivit socialt, ekonomiskt och funktionellt homogena 

enklaver (Granberg, 2004). Den låga takten i bostadsbyggandet de senaste 20 åren har 

förstärkt denna utveckling. Demografiska förändringar kan också antas förklara intresset för 

förtätning, då andelen ensamhushåll ökar. Etableringen av externhandel är paradoxalt nog 

också en drivkraft bakom stadskärnornas utveckling. Stadskärnorna upplevde under 1990- och 

2000-talen i många fall först en tillbakagång på grund av externhandeln, men har därefter 

mobiliserat ny utveckling. Man kan tala om en funktionsuppdelning där stadskärnorna 

kommit att innehålla upplevelsehandel medan externhandelsområdena innehåller 

volymhandel (Tornberg & Hansen, 2007). Marknadsandelen har minskat i stadskärnorna men 

diversiteten i utbud är fortfarande stor jämfört med externhandelsområdena.  
 
Regionförstoring och flerkärnig stadsutveckling 

Sedan 1970-talets början har arbets- och bostadsmarknad, mobilitet och serviceutbud 

förändrats påtagligt. Industrins tillbakagång, informationsteknikens utveckling och andra 

strukturförändringar har gjort att antalet arbetsmarknadsregioner har minskat påtagligt 

(Boverket, 2005; Johansson, 2008) Ökat välstånd och högre medelinkomster har bidragit till 

nya etableringsmönster för befolkning och bebyggelse. Den tidigare geografiskt jämnt spridda 

strukturen av livsmedelsbutiker och annan service har koncentrerats till större tätorter i färre 

och större enheter. Inköp och transporter sker i ett vidare omland än tidigare. Innerstädernas 

förtätning visar sig därmed vara bara ena sidan av myntet – på den regionala nivån pågår 

samtidigt en omfattande ”rural urbanisering”. Mellan 1980 och 2010 ökade antalet tätorter 

med närmare 300, varav 250 finns helt eller delvis inom 5 km från befintliga tätorters gränser 

så som de såg ut 1980; den tätortsnära landsbygden är den form av boendemiljö som har ökat 

mest (Svanström, 2013)
 10

. Många fritidshusområden genomgår en omvandling till perma-

                                                
9
 Argumenten speglar diskurser kring den attraktiva och hållbara staden, omsatta i strategier som Transit Oriented 

Development (Calthorpe 1993), stadsakupunktur (Arnstberg & Bergström, 2010) och en återgång till traditionella 
stadsmiljövärden (Congress of New Urbanism, 2000). 
10

 Inom 1980 års tätortsgränser växte befolkningen fram till 2010 med ca 400 000 invånare, medan den tätortsnära 

landsbygden under samma period växte med närmare 700 000 invånare (Svanström, 2013). 
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nentbostäder (Arnstberg, 2005), men förblir glesa, med långa transportavstånd, bristfällig 

kollektivtrafikförsörjning och låg servicegrad
11

. Befolkningsspridningen har bidragit till ökat 

resande, hittills i stor utsträckning med bil (Engström, 2006), vilket i sin tur successivt har lett 

till kapacitetsproblem i transportsystemen och slutsatser om behov av omfattande invest-

eringar i väginfrastrukturen
12

.  

Høyer & Holden (2003) skiljer mellan centraliserad utglesning och decentraliserad koncen-

tration. Det sistnämnda har lett till utveckling av monocentriska (enkärniga) städer till poly-

centriska (flerkärniga) stadsstrukturer med kluster av befolkning, bebyggelse och arbetsplatser 

med högre densitet än den genomsnittliga stadsbygden (Yang et al, 2012)
13

. Större städer i 

den utvecklade världen har haft en sådan utveckling under åtminstone de senaste 100 åren 

(Hsu & Prosperi, 2011), driven av både successiv stadsexpansion, agglomerationsekonomi 

och avsiktliga planeringsinsatser (Adolphson, 2011). Den monocentriska stadens tydliga 

centrum å andra sidan har uppstått genom marknadens konkurrens om mark som driver upp 

exploateringstalen centralt. Städer med hårt reglerad fastighetsmarknad avviker ofta från 

denna modell (Lefèvre, 2009). I Sverige är flertalet städer monocentriska, men i storstäderna 

finns tendenser till polycentriska strukturer (Johansson, 2008, Hagson & Mossfeldt, 2008; 

Holmberg & Brundell-Frej, 2012). För regionala urbana strukturer föreslår Adolphsson, 

Johansson och van Well (2006) en uppdelning i Monocentriska regioner som isolerade centra 

där interaktion sker främst radiellt inom varje centrum; Hierarkiskt polycentriska regioner där 

regionen består av flera urbana aktivitetscentra i en hierarkisk centralortsstruktur, samt 

Komplementära polycentriska regioner, där regionen består av flera jämbördiga, samverkande 

urbana aktivitetscentra
14

. Inom den polycentriska stadsregionen skiljer den historiska 

stadskärnan normalt ut sig med en högre närhet mellan byggnader, människor, funktioner och 

värden. När det gäller subcentra inom den monocentriska staden är det svårare att vara precis.  

Det hållbara medvetandet  

Insikten om energins betydelse och hur vi påverkar de globala energi- och resurssystemen har 

kommit sent. Under 1900-talet kan tre faser i miljöfrågans utveckling urskiljas: 1) Tiden före 

miljöfrågans uppmärksammande fram till 1960-talet, 2) utvecklingen av miljövård genom bl a 

ekosystembegreppets introduktion av Tansley och ett metaboliskt systemperspektiv på städer 

genom bl a bröderna Odum och Wolman fram till 1970-talet samt 3) utvecklingen av 

begreppet hållbar utveckling, där sociala och ekologiska frågor kopplas samman och rumslig 

heterogenitet och stadens rumsliga konfiguration ses som potentiella påverkansfaktorer på 

städers förändring (Cadenasso & Pickett, 2013).  

Året 1962 kan ses som startpunkten för den moderna miljödebatten i och med Rachel 

Carsons bok Silent Spring, som innebar en ökad medvetenhet om en vidare miljöproblematik. 

Sverige fick med Naturvårdsverket och Statens planverk 1967 samt Miljövårdsberedningen en 

tydligare organisation för miljö- och planeringsfrågor, vilket med ett antal nya lagar under det 

                                                
11

 Se Värmdö (Bergström, 2003) och Kungsbacka (Bruce, 2010) för två av många exempel. 
12

 Den pågående utvecklingen av Stockholm-Mälardalsregionen illustrerar detta (Fröidh, 2003) och har bidragit till vitalisering av 

städer som Eskilstuna, Västerås och Strängnäs. Göteborgsregionen är ett annat konkret exempel där den framväxande 
bebyggelsestrukturen mellan 1970 och 2004 har resulterat i regionförstoring (ytan inom resp. restidszon har ökat med 50-80 
procent), ökad vägtrafik (E6 söder 358 procent, E6 norr 201 procent, E6 Ödsmål 263 procent), en mångkärnig centrumstruktur, 
svagare regioncentrum och omfattande arbetspendling i andra relationer än centrum (Hagson & Mossfeldt, 2008). 
13

 Begreppet polycentrism är inte lika entydigt som monocentrism och kan ha olika innebörd i olika sammanhang; i planering 

som ett rumsligt koncept och för urban- och humangeografer för att beskriva förändringar i urbana strukturer (Davoudi, 2003). 
14

 Utgångspunkten för denna indelning är den s k Brotchies triangel (Brotchie, 1984). Även monocentriska städer kan beskrivas 

med Brotchies triangel. 
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följande decenniet stärkte miljöområdet (Isaksson, 2006 baserat på Naturvårdsverket 1977). 

Proposition 1972:111 om regional planering och fysisk riksplanering slog fast att politiken 

genom planering ska vara proaktiv och genom helhetsgrepp träda in i tidiga skeden (Nilsson, 

2013). I USA riktades fokus mot ‘The costs of growth’ (Naess & Høyer, 2009), bl a i ett 

termodynamiskt perspektiv (Georgescu-Roegen, 1977; Gowdy & Mesner, 1998).  

I och med den första internationella miljökonferensen i Stockholm 1972 etablerades en 

global samsyn kring miljöfrågor. Med Romklubbens bok Limits to Growth (Meadows et al, 

1972) flyttades fokus mot ett perspektiv där tillväxtekonomi möter kraftig tillbakagång när 

gränserna för jordens produktionsförmåga överskrids. Utifrån bl a slutsatser om att 

produktionsvolymer måste utgå från ekologisk bärkraft och att distributionen av dessa 

volymer måste ske utifrån ett jämlikhetsperspektiv (Naess & Høyer, 2009) introducerade 

begreppet hållbarhet som ”…improving the quality of life while living within the carrying 

capacity of supporting ecosystems” (Nilsson, 2013). Världskommissionen för Miljö och 

Utveckling – Brundtlandkommissionen - tillsattes av FN 1983 och avlämnade fyra år senare 

sin rapport Our Common Future, där begreppet hållbar utveckling uttrycks som att 

utvecklingen ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov.
15

 Vid FN:s konferens i Rio 1992 formades Agenda 21 

som anger fyra ömsesidigt beroende hållbarhetsdimensioner - social, kulturell, ekonomisk och 

ekologisk, som ska ses ur ett helhetsperspektiv (Ranhagen & Groth, 2012).  

I Sverige blev proposition 1987/88:85, Miljöpolitiken inför 90-talet en viktig utgångspunkt 

där ett antal stora ekologiska problem identifieras som bl a innebär behov av begränsningar i 

samhällsutvecklingen och ökad resurshushållning (Asplund, 2005). Naturresurslagen (NRL) 

slog samtidigt fast att marken, vattnet och den fysiska miljön ska användas ”… så att en från 

ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning 

tryggas” (SFS 1987:12, 1 kap,1§). NRL kopplades till den plan- och bygglag (PBL) som efter 

20 års utredning började gälla samma år. Samma formulering fördes 1999 in i Miljöbalken. 

Redan 1990 kom dock som något av en motreaktion den mer tillväxtinriktade proposition 

1990/91:90, En god livsmiljö. Sysselsättningsfrågorna uppfattades som ’hotade’, varför 

energifrågorna flyttades från miljö- och energidepartementet till näringsdepartementet 

(Asplund, 2005). 80-talets miljöpatos övergick i ett fokus på integrering av miljöfrågan i 

sektorsverksamheter och ekologisk modernisering, bl a genom ’Det gröna folkhemmet’ som 

byggde på konsensus kring miljöfrågan, miljöproblemens uppkomst samt lösningar som är 

förenliga med fortsatt ekonomisk tillväxt (op.cit).  

Begreppet hållbar utveckling infördes i PBL 1994. Grundat på proposition 1997/98:145, 

Svenska miljömål – miljöpolitik för ett hållbart Sverige antog riksdagen 1999 femton (senare 

sexton) nationella miljökvalitetsmål som sedan implementerades i lagstiftningen och som ska 

uppnås fram till år 2020. En nationell strategi för hållbar utveckling antogs 2002 där miljö-

kvalitetsmålen utgör en viktig del. Under de två senaste decennierna har städer och stads-

regioner uppmärksammats som både problemet och lösningen för miljö- och hållbarhets-

frågorna. Internationellt har arbetet för hållbar stadsutveckling bedrivits genom bl a ett antal 

FN-konferenser, EG:s grönbok 1990, European Sustainable Cities and Town Campaign och 

planeringsinitiativen ESDP (European Spatial Development Perspective) samt Interreg-

programmen IIc och IIIb (Nilsson, 2003). I Sverige bidrog Storstadsutredningen och 

                                                
15

 För mer ingående beskrivningar av hållbarhetsfrågans utveckling, se bl a Dilworth, 1997; Nilsson, 2013. När det gäller 

energifrågans hantering ger Palm, 2004 en förtjänstfull beskrivning. Beträffande klimatfrågan, se bl a Gustavsson, 2008. 
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Storstadskommittén (1995-1998) till att lyfta fram storstädernas betydelse (Boverket, 2004a) 

och behovet av en nationell storstadspolitik som genomförts sedan 1999. Samtidigt introdu-

cerades lokala investeringsprogram (LIP) för ekologiskt hållbara lösningar. Delegationen för 

Hållbara Städer (mellan 2008-2012) inrättades för att stimulera åtgärder för hållbar 

stadsutveckling. Någon samlad statlig stadspolitik har dock hittills inte etablerats
16

.  

Energi- och klimatfrågornas utveckling 

Energifrågan 

Energifrågan som resursförsörjning har varit och är central i svensk politik. En blandning av 

statligt, privat och kommunalt agerande har präglat det svenska kraftsystemet fram till 1990-

talets avreglering (Palm, 2004, baserat på Kaijser, 1986). Under efterkrigstiden skedde en 

kraftfull omsvängning i energitillförseln från ved och kol till olja (Vedung, 1988), samtidigt 

som vattenkraften byggdes ut. Miljörörelsens moteaktion flyttade fram energifrågorna på den 

politiska agendan. Parallellt utvecklades fjärrvärmesystemen, vilka idag till större delen ägs 

och drivs idag av kommunala bolag, ofta med monopolstatus (Palm, 2004). Strävan efter 

lönsamhet vid utbyggnaden av kärnkraften motverkade en minskad energianvändning och 

ledde till kraftigt utbyggd eluppvärmning (op.cit).  

Under 1960-talet utredde en energikommitté den samlade energiutvecklingen. I 

slutbetänkandet 1970 betonas vikten av en samordnad värmeförsörjningsplanering. Det skulle 

dock dröja till 1977 innan Lag om kommunal energiplanering trädde i kraft, vilken utgick från 

såväl 1973 års oljekris som ett växande kärnkraftsmotstånd och som betonar ett hushållnings-

perspektiv. Lagen, som var okontroversiell sedan centerpartiets förslag att spara bort kärn-

kraften genom energieffektivisering av bebyggelsen stoppats av socialdemokraterna (Vedung, 

1988), anger att ”kommun skall i sin planering främja hushållningen med energi samt verka 

för en säker och tillräcklig energitillförsel.” Mer energieffektiva lösningar skulle sökas, men 

inte någon begränsning av energibehovet. Några nivåer för effektiviseringen angavs inte 

heller, vilket gör att paragrafen ter sig ”… påfallande lamt formulerad” (op.cit 1988:50). 

Företagens och medborgarnas energianvändning faller enligt förarbetena utanför 

kommunernas ansvar (Palm, 2004). Man såg positivt på fjärrvärmeutbyggnaden, men val av 

tillfört energislag ifrågasattes inte.  

Under de efterföljande åren utreddes ett flertal förslag som innebar tvingande krav kring 

oljereduktion, energihushållning och energiplanering. Den borgerliga regeringen i början av 

1980-talet avfärdade merparten av förslagen med att det låg i individens och företagens 

intresse att energispara och effektivisera. Kravet på oljereduktion infördes emellertid 1981 

och utbyggnaden av fjärrvärme stimulerades genom olika former av statligt stöd (Stenlund, 

2996). 1985 kom ytterligare en lagändring; ”I varje kommun skall det finnas en aktuell plan 

för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen.” För energiplaneringen 

1990–2010 har 1991 års energipolitiska beslut utgjort en viktig utgångspunkt. Även i 

proposition 1996/97:84, En uthållig energiförsörjning, anges att 1991 års riktlinjer ligger fast. 

Riktlinjerna sammanfattas: ”Energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga 

tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. 

Energipolitiken ska skapa villkoren för en effektiv energianvändning och en kostnadseffektiv 

svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta 

omställning till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och 
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 Se bl a Delegationen för Hållbara Städer, 2012; Engström, 2006; 2012; Schulman, 2000; Tunström, 2009; Ullstad, 2008. 
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social utveckling i Sverige. Energiförsörjningen ska i huvudsak baseras på förnybara 

energikällor.” (Proposition 1996/1997:84) I beslutet 1997 har endast ordet ’hållbar’ lagts till; 

”… effektiv och hållbar energianvändning…” (min understrykning).  
 
Klimatfrågan 

Klimatfrågan fick ett erkännande i och med Stockholmskonferensen 1972 och vid den första 

internationella klimatkonferensen 1979 i Genève (Gustafsson, 2008). Klimatet blev därmed 

ett eget policyområde, och vid en konferens i Toronto 1988 formulerades för första gången 

utsläppsmål. Samma år presenterade NASA forskningsresultat som pekade mot antropogen 

påverkan på klimatet, vilket ledde till formerandet av IPCC (Intergovernmental Panel for 

Climate Change). IPCC har därefter haft en betydande roll för att hålla klimatfrågan högt på 

den globala agendan tillsammans med initiativ såsom Al Gore´s film An unconvenient truth 

och Sternrapporten från 2006 om kostnader och nyttor med klimatåtgärder (op.cit). De 

internationella partsmöten som följde på Rio-konferensen mynnade ut i Kyotomötet 1997, då 

Kyotoprotokollet undertecknades som innebar att industriländerna under perioden 2008 – 

2012 ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 5 procent i förhållande till 1990 års nivå. I 

Buenos Aires följande år utvecklades ett regelverk för flexibla mekanismer, som innebar att 

rika länder kunde klara sina utsläppskrav genom att stödja utsläppsminskning i andra länder. 

Flera konferenser har därefter hållits som hittills inte har gått längre än Kyotoprotokollet.  

1993 fastställde Riksdagen de första riktlinjerna för en klimatpolitik, enligt vilka de 

svenska utsläppen från fossila bränslen fram till år 2000 skulle ligga på samma nivå eller lägre 

än nivån 1990. Den nationella strategin för minskad klimatpåverkan tog sin utgångspunkt i 

FN:s klimatkonvention från 1992. År 2000 lade klimatkommittén fram ett betänkande med ett 

förslag till strategi fram till år 2050 samt ett handlingsprogram fram till 2010 som bl a 

omfattade informationsinsatser, lokala klimatprogram (KLIMP), ökad satsning på vindkraft 

och konvertering till fjärrvärme. Under åren 2003–2008 avsatte Riksdagen ca två miljarder 

kronor för stöd till klimatinvesteringar, vilket i kombination med investeringar ute i länen har 

genererat investeringar om sammanlagt 8 miljarder kronor (Boverket, 2010). Därefter 

tillfördes ytterligare resurser, bl a genom Delegationen för Hållbara Städer. För åren 2010-

2014 erhöll kommuner och landsting som tecknade energieffektiviseringsavtal med 

Energimyndigheten ett årligt ekonomiskt stöd. Bidragande är också myndigheternas stöd till 

FoU (bl a Energimyndighetens Uthållig kommun) och formande av institutionella ramverk 

såsom lagar, förordningar och andra regler samt nätverk såsom Klimatkommunerna. Medan 

myndigheternas metastyrning (se Fell, 2008) utgör en kontrollerad, uppifrånstyrd stimulans, 

innebär nätverken en mer ojämn geografisk fördelning av klimatarbetets utveckling. Lokala 

resurser och nätverkens ibland oklara fördelning av ansvar och mandat gör att starka aktörer 

kan skaffa sig försprång som ökar skillnaderna mellan deltagarna (Gustavsson, 2008).  

Nuvarande klimat- och energipolitik utrycks i propositionerna 2008/09:162, En samman-

hållen klimat- och energipolitik, som baseras på de tre EU-gemensamma grundpelarna 

ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Sverige ska år 2050 ha en 

hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmo-

sfären (Prop 2008/09:12). Målen för energianvändning till år 2020 är 50 procent förnybar 

energi, 10 procent förnybar energi i transportsektorn och 20 procent effektivare energianvänd-
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ning
17

. Målet för Sveriges utsläpp av växthusgaser från verksamheter som inte ingår i 

systemet för handel med utsläppsrätter anger en minskning med 40 procent till år 2020 

jämfört med 1990. Utsläpps- och förnybarhetsmålen är på god väg att uppfyllas, men att upp-

fylla energieffektiviseringsmålet innebär att utsläppsmålet överskrids (Konjunkturinstitutet, 

2012). Bebyggelsens omställning utgår från EU:s energieffektiviseringsdirektiv från 2012 

med målet att tillförseln av primär energi i EU ska minska med 20 procent till 2020 jämfört 

med prognosticerad tillförsel. Från 2010 gäller också ett direktiv om byggnaders energiprest-

anda, som bl a innebär skärpta energikrav vid nyproduktion. I Sverige införs därför år 2021 

krav på nära-noll-energibyggnader (IVA, 2012). Efter IPCC:s klimatrapport 2007 har debat-

ten om hållbara energisystem till stor del fokuserats på reducering av växthusgaser, vilket 

hittills har inkluderat även fortsatt kärnkraft och kolsänkor (Ekelund, 2010). Transportfrågan 

ligger även här utanför, även om bl a Energimyndigheten (2012), Naturvårdsverket (2007), 

Boverket (2010; 2013) och Trafikverket (2012) uppmärksammar transporternas betydelse. 

Bebyggelsens och transportsektorns energianvändning 

Bebyggelsens energianvändning 

Bebyggelsen för bostäder och service svarade 2008 för 35 procent av den totala slutliga 

svenska energianvändningen - en viss minskning sedan 1970, trots att mängden bostäder har 

ökat med ca 40 procent (Energimyndigheten, 2013). Den genomsnittliga energianvändningen 

i byggnadsbeståndet, borträknat förlusterna vid energiproduktion, har minskat med 11 procent 

mellan 1995 och 2011.
18

 Förklaringarna till detta omfattar både olika styrmedels inverkan och 

marknadsdriven utveckling, installation av värmepumpar och konvertering till fjärrvärme, 

högre energipriser och hårdare krav på energiprestanda i nybyggda hus (op.cit). På 

tillförselsidan har olja minskat kraftigt sedan 80-talets början. El står för ungefär hälften av 

bostads- och servicesektorns slutliga energianvändning, medan fjärrvärme utgör 29 procent, 

biobränslen 10 procent och olja 9 procent. Sektorns utsläpp av växthusgaser har mer än 

halverats och dess andel av de totala koldioxidutsläppen har minskat från ca 21 procent till 9 

procent under perioden 1990 – 2006 (Energimyndigheten, 2009). Medan bebyggelsens 

energianvändning och klimatpåverkan alltså minskar, finns såväl rörliga som strukturella 

problem på sikt. Bland de rörliga problemen finns regelverk och lagstiftning som begränsar 

incitamentet till lågenergibyggande. Upplösandet av energisystemets gränser försvårar kon-

trollen av vilka energikällor som används. Bland de strukturella problemen finns stads-

utglesning och regionförstoring med ökat landsbygdsboende som är problematiskt ur 

transportsynpunkt och försämrar förutsättningarna för kollektiva försörjningssystem. 

Urbaniseringens rumsliga mönster har här en direkt betydelse (Lundström 2010).  
 
Transportsektorns energianvändning 

Transportsektorn energianvändning - ca 25 procent av energianvändningen i Sverige 

(Energimyndigheten, 2012) - fortsätter att öka. Persontransporterna har legat på en relativt 

konstant nivå sedan 2008 (SOU 2013:84) och det talas om en ’peak car use’ (Newman & 

Kenworthy, 2011), men på sikt bedöms transportbehovet och trafikarbetet åter öka (SOU 

2013:84). Merparten av sektorns energianvändning - 93 procent år 2011 - kan härledas till 

vägtrafik för person- eller godstransporter och kom till 93 procent från fossila bränslen 

                                                
17

 Sverige hade också tidigare ett mål om en minskning med 50 procent fram till år 2050. Både detta mål och ett mål som 

motsvarar energieffektiviseringsdirektivet är formulerade utifrån nivån 1995 (Regeringskansliet, 2009). 50 procentsmålet fanns 
formulerat i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, men har utgått  (IVA, 2012). 
18

 Räknar man däremot med förlusterna vid energiproduktionen har energianvändningen i bebyggelesektorn istället ökat med 

25 procent mellan 1970 och 2005 (Energimyndigheten, 2013). 
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(op.cit). År 2010 var transporternas andel av utsläppen av växthusgaser 36 procent 

(Trafikverket, 2012). Energianvändningen står framförallt i relation till trafikarbetet, d v s 

resfrekvens och reslängd. 70-80 procent av tätortsresorna med bil är kortare än 3-4 km, vilket 

ger en stor potential till effektivisering av städernas transporter (Reneland, 2001). Det behövs 

kraftfulla åtgärder inom en rad områden för att vända denna utveckling (Gustavsson et al, 

2011; Vägverket, 2004) såsom ändrade beteenden, ekonomiska incitament och optimering av 

transportsystemen, fordonens effektivitet och vikt, nya drivmedel och ny fordonsteknik 

(Åkerman & Höjer, 2006)
19

. Från flera håll
20

 betonas emellertid att dessa åtgärder inte är 

tillräckliga och att det kan vara mycket svårt att nå en politisk enighet kring t ex högre 

bensinpris eller införande av avgiftssystem (Naess, 2003). Samhällsplanering av infrastruktur 

bedöms fram till 2050 kunna bidra med upp till ca 20 procents minskning av klimat-

påverkande utsläpp (Trivector Traffic AB i Boverket, 2010) och bedöms i vid bemärkelse 

kunna bidra till minskad transportefterfrågan och ökad transporteffektivitet med mellan 10-20 

procent (SOU 2013:84). Även om sådana bedömningar alltid blir ungefärliga och osäkra så 

talar de för att planering kan spela en roll.  

Spelar stadens form någon roll? 

Under merparten av 1900-talet har planering tillmätts stor betydelse som förändringskraft i 

samhällsbyggandet, inte sällan med utopiska drag. Idén att det går att planera städers 

utveckling har emellertid alltmer fått konkurrens av uppfattningen att städer är självorgani-

serande system som inte bör eller ens kan planeras. Det är lätt att överskatta planeringens 

betydelse med hänsyn till städers periodvis spontana framväxt och förändring (Batty, 2005; 

2009; Malfroy 1995). Det är inte heller osannolikt att fortsatt forskning kring förnybar energi 

kan leda till ett oberoende av ändliga energikällor. En del forskare anser därför att sökandet 

efter hållbara stadsformer inte är relevant (Frey (1999) och att det inte kan visas att en viss 

stadsform skulle vara optimal från hållbarhetssynpunkt eller att städers form överhuvudtaget 

har någon betydelse för energianvändningen.
21

 Trots detta finns en överväldigande mängd 

argument – både från forskning och av mer normativ karaktär - för motsatsen, inte minst i 

kritiken mot stadsutglesningen i form av s k urban sprawl (Arnstberg, 2005; Duany, Plater-

Zyberk & Speck, 2010) och strävan efter mer kompakta städer (Delegationen för Hållbara 

Städer, 2012; Ståhle, 2008). När det gäller transporter, byggd miljö och energianvändning är 

den internationella forskningen mycket omfattande
22

, medan frågeställningen på stadsnivå 

och för svenska förhållanden är mindre beforskad liksom betydelsen av bebyggelsens 

formegenskaper för energianvändningen
23

. Tidigare forskning kring samband mellan 

planering och faktiska förändringar har främst riktats mot antingen indikatoruppföljning, 

utvärdering av åtgärdsprogram eller historiska studier.
24

 Medan dessa studier i de flesta fall 

omfattar den nationella eller regionala nivån saknas i stort sett studier som kopplar ihop 

planering och beslut med de verkliga fysiska förändringarna på stadsnivå. Detta gäller inte 

                                                
19

 Riksdagen har beslutat att ge prioritet åt en omställning till en fossilbränslefri fordonsflotta fram till år 2030 (Prop 

2008/2009:162; SOU 2013:84). 
20

 Se bl a Vägverket, 2004:102; Naturvårdsverket (Åkerman et al, 2007); Holmberg & Brundell-Frej, 2012. 
21

 Se Brehney, 1995; Echenique et al, 2012; Ferreira & Batey, 2011; Gordon & Richardson, 1997 för olika argument mot 

betydelsen av planering av städer för energianvändning och klimatmässigt hållbar utveckling. 
22

 Se bl a Boverket & Naturvårdsverket, 2000; Eriksson & Tornberg, 2012; Ewing & Cervero, 2001; 2010; Naess, 2006; 2012, 

Wegener, 1993 för forskningsöversikter. 
23

 Se dock Holmberg & Brundell-Frej, 2012; Naess, 2012 och Vilhelmson, 2000 vad gäller transporter och Lundström, 2010; 

Ranhagen, 2006; 2008; Troglio, 2012 vad gäller bebyggelse. 
24

 Se Frenkel & Orenstein, 2012; Ranhagen, 2000; Schylberg, 2008 och Tennøy, 2010. 
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minst i en nordisk och svensk kontext, där endast ett mindre antal studier av fysisk 

stadsutveckling och planeringsmål och strategier har bedrivits och där frågorna då har 

behandlats var för sig.
25

 Det finns därför ett behov av att undersöka sambanden mellan 

energimässigt hållbar planering och verklig stadsutveckling. I detta perspektiv är det inte 

hållbart att bara vänta in tekniska revolutioner som i ett slag löser energifrågan. Det har också 

konstaterats att det kommer att behövas ytterligare energieffektiviseringar efter år 2050 och 

att detta bör beaktas vid utformning av de ofta mycket långlivade fysiska stukturerna 

(Åkerman et al, 2007). Alla påvisbara samband mellan stadens form och energianvändning 

bör därmed beaktas för att vidta åtgärder som minimerar städernas energianvändning och 

klimatpåverkan. Planeringens möjlighet att påverka energianvändningen bedöms ligga främst 

i uppvärmnings- och transportfrågorna vilka därför kommer att stå i fokus här.  

Fysisk planering av städer och transportsystem 

Fysisk planläggning enligt plan- och bygglagen 

Stadsutglesning och trafikökning anses alltmer ske under ömsesidig påverkan, varför en 

rimlig strategi är att försöka påverka utvecklingen genom stadsplanering
26

. I den fysiska plan-

eringen regleras mark- och vattenanvändning och utformning av den byggda miljön. Bebyg-

gelsestrukturens form påverkas dels av många men avgränsade och ofta exploater-

ingsförberedande detaljplaner, dels av vägledande principiella ställningstaganden i översikts-

planer. Möjligheten till styrning via översiktsplan är juridiskt mycket liten. Översiktsplanen är 

däremot potentiellt en arena inom vilken kommun som ansvarig planeringsaktör kan bjuda in 

andra aktörer för en djupare samverkan kring en hållbar utveckling. I detaljplaner har kom-

munen möjlighet att reglera bebyggelsens användning, lokalisering, placering, utformning och 

tekniska egenskaper. Detaljplaner ska dock inte göras mer detaljerade än vad som är 

motiverat med hänsyn till syftet. Då energieffektivitet sällan är syftet med en detaljplan, är det 

svårt att motivera långtgående reglering med avseende på energianvändning. Vid lovprövning 

utgör Boverkets byggregler (BBR) en utgångspunkt utöver bestämmelserna i detaljplan. I 

BBR ställs tekniska egenskapskrav på nya byggnader, bl a vad gäller energiprestanda med 

geografiskt anpassade riktvärden. Utöver PBL:s instrument kan kommunen i viss mån på-

verka utvecklingen i samband med markanvisningar och exploateringsavtal. Här har kom-

munerna ofta gått längre i att villkora eller avtala om exploatering än vad lagen medger 

(Kalbro & Smith, 2008). Möjligheten att direkt styra energianvändningen genom fysisk 

planering är sammantaget begränsad (Boverket 2010). 
 
Samordnad infrastruktur- och bebyggelseplanering 

När det gäller infrastruktur är den fysiska planeringen enligt PBL en av flera delar i 

planeringssystemet. Enligt Väglagen och Lagen om byggande av järnväg ska infrastrukturens 

utbyggnad föregås av en planeringsprocess som delvis föregår och delvis löper parallellt med 

PBL:s planering (Ingo, 2013). Även Miljöbalken påverkar planeringen genom bl a allmänna 

hänsynsregler och bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar. I städerna är det dock 

främst genom den fysiska planeringen enligt PBL som stadens fysiska strukturer och funk-

tioner regleras. I översiktsplanen kan kommunerna ange inriktningen för den strukturella 

utvecklingen, redovisa strategier för att påverka transportarbetet och energianvändningen och 

formulera mer detaljerade rekommendationer för efterföljande planering och genomförande 

                                                
25

 se främst Engström & Legeby, 2001; Mossfeldt & Reneland, 2005; Naess, 2006; 2012 och Reneland, 2001; 2005. 
26

 Sådana argument framförs av bl a Boverket & Naturvårdsverket, 2000; Maat, 2009; Naturvårdsverket, 2002; 

Regeringskansliet, 2008 (SOU 2008:25).  
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(Boverket, 1996). Översiktsplanen är också potentiellt ett forum för samordning av bebyg-

gelse- och trafikplanering (Boverket, 2002). Tillsammans med detaljplaneringen har kom-

muner och myndigheter därmed stor kontroll över transportinfrastrukturen, vilket ger goda 

förutsättningar för hållbar förändring (Mossfeldt & Reneland, 2005). Det räcker emellertid 

inte att vara proaktiv genom tillväxtbaserad planering för expansion. Det behövs också en 

restriktivitet mot åtgärder som visar sig ha en motverkande effekt, t ex förbifarter, 

kapacitetsökning i befintliga vägnät, fortsatt lokalisering av externhandelsanläggningar eller 

stadsutglesning. Här har kommunerna genom sitt planmonopol en nyckelroll (Hagson, 2003). 

 
Svårigheter med den fysiska planeringen för en hållbar energianvändning 

Boverket (2014), Fredriksson (2011) m fl har identifierat ett gap mellan lagstiftningens 

intentioner med översiktsplaneringen och vad som sker i realiteten. Dels är många 

översiktsplaner fortfarande från 90-talet, dels sker i många fall endast tematiska tillägg. 

Exploateringsintressen driver kommunerna att prioritera kortsiktig detaljplanering och gör att 

översiktsplaneprocessen uppfattas som opraktisk (Boverket, 2008; 2014). De första översikts-

planerna kan ha ansetts behövas för att hantera ett högt nyexploateringstryck, men har därefter 

uppfattats som resurskrävande och svåra att tränga in i. Många mindre kommuner har knappa 

resurser och anser inte att nyttan är insatsen värd (op.cit; Fredriksson, 2011). Översikts-

planerna har därmed inte riktigt blivit vad lagstiftningen avsåg (Cars & Engström, 2013). 

Tyngdpunkten – i praktik och i lagstiftning - på detaljplanering innebär begränsad geografisk 

och tidsmässig räckvidd och svårigheter att hantera systemfrågor på ett helhetsorienterat 

sätt.
27

 Fysisk planering är således i hög utsträckning verkningslöst om inte andra förutsätt-

ningar är gynnsamma.
28

 Sverige kan konstateras ha en svag lagstiftning jämfört med andra 

länder i Europa när det gäller att styra utvecklingen av den byggda miljön (EEA, 2006). 

Eftersom de juridiska styrmedlen är svaga förflyttas påverkansmöjligheterna till arenor där 

juridiskt icke bindande styrning genom överenskommelser av olika slag är möjligt. I den 

utsträckning det finns samband mellan stadens fysiska strukturer och energianvändning går 

det dock inte att bortse från möjligheten att använda den fysiska planeringen som ett medel 

för energieffektivisering och minskad klimatpåverkan.  

Fysisk planering och sektorsplanering för energi och transporter  

Svårigheter att integrera energiplanering och fysisk planering 

Översiktsplaneringen och energiplaneringen har hittills i liten utsträckning fokuserat på 

kopplingarna mellan stadsutveckling och energianvändning (Engström, 1988; Ekelund, 2010; 

Ranhagen, 2006). Rådande institutionella strukturer och regelverk och marknadsliberali-

seringen i svensk politik sedan 1980-talet har heller inte främjat dessa kopplingar. Det har 

visat sig vara svårt att integrera energifrågan i fysisk planering, bl a på grund av sektoriserat 

arbetssätt, skilda planeringsarenor, maktasymmetrier mellan aktörer, olika yrkeskulturer och 

svårigheter att avgränsa energisystemen.
29

  

Översiktsplanen har, förutom att fungera som ’sektorsplan’ för mark- och vattenanvänd-

ning, också ofta en tvärsektoriell karaktär genom de många kopplingarna till annan lagstift-

                                                
27

 Bellander (2003) pekar, bl a med utgångspunkt i SOU 1994:36, Miljö och Fysisk Planering på detaljplaneringens reglering av 

markanvändning i separata kategorier och tillämpningen av Boverkets m fl Allmänna Råd 1995:5 Bättre plats för arbete som 
hinder för en mer funktionsintegrerad stad. 
28

 Delegationen för Hållbara Städer har identifierat ett antal hinder för hållbar stadsutveckling, se Delegationen för Hållbara 

Städer 2012; Engström, 2012; Fredriksson, 2012. 
29

 Se bl a Ekelund, 2010; Delegationen för Hållbara Städer, 2012; Engström, 1988, 2012 och 2013; Fredriksson, 2012; Ivner & 

Persson, 2009; Jacobsson, 1988; Lundström, 2010 och Ranhagen, 2006; 2008 för en närmare problematisering. 
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ning. Den fungerar därmed potentiellt som en arena för kombinerad vertikal och horisontell 

flernivåstyrning, eftersom såväl offentliga myndigheter och organisationer som privata 

organisationer och enskilda involveras. Översiktsplanen är därför den kanske mest naturliga 

plattformen för interdisciplinär planering såväl inom kommunen som över kommungränser. 

Energiplanen å andra sidan, har i stor utsträckning förblivit en sektorsplan. Under 1980-talet 

ansåg kommunerna i hög utsträckning att energiplanerna tillkom först och främst på statlig 

begäran och inte utifrån egna behov (Jacobsson, 1988). De politiska diskussionerna skedde i 

ofta frikopplade från planeringsprocesserna (Vedung, 1988; Engström, 1988).  

Energiplanering har, liksom fysisk planering, utgått från en rationell processmodell, men 

har haft ett innehåll som ofta har speglat andra processer. Olika normer har styrt olika former 

av planering åt skilda håll – centrala politiska normer har påverkat energipolitiska processer 

medan den kommunala organisationens lokala politiska normer påverkade miljöprocesserna 

och sektoriella, tekniska processer i de kommunala energibolagen och sektorsförvaltningarna 

(Jacobsson, 1988). Det rationella kan delvis ses som en fasad bakom vilken en kamp mellan 

diskurser har ägt rum om att definiera spelregler och arenor för att genomföra, inte genomföra 

eller genomföra i enlighet med olika agendor. Energiplaneringens relation till den fysiska 

planeringen var under 80-talet vag och otydlig (Gorpe & Borchers, 1988). Förändringar 

skedde främst inom konvertering till fjärrvärme, energirådgivning och energihushållning i 

kommunernas eget bebyggelsebestånd (op.cit; Stenlund, 2006).  

Tidiga försök att integrera energiplanering och fysisk planering föll oftast inte väl ut på grund 

av bl a osäkerheter om förvaltningsövergripande arbete, förändringar av energiplaneringens 

stödformer, bristande integration av energifrågan i annan planering, olika struktur hos planer-

ingsprocesserna, bristande kunskapsöverföring och olika föreställningsramar om planering 

(Engström, 1988). Genom PBL och NRL 1987 betonades ett samlat resurshushållningsper-

spektiv, vilket inkluderar energianvändningen. Möjligheten till samordning av energi och 

stadsutveckling förbättrades därmed, men någon direkt koppling till lagen om kommunal 

energiplanering gjordes inte. Energiplanering och fysisk planering har därmed ofta bedrivits 

parallellt även under 1990- och 2000-talen (Ivner & Persson, 2009; Ranhagen, 2008).  
 
Energi- och klimatfrågornas hantering med andra medel än planering 

Det har hittills visat sig vara andra faktorer än den kommunala energiplaneringen som 

påverkat det kommunala energisystemet (Palm, 2004; Ivner, 2009). Tänkbara förklaringar till 

att energiplaneringen har uppfattats som tandlös och att lagen om kommunal energiplanering 

inte alltid har efterlevts är svårigheten att avgränsa det kommunala energisystemet, men också 

att incitamenten för effektivisering är beroende av den ideologiskt färgade politiska agendan 

(Vedung, 1988) och att samma marknadsliberala agenda har lett till både avreglering av 

elmarknaden och utförsäljning och privatisering av många kommunala energibolag, varvid de 

planerande offentliga aktörerna förlorat viktiga verktyg för att uppnå målen om energi-

effektivisering. Energiförsörjningen har därigenom också blivit mindre tillgänglig för insyn 

och inflytande, vilket delvis har lett till att energifrågan fjärmats från den politiska agendan 

(Palm, 2004). Energiinfrastrukturen liksom annan infrastruktur har genom privatisering ibland 

också skapat en skillnad mellan ’premiumanläggningar’ för de som har råd och enklare 

anläggningar för övriga samhällsmedborgare (Graham, 2000) och bidrar till en fragmentering 

av helhetssynen kring gemensamma nyttigheter (Allmendinger & Haughton, 2009).  

Trots att privata aktörer har setts som kapabla att driva energieffektiviseringen bättre än 

genom reglering och statlig styrning så har energiplaneringen visat sig mindre effektiv när 
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mål och visioner ägs av privata aktörer (Stenlund, 2006). Det krävs en allmän acceptans och 

därmed en bättre samverkan mellan kommunala och privata aktörer i planeringsprocessen för 

att energiplaneringen ska bli mer effektiv och komma till genomförande (op.cit). Energi-

myndigheten och dess föregångare, Energistyrelsen, fick inga starka tvingande styrmedel för 

att genomföra energieffektiviseringar utan har istället arbetat med rådgivning och stimulans. 

Uthållig kommun (2003-2012) är en omfattande insats i den riktningen, vars första etapp varit 

framgångsrik i att utveckla tvärsektoriell samverkan för ökad integrering av planeringsinsatser 

inom fältet energi och fysisk planering (Fell, 2008). Etapp 2 har omfattat totalt 66 kommuner, 

vilket talar för att kunskaper och perspektiv fått en bredare spridning.  

Av särskilt intresse i denna avhandling är hur bebyggelse- och transportstrukturerna i 

städer och tätorter hanteras med hänsyn till klimat- och energiperspektiv.
30

 Liksom energi-

planeringen, har trafikplaneringen i stor utsträckning vuxit fram som en egen disciplin under 

1900-talet, inte minst genom inrättandet av utbildningar för trafikingenjörer och stads-

planerare. På stadsbyggnadskontoren har stadsplanerarna oftast haft arkitektbakgrund medan 

trafikplanerarna på tekniska förvaltningar eller motsvarande har haft ingenjörsbakgrund. 

Normer och riktlinjer för bebyggelseplanering svarade Boverkets föregångare Byggnads-

styrelsen och Planverket för medan Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen/Vägverket) vägledde 

trafikingenjörer (Lundin, 2008). Genom denna långvariga åtskillnad av trafik- och stads-

planefrågor (Banister, 2008) har två olika praktiker, yrkeskulturer, normsystem och lag-

stiftningar skapats som delvis har tjänat olika syften (Cars et al, 2014) på ett sätt som gör det 

motiverat att tala om skilda paradigm för stads- och trafikplaneringen (Hagson, 2004). På 

senare år har ett aktivt arbete bedrivits från myndighetshåll, främst från Boverket (2002) och 

Vägverket & Svenska Kommunförbundet (2004) för att integrera bebyggelseplanering och 

trafikplanering och för att vidga den traditionella trafikplaneringen till att väga in fler 

aspekter. Skilda yrkeskulturer och professionella perspektiv utgör emellertid fortfarande en 

barriär för en helt integrerad planering (Tornberg, 2011; Trafikverket, 2011a). Det i trafik-

planeringen tidigare förhärskande ’predict-and-provide’-perspektivet är fortfarande inflytelse-

rikt trots ansatser och en avsevärd retorik kring det mer vidgade perspektivet (Tennøy, 2010), 

vilket har skapat ett gap mellan mål om minskat trafikarbete och planeringens genomförande 

inom trafikområdet. Utbyggnad av trafiksystemet har fortsatt, trots att detta visat sig strida 

mot planerarnas uppfattningar om vilka åtgärder som bidrar till minskad trafik.  

Gapet mellan den fysiska planeringens retorik och energi- och klimatfrågans realitet  

”The widening gap between rhetoric (for the benefit of all) and realization (the benefit of a 

small ruling class) is now all too visible.” (Harvey, 2005:203) 
 

Begreppet hållbar utveckling har etablerats väl i den översiktliga planeringen. 

Målformuleringarna kring hållbar utveckling är emellertid ofta generella; begreppet definieras 

sällan (Asplund, 2005; Bradley, 2009; Isaksson, 2006) och det diskuteras inte vad som kan 

påverkas med fysisk planering eller hur målen ska kunna genomföras (Holmberg, 2008). Det 

är också påtagligt hur lite begreppet har utvecklats över tid; i stora drag har den ekologiska 

dimensionen handlat om miljöhänsyn som skydd och bevarande, den ekonomiska om tillväxt 

och den sociala om rättvisa och jämlikhet (Connelly, 2007). Vagheterna har gjort att be-

greppet har kunnat användas som en täckmantel för att genomföra strategier som egentligen 

utgör en miljöbelastning (op.cit; Isaksson, 2006). Runt den mest vedertagna begreppsupp-
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 Framväxten av de nationella transportsystemen har beskrivits utförligt av bl a Falkemark (2006) och Lundin (2008). 
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fattningen finns ett retoriskt spelrum (Connelly, 2007) som kan användas för att övertyga, 

övertala eller skönmåla. Miljöbedömningar i planeringen har exempelvis ibland legitimerat 

hållbarhetsmässigt tveksamma projekt såsom etablering av externa köpcentra (Isaksson & 

Storbjörk, 2012). Spelrummet kan delvis förklara gapet mellan visioner och mål i policys, 

program och planer å ena sidan och stadsutvecklingens genomförande i praktiken (Isaksson, 

2006). Det finns emellertid också ett glapp mellan den översiktliga planeringen, där vagheten 

i hållbarhetskonceptet används för att nå breda överenskommelser och behålla hand-

lingsfrihet, och detaljplaneringen, där det sker en urvattning av begreppet då andra aktörer tar 

över (Tennøy, 2010); Vägverket (2008) konstaterar bl a att det finns stor medvetenhet om 

miljöeffekterna av externhandel men att det samtidigt ”…verkar som om arbetet med plan-

ering görs på en nivå, medan de övergripande målen ligger på en annan nivå” (2008:27). Inte 

bara omförhandlas de i översiktsplaneringen överenskomna inriktningarna, utan de vaga 

formuleringarna riskerar att inte preciseras alls vid överväxling mellan olika processskeden.  

Avsaknaden av övergripande nationell och regional fysisk planering har också inneburit att 

det svenska planeringssystemet präglas av fragmentering och bristande samordning (Nilsson, 

2006; IVA, 2010); olika kunskapsområden har inte samordnas tillräckligt. Begreppets olika 

dimensioner behandlas var för sig, vilket ibland leder till rena konflikter mellan sektorsintres-

sen (Nilsson, 2007; Glassell, 2013). Staten använder, kan hävdas, hållbarhetsbegreppet 

retoriskt genom att framhålla dess betydelse i lagstiftningen medan det institutionella 

ramverket inte är tillräckligt väl utformat för att stödja en sådan retorik (Emmelin, 2006).  

Olika aktörer och yrkesgrupper i planeringen har skilda uppfattningar om vad hållbarhet 

och miljö innebär, och för vem (Håkansson, 2005; Isaksson, 2001). Fysiska planerare intar en 

särställning genom att angripa hållbarhetsfrågan holistiskt, men ställs inför dilemman som 

försvårar en god syntes, bl a när det gäller balansen mellan strategisk och mer processorien-

terad planering, valet av långa eller korta tidsperspektiv, valet av roll som expert eller 

processledare/-facilitator, balansen mellan top-down eller bottom-up-orienterade processer 

och mellan graden av samverkan mellan det allmänna och det privata (Nilsson, 2001; 2003). 

Planerare se sig ofta som utvecklare tillsammans med näringslivsföreträdare (op.cit; Isaksson, 

2003, 2006), medan miljövårdare intar rollen som ’bromsande’ bevarare (Håkansson, 2005). 

Yrkesrollerna speglar bristen på samordning av perspektiv mellan PBL och MB (Emmelin, 

2006). Bevakande av professionella revirgränser är därmed ett hinder för samverkan.  

Avvägning mellan olika intressenters mål har saknats, varför intressekonflikter mellan mål 

och hållbarhetsdimensioner inte hanterats (Isaksson, 2006). Emedan flera kommuner 

utvecklat gränsöverskidande samarbetsformer och hittat gemensamma perspektiv så sker i 

många kommuner ”… tämligen ad hoc-mässiga tolkningar, avvägningar och prioriteringar i 

arbetet för hållbar utveckling” (Isaksson, 2006:113). I dessa situationer prioriteras ofta 

kortsiktiga ekonomiska mål före långsiktiga ekologiska eller sociala mål. Trots att det finns 

goda exempel på motsatsen så har i de flesta fall ”…inte någon djupgående förändring skett 

när det gäller vilka frågor och perspektiv som prioriteras i lokal politik och planering.” 

(op.cit:114). Brundlandkommissionens vilja att reformera tillväxtbegreppet har därmed hittills 

inte lett till några omvälvande förändringar av kapitalismens sätt att hantera ekonomin. De 

antaganden som gjordes i Our Common Future om ekologisk modernisering som lösning på 

motsättningen mellan tillväxt och ekologisk hållbarhet har inte heller uppvisat några 

övertygande resultat; ekonomisk tillväxt och ekologiskt hållbar utveckling tycks hittills i stort 

faktiskt inte vara långsiktigt förenliga (Naess & Høyer, 2009). Utveckling likställs istället ofta 
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med tillväxt, vilket ibland är direkt kontraproduktivt ur hållbarhetssynpunkt (Høyer & Naess, 

2008). Hållbar utveckling framstår som en oxymoron (Giddens, 2011) och en i raden av 

konsensuskonstruktioner, utarbetad i en kontext av nyliberal reformering av politiken.  

På samma sätt som klimathotet lyfts fram som vår tids stora utmaning, är de lösningar som 

framhålls under epitetet hållbar utveckling i stort sett en och samma bild (Swyngedouw, 

2010). Konsensusperspektivet har visat sig stämma dåligt överens med planerarens 

erfarenheter av en mer konfliktfylld praktik och erbjuder inte några konkreta begrepp och 

referensramar (Isaksson, 2003; Connelly & Richardson, 2004). Det finns, trots den från 

planeringteoretiskt håll betonade pluralismen av idéer (Allmendinger, 2002a; Mouffe, 2005), 

förhärskande diskurser som definierar planeringens inriktning och vad hållbar utveckling 

innebär. Kampen mellan olika sådana diskurser bidrar till hållbarhetsbegreppets otydlighet. 

Dess abstrakta karaktär gör också att hållbarhet inte är en påtaglig del av vår livsvärld utan en 

del av det tänkta (Ekelund, 2010; Lefebvre, [1974]1991), vilket försvagar dess legitimitet.  

Konklusion 

Sammanfattningsvis har hållbarhetsfrågan etablerats genom lagstiftning, institutioner, 

samverkan och riktade satsningar av olika slag och accentuerats allt mer i debatt och i det 

allmänna medvetandet. Det framstår därmed som att Sverige står väl rustade för att klara en 

omställning till ett mer energieffektivt och klimatneutralt samhälle. Uppföljningen av de 

nationella miljökvalitetsmålen indikerar emellertid att de flesta av målen är mycket svåra eller 

omöjliga att nå. Energi har, trots formuleringar om hållbar utveckling och resurshushållning i 

lagstiftningen, främst betraktats som en av flera naturresurser, vars användning och 

konsekvenser i första hand antas kunna påverkas i produktions- och distributionsled, inte som 

en uttalad utgångspunkt i den fysiska stadsutvecklingen. Energianvändningen och de fysisk-

rumsliga strukturella begränsningar och möjligheter som påverkar den framstår som en blind 

fläck. När det gäller klimatfrågan i planeringen konstaterar Boverket att ”Fysisk planering 

enligt PBL kan utgöra ett verktyg av stor betydelse för att minska utsläppen av växthusgaser” 

(Boverket, 2010:8). Vi vet emellertid inte om de mål och ambitioner kommunerna har satt 

upp i planer och program har lett i en mer energimässigt hållbar inriktning. I planeringen finns 

också en bild av det gemensamma klimathotet och ett gemensamt ansvar (Bradley, 2009) som 

döljer stora ojämlikheter i både möjligheter och skyldigheter; vem har makt och förmåga till 

förändring? Energi- och klimatfrågorna har visat sig svåra att hantera genom beslut på 

individnivå
31

 och förutsätter en förflyttning av makt till en mer representativ nivå. En viktig 

fråga blir därför också vem som har makten över energin.  

Min slutsats är att de styrmedel som finns antingen inte har varit tillräckligt effektiva eller 

inte använts i tillräcklig omfattning. En slutsats av den forskning kring hållbar utveckling i 

planering som bedrevs i projektet Kommunen och Territoriet
32

 är att det i politiken främst är 

på ett retoriskt plan som miljöfrågan har slagit igenom och att de beslut som tagits inte nämn-

värt skiljer sig från tidigare (Håkansson, 2005); ”Sammantaget framstår hållbar utveckling i 

svensk planering fortfarande till stora delar som en politisk fernissa.” (Isaksson, 2006).  

Det finns uppenbarligen ett gap mellan vad som sägs och vad som görs. En nyckelfråga i 

denna avhandling är frågan varför gapet uppstår i planeringen. Många av förklaringarna ovan 

antyder att det finns djupare, bakomliggande orsaker. Jag kommer att lyfta fram problemet ur 
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 Giddens paradox, se Giddens, 2011. Se även Gruber, 2010. 
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 Se Asplund & Hilding-Rydevik, 2005; Asplund & Skantze, 2001; Håkansson, 2005; Isaksson, 2003 och Nilsson, 2003. 
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ett system-, makt- och diskursperspektiv genom en inblick i hur stadsutveckling och planering 

har skett och i vilken grad planeringen uttrycker verklig vilja eller utgör en retorisk kuliss. 

Syfte och forskningsfrågor 

Det här avhandlingsarbetet har som syfte att undersöka hur översiktlig fysisk planering under 

perioden 1990-2010 har påverkat medelstora och större svenska städers rumsliga strukturer 

med avseende på dessa strukturers betydelse för energianvändning för uppvärmning och 

transporter. Avhandlingen ska också söka tänkbara förklaringar till gapet mellan visioner, mål 

och strategier i planeringen å ena sidan och verklig svensk stadsutveckling andra sidan under 

perioden i detta avseende. Dess bidrag till planeringsforskningen ligger i att inom ramen för 

en syntes av tidigare i hög utsträckning separata forskningsområden illustrera samtida faktisk 

stadsutveckling och planeringsarbetets komplexitet samt i att avtäcka underliggande faktorer 

som hindrar och möjliggör detta arbete för att uppfylla kommunernas mål och visioner. Det är 

den kommunala fysiska planeringen och den lokala stadsutvecklingen på tätortsnivå som står i 

fokus. Avhandlingen utgör därmed en utvärdering av den kommunala fysiska planeringen 

som verktyg för energimässigt hållbar utveckling. Någon tidigare sådan studie har inte utförts 

i Sverige och bidrar därför med ny kunskap inom ovan nämnda område. Energianvändningen 

studeras som urban form och dennas indirekta inverkan på energianvändningen.  

Möjligheten att genom fysisk planering påverka energianvändningen innebär en 

uppdelning av empiriska studier kring dels fysiska strukturer, dels planeringsprocesser. 

Följande övergripande forskningsfrågor utgör utgångspunkt för hur syftet ska uppnås: 

A, Realitet: Hur har de faktiska stadsstrukturernas form och inbördes relationer av betydelse 

för energianvändning för uppvärmning och transporter förändrats? 

B, Retorik: Hur har visioner, mål och strategier för en energi- och klimatmässigt hållbar 

stadsutveckling formulerats i kommunala policys, program och planer? 

C,Dialektik:  Hur har visioner, mål och strategier i kommunala policys, program och planer 

påverkat de faktiska stadsstrukturerna? Har utvecklingen skett mot en mer 

hållbar riktning eller en mindre hållbar riktning med avseende på energi- och 

klimataspekter? Vilka är de tänkbara förklaringarna till det gap som kan uppstå 

mellan visioner och verklighet? 

A: Faktisk bebyggelse- och befolkningsutveckling 

Frågeställningarna för tema A är relaterade till tätorternas fysisk-rumsliga utveckling:  

 Hur har städers rumsliga struktur förändrats avseende utglesning, förtätning och region-

förstoring? 

 Hur har lokaliseringsmönstren för befolkning, arbetsplatser och servicefunktioner för-

ändrats till följd av påverkan från olika drivkrafter? 

 Hur förändras de rumsliga sambanden mellan lokalisering av ny bebyggelse och kollek-

tivtrafiksystem/fjärrvärmesystem/servicefunktioner? 

 Hur har utvecklingen förstärkt eller försvagat potentialen för kollektiva system som 

kollektivtrafik och fjärrvärme kontra mer småskaliga och individuella lösningar? 

Frågorna besvaras med stöd av urbanteori samt teori om sambanden mellan förändringar av 

stadens form och energianvändning. Situationen i den faktiska stadsutvecklingen 2010 

jämförs genom GIS-analyser med situationen 1990 samt vid någon ytterligare tidpunkt under 
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perioden för att kunna ge en bild av hur utvecklingen har skett över tid samt för att kunna 

relatera faktiska fysiska förändringar till beslut och andra avgörande händelser vid olika 

tidpunkter. Tioårsintervall bedöms utgöra en lämplig indelning, då det i de flesta städer inte 

byggs så mycket att den årliga förändringen blir signifikant samt att tätare intervall innebär 

stora datamängder att hantera till liten nytta. Tidpunkterna för insamling och presentation av 

data blir därför 1990, 2000 och 2010. Undersökningsperioden är vald utifrån att det är under 

denna tid översiktsplanering enligt plan- och bygglagen från 1987 har bedrivits, parallellt med 

att hållbarhetsfrågan introducerats och integrerats i planeringen. Det är också en fråga om att 

kunna utföra konsekventa analyser med god tillgång till digitala kartor och databaser.  

B: Klimat och energiperspektiv i kommunala policys, program och planer 

Tema B utgörs av en genomgång av kommunala policys, program och planer, främst under 

perioden 1990-2010, med fokus på den byggda miljöns utveckling kopplat till energian-

vändning och klimatpåverkan för uppvärmning och transporter. Ett diskurs-, makt- och 

aktörsperspektiv avses bidra till att klarlägga hur och varför mål och strategier kommit att få 

den utformning de har; 

 Hur uttrycks visioner, mål och strategier för den byggda miljön kopplat till hållbar 

utveckling, energianvändning och klimatpåverkan för uppvärmning och transporter?  

 Hur har organisation och beslutsprocess för formulering av visioner, mål och strategier 

samt upprättandet av aktuella dokument under perioden 1990 – 2010 sett ut och gått till? 

Vilka har varit de avgörande diskurserna, drivkrafterna, aktörerna och motiven? 

 Hur har energi- och klimatfrågor och hållbar utveckling introducerats, utvecklats och 

förändrats över tid inom den period som studeras?  

Frågorna besvaras med stöd av diskursanalys med fokus på retorik samt planerings- och 

beslutsteori. Resultaten kompletteras med intervjuer med ansvariga tjänstemän i kommunerna.  

C: Orsaker till skillnader mellan kommunala intentioner och faktisk utveckling 

För det tredje temat analyseras korrelationen mellan faktisk utveckling av stadens form (tema 

A) och de i tema B studerade intentionerna i kommunala policys, planer och program. Detta 

kan beskrivas som ett spänningsfält såväl inom planeringen som mellan planering och 

verklighet. Frågeställningarna kopplat till tema C fokuserar på förklaringarna till skillnaderna: 

 Hur har städernas fysiska form utvecklats i förhållande till vad som uttalats i visioner, mål 

och strategier i kommunernas policys, program och planer? 

 Hur kan avvikelse/samstämmighet mellan policys, program och planer å ena sidan och 

utfallet i verkligheten å andra sidan förklaras? 

Graden av överensstämmelse respektive skillnad samt drivkrafterna bakom bebyggelse-

utvecklingen analyseras och relateras till tidigare forskning kring rumsliga och demografiska 

utvecklingsmönster och utveckling inom energi- och transportsystem. Förklaringar till gapet 

söks genom intervjuer med kommunala nyckelpersoner, varvid resultaten från tema A och B 

utgör en utgångspunkt. Gapet antas bestå till del av ett ’genomförandeunderskott’, d v s att de 

förändringar som genomförs är otillräckliga eller för få för att förverkliga visionen eller 

målen, till del av att det samtidigt också sker förändringar som är kontraproduktiva i förhål-

lande till dessa visioner och mål. I denna process finns också ’externa’ faktorer som påverkar 

stadens form vid sidan av den fysiska planeringen. Tidigare planering kan också påverka 

förändringar under den period som studeras. Förklaringsbilden är därför tämligen komplex.  
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Syftet och forskningsfrågornas utformning och avgränsning 

Medan avhandlingens syfte och forskningsfrågor är tydliga så omfattar de ett fält som 

rimligen inte kan belysas i sin helhet i en avhandling. Varför ändå så pass generella frågor? 

Hur något beforskas beror enligt min uppfattning på dess karaktär av enkelhet eller 

komplexitet. Stadsutvecklingen och den fysiska planeringens praktik ser jag som komplexa 

företeelser. De problem jag inledningsvis har uppmärksammats har inga enkla svar och kan 

därför inte behandlas med för snävt avgränsade frågor. Det är också så att klimatfrågans 

utveckling och energianvändning är exempel på systemfrågor som ’övergår vår vardagliga 

uppfattningsförmåga’ och därför måste angripas på systemnivån som till sin karaktär är 

generell och täcker ett stort och sammansatt spektrum av komponenter med olika karaktär. 

Avgränsningen till svenska medelstora och större städer är gjord dels för att om möjligt ändå 

göra uppgiften mer hanterbar, dels därför att små orter och storstadsregioner uppfattas ha 

påtagligt annorlunda förutsättningar i sin stadsutveckling (se vidare Realitet).  

I vilken mån är det då möjligt att besvara så brett formulerade frågor? Och vari ligger 

svårigheterna? Hur kan relationen mellan urbana fysisk-rumsliga förändringar och fysisk 

planering beskrivas för att bli forskningsbar? I nästa kapitel, Forskningsansats, kommer jag 

att utveckla en grund för att besvara dessa meta-frågor. En konkretisering sker sedan i de 

efterföljande teori- och metodkapitlen. En annan väsentlig fråga i forskningssammanhang är i 

vilken grad forskningens resultat är generella eller specifika. Även detta kommer att 

diskuteras mer ingående i nästa kapitel. I det här fallet är syfte och forskningsfrågor generella, 

men forskningsobjekten specifika. Mina resultat kommer därför, liksom frågorna, att vara 

både generella och specifika. När det gäller generalisering antas det finnas gemensamma drag 

mellan enskilda analysenheter som förtjänar uppmärksamhet. När det gäller komplexiteten 

innebär kontextberoende, historisk utveckling och slump att analysenheterna är unika i vissa 

avseenden och att generalisering fullt ut därmed inte är möjlig. Motivet till mina breda syftes- 

och frågeformuleringar är utifrån denna problematik att ge en tillräckligt djup empirisk 

beskrivning för att insikter om specifika och för analysenheterna unika förhållanden ska 

framgå, samtidigt som generella tendenser kan klarläggas genom jämförande analyser. 

 
 
Fig 1. Teoretisk referensram relaterad till planeringsprocesser, fysiska strukturer och avhandlingens tre teman. 
Baserad på referensram för Energimyndighetens Uthållig kommun, Fysisk planering (Ranhagen, 2006:22)  
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FORSKNINGSANSATS 
Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt, teoretiskt 

ramverk meta-metodik och perspektiv 

Studier av stadsutveckling och planering innebär delvis skilda angreppssätt som skapar behov 

av förankring i olika vetenskapliga domäner. Städer kan analyseras med stöd av 

urbanmorfologiska teoribildningar, bl a med tyngdpunkt i modellorienterade beskrivningssätt. 

Planering och beslutsfattande studeras vanligtvis med mer kvalitativa metoder. Här sker 

analysen bl a med utgångspunkt i retorik. Fallstudiemetodik bedöms som lämplig att hantera den 

stora mängden variabler inom olika kunskapsområden, där omsorg vid val och avgränsning av 

fall har stor betydelse för vilken typ av resultat som kan erhållas. Medan kvantitativa metoder 

ofta har en positivistiskt deduktiv ansats – ny teori produceras genom testande av uppställda 

hypoteser under strängt kontrollerade former – och kvalitativa metoder ofta har en mer 

socialkonstruktionistisk induktiv ansats – ny teori formuleras utifrån tolkning av empiri i en 

social kontext – så föreslås här en abduktiv ansats. Genom abduktion växlar forskningen mellan 

deduktiva och induktiva inslag och använder flera olika empiriska källor för att formulera ny 

kunskap genom triangulering av insamlad information. Detta angreppssätt är i grunden 

pragmatiskt; vi kan aldrig nå full kunskap och det sanna blir därför det som är användbart.  
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Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 

Kunskap; sanning, tro och förförståelse 

Kunskap är en av vägarna till bättre förståelse av världen och oss själva. Men vad är kunskap? 

I forskning har kunskap definierats som ’true, justified beilef’ (Gettier, 1963). I planeringens 

praktik agerar planeraren i en komplex verklighet för att hantera ”wicked problems” och 

strävar inte primärt efter sanning utan efter att förbättra den lokala verkligheten som 

medansvarig för stadsutvecklingens konsekvenser (Rittel & Webber, 1973). Komplexiteten 

innebär en osäkerhet som gör att vår kunskap alltid är begränsad om det som studeras (Urry, 

2006 utifrån Cilliers, 1998). Trosföreställningar utgör inledningsvis ofta den dominerande 

grunden för ny kunskap. ’Det sanna’ blir i någon utsträckning relativt i förhållande till den 

kontext där ’sanningen’ överenskoms, vilket är karaktäristiskt för studier av komplexa fysiska 

och sociala konfigurationer som städer och planeringsprocesser (Byrne, 2005). Alvesson & 

Sköldberg (2008) beskriver ett approximativt sanningsbegrepp som utgår från traditionellt 

naturvetenskaplig korrespondens mellan teori och verklighet, kravet på användbarhet samt 

hermeneutikens syfte att beskriva och förstå betydelser, d v s underliggande mening. 

Värderingar som föregår och influerar forskning kan därmed ges legitimitet förutsatt att de 

tydliggörs och att forskningen bedrivs kritiskt självreflekterande och med medvetenhet om 

förförståelse och ideologi. Min förförståelse innebär inverkan av tidigare kunskap och 

erfarenhet kring planeringens komplexitet. Ideologi kan beskrivas som moralisk medvetenhet 

och politiskt engagemang (Williams & May, 1996), i mitt fall kring hållbar utveckling. Båda 

dessa aspekter utgör viktiga utgångspunkter och en värdegrund som inte helt kan separeras 

från forskningsarbetet; ”The analyst´s world view is the strongest determining factor in 

explaining a discrepancy and, therefore, in resolving a wicked problem.” (Rittel & Webber, 

1973). ’Det sanna’ blir i planeringen ibland också en efterrationalisering som döljer att fattade 

beslut utgår från maktbruk istället för kunskap (Flyvbjerg, 1998). I forskningsprocessen blir 

även jag utövare av makt genom att definiera och urskilja vad som uppfattas utgöra viktig 

kunskap och sanning. Detta kan vara en belastning, men innebär också en mobiliserande, 

generativ möjlighet (Bradley, 2009). Här, liksom när det gäller förförståelse och ideologi, blir 

systematik genom metod och transparens genom ett kritiskt förhållningssätt viktiga.  

Tolkning, reflektion och kunskapens kvalitet 

Kunskapssökandet sker olika beroende på aktuell teoretisk utgångspunkt och det empiriska 

materialets karaktär, samt med olika djup beroende på undersökningens syfte. Alvesson & 

Sköldberg (2008) utgår från fyra metateoretiska huvudgrupper - grundad teori, hermeneutik, 

kritisk teori och postmodernism - som ett tolkningsspektrum. Huvudgrupperna, som var och 

en omfattar ett brett fält av teoribildningar med olika ontologiska utgångspunkter, kan ses som 

olika former av klarläggande av underliggande mönster och mening och anger fyra 

’strategier’ – tolkningsnivåer - för reflektion: 
 

Metateoretisk huvudgrupp Tolkningsnivå Fokus 

Grundad teori Interaktion med empiriskt material Utsagor, egna observationer m m 

Hermeneutik Tolkning Bakomliggande innebörder 

Kritisk teori Kritisk tolkning Ideologi, politik, social reproduktion 

Postmodernism Självkritisk och språklig reflektion Egen text, auktoritetsanspråk, selektivitet 

 
Tabell 1. Metateoretiska huvudgrupper, tolkningsnivåer och deras fokus. Efter Alvesson & Sköldberg (2008:492). 
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Att använda hela detta spektrum kan vara en reflekterandets vandring som är forskaren 

övermäktig, men som jag ser som nödvändig när empirin analyseras. Min utgångspunkt är att 

stadsutvecklingens och planeringens komplexa karaktär kräver en bred forskningsansats med 

flera infallsvinklar och en samling av metoder (Law, 2004). Tolkningar och heuristik - som 

kan vara mycket användbart i forskning - innebär emellertid risk för snedvridningar, 

(Kahneman, 2011) som måste hanteras utifrån olika kvalitetskrav. För positivism och 

kvantitativa metoder gäller en etablerad uppsättning kvalitetskriterier; intern och extern 

validitet, reliabilitet (replikerbarhet) samt objektivitet. För kvalitativ forskning gäller enligt 

Lincoln & Guba (1985) att den ska var tillförlitlig och ställer upp ett antal motsvarande 

kvalitetskriterier – trovärdighet, överförbarhet, inre stabilitet samt möjlighet till bekräftande. 

Valet av kvalitetskriterier och möjligheten till tolkningar är alltså både en fråga om ontologisk 

ståndpunkt och de empiriska förutsättningarna att åstadkomma ett användbart forsknings-

resultat. Planeringens verklighet genomsyras av förändring och olika uppfattningar, båda 

bidragande till dess komplexitet. Att då uppfatta världen som ’singulär’, oberoende (Law, 

2004), och konsistent i enlighet med den rationella positivismen undandrar möjligheten till 

tolkning och reducerar verkligheten till en uppsättning variabelsamband som utsätts för 

falsifiering. Ett extremt socialkonstruktionistiskt perspektiv skulle emellertid föra forsknings-

arbetet för långt från användbara resultat i den kontext där de avses implementeras – i 

planeringsforskning och praktik. Jag ser kritisk realism (se Bhaskar, 1993; Bhaskar & 

Danermark, 2006; 2009) och ANT (actor-network theory, se Latour, 2005; Murdoch, 2006) 

som intressanta men delvis oförenliga ontologiska riktningar som ger värdefulla infallsvinklar 

på hur olika verkligheter kan förstås. Ett alltför dogmatiskt fasthållande vid en viss ontologisk 

position innebär emellertid svårigheter med att hantera olika former av empiriskt material på 

ett användbart och trovärdigt sätt. Båda uppsättningarna kriterier – med tonvikt på de 

kvalitativa - är därför relevanta, men att avstå från en strikt ontologisk hållning innebär att de 

samtidigt inte är tillräckliga. Argumentativa tolkningskriterier utgör också en viktig bas för 

kvalitetsbedömning. Det är här en utmaning att hitta en framställning som poängterar de 

bärande delarna men inte förvränger innehållet. Jag finner Alvesson & Sköldbergs (2008:545) 

citat från Alvesson (1993:131) passande, där han liknar forskning vid …”kampen med det 

tvetydiga och hala spelet mellan metaforer på olika nivåer.”  

Avhandlingen griper över flera forskningsfält; planering och beslut i en social och politisk 

kontext, fysisk stadsutveckling som kan mätas kvantitativt samt energianvändning som 

socioteknisk, -ekonomisk och – politisk företeelse, vilket innebär metodologiska utmaningar. 

Robinson (1990, refererad i Groat & Wang, 2002:25) beskriver arkitekturforskningen som 

dominerad av en dikotomi av kunskapsparadigm – vetenskap och myt. Vetenskapen 

representeras av …”a mathematical description made up of linked fragments; it is thereby 

atomistic, reductionist and convergent” (ibid). Det mytiska paradigmet ses i kontrast till detta 

som “…continuous, holistic, divergent, and generative…” (ibid). Jag ser det som att 

forskningen söker vad Patton (1990, refererad i Hoepfl, 1997) beskriver som ”empathic 

neutrality”, vilket innebär att både erkänna och beakta de människor forskningen omfattar, 

och att betrakta forskningsresultaten som neutrala istället för att placera dem på skalan 

objektivt (kvantitativt) – subjektivt (kvalitativt). Enligt Hoepfl (1997) kan forskningen möta 

situationen genom att tillämpa vad Patton betecknar ’methodological appropriateness’ i ett 

’paradigm of choices’ som står vid sidan av vetenskapens och mytens dikotomi. Den 

epistemologiska grunden i mitt arbete utgår från samhällsvetenskaplig teori och kvalitativ 

metodologi, medan datainsamlingsmetoderna i vissa fall är kvantitativa. Detta följer Lofland 

(1971, citerad i Bryman, 1984:85); ” 'Quantitative studies serve primarily to firm up and 

modify knowledge first gained in a fundamentally qualitative fashion' ”. 
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Metateoretiskt ramverk 

Kunskapsparadigm och diskurser  

När uppfattningar om sanning och kunskap tillsammans bildare en varaktig, konsistent helhet 

brukar man tala om ett kunskapsparadigm (Kuhn, 1962), främst i betydelsen kunskap som 

forskare inom en kunskapsdisciplin betraktar som fakta. Ett paradigm dominerar tills det 

uppstått en kritisk massa av interna motsägelser till följd av nya rön, falsifiering av rådande 

kunskap eller kritiskt ifrågasättande
33

. Då sker ett paradigmskifte. Det dominerande 

kunskapsteoretiska paradigmet under 1900-talet anses ha varit det rationella, logisk-positiv-

istiska, som utgår från naturvetenskapliga kvalitetskrav på bevisföring som bedömningsgrund 

för sanningsvärde (Allmendinger, 2002a; Alvesson & Sköldberg, 2008). Under 1970-talet 

ersattes detta paradigm av ett post-positivistiskt paradigm som är pluralistiskt, relativistiskt 

och som i en rad olika inriktningar ifrågasätter eller helt tar avstånd från idén om en objektiv 

verklighet och istället beskriver den som något socialt konstruerat.  

För att bättre förstå de skiftningar i uppfattningar och praktik som äger rum över tid är 

begreppet diskurs användbart. Diskurser kan sägas vara ramverk för gemensam förståelse 

utifrån ett system av mening som har en viss beständighet över tid och utgörs av dels 

individuella tolkningar av en situation, dels en uppsättning gemensamma värderingar och 

meningar som tillsammans utgör grund för formulering av ideologier och åsikter, d v s politik 

(Allmendinger, 2002a). De är således tydligare kopplade till social praktik än vad paradigm 

är. Alla objekt och handlingar inom en diskurs kan betraktas som meningsfulla, och varje 

diskurs formar ett system av relationer mellan objekt och praktiker där värderingar och 

mening bildar utgångspunkt för praktikernas identitet (Howarth, 2000). Diskurser innebär 

som system av sociala relationer skapande av antagonism och maktutövning (Laclau & 

Mouffe, 1985), där makten både definieras och distribueras i relationerna (Murdoch, 2006). 

Diskurser kommer således till uttryck i det offentligas maktutövning som formulerandet av ett 

samhälles identitet och bidrar till att förändra även de mest stabila maktrelationer (Flyvbjerg, 

1998). Diskurserna är samtidigt själva föränderliga genom den artikulatoriska praktik (Laclau 

& Mouffe, 1985) som ständigt pågår i politiken - diskurs och makt influerar varandra i ett 

växelspel. Laclau & Mouffe beskriver diskurser som ”The structured totality resulting from 

the articulatory practice” (1985:105). Artikulering är i sin tur ett koncept som de definierar 

som ”…any practice establishing a relation among elements such that their identity is 

modified as a result of the articulatory practice” (ibid). Denna artikulering sker kontinuerligt 

som social interaktion i försök att dominera “the discursive field” (op.cit:111); definiering av 

situationens ramar. Laclau & Mouffe pekar också på diskursernas materiella karaktär, vilket 

innebär att den fysiska miljön är direkt involverad i artikuleringen. Liksom alla objekt och 

subjekt omfattas av diskurser (op.cit), finns makten överallt och utövas av alla (Foucault, 

1983). Diskurserna kan bl a kategoriseras utifrån deras dominans över normer och värderingar 

– hegemoniska (dominanta), motdiskurser (som balanserar de hegemoniska diskurserna) och 

parallella diskurser (perifera diskurser som riskerar att assimileras av den dominanta 

diskursen) (Bradley, 2009), eller utifrån deras skalmässiga täckningsområde som globala, 

regionala eller lokala diskurser (Dannestam, 2009). 

                                                
33

 Kuhns teori har ifrågasatts med argumentet att det ofta existerar en medvetenhet om alternativa förklaringsmöjligheter 

parallellt med ett rådande paradigm (Allmendinger, 2002a). Trots detta präglas olika perioder av dominerande uppfattningar. 
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Perspektivistiskt seende 

Varje paradigm och diskurs avgör vad som är legitima ontologiska och epistemologiska 

utgångspunkter och innebär ett särskilt aspektseende (Asplund, 1970) som sätter fokus på 

vissa teorier och metoder; när t ex Brunelleschi på 1400-talet formulerade grunderna för det 

perspektivistiska bildframställandet var det ett inordnande av den upplevda verkligheten i ett 

strängt regelverk som bidrog till att flytta vår världsbild från myt till vetenskap, från känsla 

till förnuft (Lefebvre, [1974]1991). Av detta skäl menar Nietszche att vi måste ”… vara på 

vår vakt mot de fångstarmar som sådana kontradiktoriska begrepp som ’det rena förnuftet’, 

’den absoluta andligheten’, ’kunskapen i sig’ sträcker ut efter oss! Här fordras det av oss att 

vi tänker oss ett öga, som överhuvudtaget inte kan tänkas, ett öga, vars blick inte får ha någon 

bestämd riktning, ett öga vars aktiva och interpreterande krafter måste vara hämmade, till 

och med saknas, trots att seendet först genom dem blir ett seende av något – här fordras 

något fullkomligt orimligt och meningslöst av ögat. Det finns endast ett perspektivistiskt 

seende, endast en perspektivistisk insikt.” (Nietzsche, [1887]1965:178, citerad i Asplund, 

1970:28). Med ett kunskapssökande som bygger på tolkning blir mitt val av perspektiv viktigt 

för resultatet.  

Nyttan med ett medvetet uttalat perspektiv är dels att det innebär en startpunkt som kan vara 

praktisk i ett komplext sammanhang, dels att det är en generativ konstruktion – en narrativ 

snarare än ett ontologiskt program – inom vilken jag skapar en föreställningsvärld som 

utgångspunkt för erfarenheter om den värld jag beforskar. Risken med att alltför kraftfullt 

utgå från ett visst perspektiv ligger i att tolkningar av det observerade blir begränsade till 

perspektivets ramar. Den studerade verklighetens komplexitet gör det enligt Law (2004) 

motiverat att välja inte bara en utan flera perspektivpunkter; det vi beforskar kan förstås som 

flera samtidigt existerande verkligheter av ’sammanförda’ objekt med olika grad av 

beständighet som i bästa fall är samstämmiga, men inte självklart hänger samman till en 

logisk helhet.  

Jag använder allegorier (Law, 2004) och metaforer (Alvesson & Sköldberg, 2008; 

Chettiparamb, 2006) för att för att komma ’på djupet’ med de aspekter av de mångfaldiga 

verkligheter som diskurserna gör synliga respektive osynliggör. Mitt användande av kritisk 

realism eller Asplunds (1979) tankefigurkoncept (se Retorik) ska alltså inte uppfattas som 

strikt ontologiskt utan som en del av hur jag epistemologiskt söker förståelse. Det finns också 

andra metaforer i avhandlingen om planeringens och det producerade rummets betydelse, 

insikten om den fysiska verklighetens irreversibilitet, ett evolutionärt, holistiskt 

förhållningssätt till socio-ekologiska system och idén att utveckling kan bli hållbar, som jag 

använder som en form av bricolage där jag ”… använder hantverkets estetiska och materiella 

verktyg och nyttjar de slags strategier, metoder och empiriska material som står till buds.” 

(Alvesson & Sköldberg, 2008:545).  

Aspektseendet och mitt perspektivval är således centrala för mina resultat genom att sätta 

det beforskade i nya sammanhang (Alvesson & Sköldberg 2008 med utgångspunkt i 

Wittgenstein, 1953 och Rorty, 1991), men innebär samtidigt att jag inte gör anspråk på att 

resultatet skulle representera den enda eller hela sanningen. Med ett bricolage av metaforer 

lämnas bedömningen av sanningshalt och trovärdighet i viss mån över till mötet med den 

initerade läsaren (Funtowicz & Ravetz 1993). Vill läsaren ifrågasätta vad jag kommit fram till 

är valet av perspektiv en given utgångspunkt för kritik. 
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Systemteori som metateori 

Att studera komplexa fenomen innebär ett behov av att sammanföra teori från flera olika 

discipliner. Utöver denna ’substantiella’ teori behövs en teoretisk ram där olika kunskaps-

områden kan samlas och förstås. Systemteori erbjuder en sådan metateoretisk ram 

(Chettiparamb, 2014). Utgångspunkten i systemteori är att världen kan beskrivas i termer av 

inbördes relaterade enheter. Komplexa system kan då beskrivas som ett oändligt antal uppsätt-

ningar av enheter, var och en ett subsystem, med relationer till varandra på olika nivåer 

(Ravetz, 2006). Omgivningen bör enligt Luhmann (1970 refererad i Van Assche & 

Verschraegen, 2008), ses som mer komplex än det system som studeras, varför själva 

systemet bör betraktas som en reduktion av omgivningen till en komplexitetsgrad som upp-

fattas som meningsfull. Ett systems beteende och utveckling beror av samspelet mellan de 

avgränsade enheterna, omgivningen utanför systemet och avgränsningen av systemet som 

helhet – mellan strukturer och processer (Bodin, 2006; Simon, 1962). Detta skiljer sig från 

positivismens atomistiska, tektoniska syn där världen är uppbyggd av adderade enheter. Det 

skiljer sig också från hermeneutikens holistiska världsbild, där det tvärtom är svårt eller 

omöjligt att separera delarna från helheten. En konsekvens av detta synsätt är att det inte finns 

förändringar utan konsekvenser, eftersom systemens relationella karaktär skapar kedje-

reaktioner av effekter mellan systemen vid förändringar (Ravetz, 2006). En annan konsekvens 

är att inget system är helt slutet, utan påverkas av en omgivning som måste beaktas.  

Den tidiga systemteorin från 1900-talets första hälft faller inom det positivistiska para-

digmets naturvetenskapliga, ’newtonska’ kunskapssyn och utgår från att ett system i princip 

kan ’demonteras’ i sina beståndsdelar för analys och sedan ’monteras’ samman till samma 

helhet igen. Detta är i grunden en ’romantisk’ uppfattning om världen som en mekanisk och 

förutsägbar ’organism’ (Kwa, 2002) som i komplexa sammanhang har visat sig vara svår eller 

olämplig att tillämpa, varför begrepp som black box och syntes blivit en del av forsk-

ningsfältets terminologi (Karlsson, Palm & Ingelstam, 2007). Eftersom varje subsystem har 

sin egen karaktäristik vad gäller skala, förändringstakt och ’detaljeringsgrad’ samt 

kvalitetskriterier och värden, karaktäriseras kunskap i sig av värden snarare än någon absolut 

standard (Ravetz, 2006). Jag vill betona ett pragmatiskt förhållningssätt till systemteorin (se 

Healey, 2009), där systemet blir en analogi snarare än en reduktionistisk konstruktion för 

tekniska procedurer. Systemets utveckling och dynamik över tid betonas ofta, vilket gör det 

lämpligt för analys och diskussion av städers utveckling. Förändring i komplexa system 

uppvisar gemensamma drag; systemen är öppna och utvecklas med den omgivning de är 

inbäddade i på ett ömsesidigt sätt; det finns en föränderlig utsida utanför systemet och 

systemet förändras till sin struktur på ett i grunden icke-linjärt sätt för att anpassa sig till 

omgivningen (Loorbach, 2007).  

Metodgrundande teori 

De ’substantiella’ teorier jag utgår ifrån har en begränsad vetenskapsteoretisk domän 

(Alvesson & Sköldberg, 2008), vilket understryker behovet av teoretisk belysning från flera 

håll. När det gäller studiet av planering och beslutsfattande är planeringsteori och beslutsteori 

naturliga kunskapsområden som tar upp sätt på vilka människor påverkar den byggda miljön. 

De utgör tvärdisciplinära konglomerat av teorier och koncept
34

 hemmahörande inom andra 
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 Se bl a Yiftachel (1989), Friedmann (1974; 1998), Allmendinger (2002a; 2002b) och Rydin (2009) för exempel på 

kunskapstypologier som beskriver planerings- och beslutsteorins kunskapsfält. 
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domäner, vart och ett präglat av egna diskurser eller ’genrer’ (op.cit). Planerings- och 

beslutsforskning innebär ofta att försöka ses bortom dessa diskurser; att ifrågasätta domi-

nerande uppfattningar och tolkningar. Min analys av olika planeringsdokument utgår från den 

kritiska teorins maktfokus och avtäckande av underliggande motiv från retorisk yta, liksom 

postmodernismens fokus på språket och användandet av retorik.  

När det gäller studiet av stadens form är syftet att nå ökad kunskap om förändringar i 

stadens fysiska strukturer. För att identifiera sådana förändringar och kunna beskriva dem på 

ett jämförbart sätt krävs teori som tillhandahåller en begreppsapparat för beskrivning av olika 

aspekter av stadens form. Urbanmorfologin är den disciplin som bäst omfattar de teoretiska 

kunskapsområden som ägnar sig åt beskrivning och analys av staden, bl a arkitekturteori, 

urbangeografi, kulturgeografi, ekonomisk geografi och systemteori. Dessa teorier är både 

kvalitativa och kvantitativa. Urbanmorfologin utgör inte en egen vetenskap (Moudon, 1997) 

utan stöder sig på och griper in i en rad andra teoriområden som inte heller har denna status, t 

ex geografi, på ett tvärdisciplinärt sätt. Kritisk teori utgör en betydelsefull utgångspunkt som 

understryker urbanmorfologins politiska dimension; maktens betydelse för stadens 

utformning (Ståhle, 2008). Urbanmorfologin lutar sig även mot hermeneutisk metodologi, där 

en historiskt tolkande tradition företrädd av bl a Conzen och Muratori ryms (Moudon, 1997). 

Utöver detta betonas staden också som ett system av språkliga uttryck (Knoespel, 1998), 

vilket gör att urbanmorfologin även omfattar postmodernistisk metateori. En del av dessa 

uttryck utgörs av kvantitativa, modellorienterade sätt att beskriva stadens form som närmar 

sig ett positivistiskt synsätt. Metodmässigt gäller det för mig att hitta för energianvändningen 

relevanta egenskaper hos de fysiska strukturerna vars förändringar är mätbara över tid.  

Meta-metodik  

Kunskap på och under ytan – induktion, deduktion och abduktion 

Forskning kring beslutfattande och planering visar att inte bara ytligt kausala samband mellan 

planering och förverkligande föreligger, utan att även andra, underliggande strukturer och 

drivkrafter ofta är i spel.
35

 För att hantera den komplexa massan av relationer behövs en struk-

tur som gör verkligheten möjlig att beskriva, studera och förstå. Den kritiska realismen er-

bjuder ett sådant system av yta och djup som jag använder som en metafor för att underlätta 

för förståelse
36

. Skillnaden mellan yt- och djupstrukturer kan ses som likställd med skillnaden 

mellan deduktion och induktion å ena sidan och abduktion å andra sidan (Alvesson och 

Sköldberg, 2008). Abduktion innebär att teori formuleras med utgångspunkt i empiri, vilket är 

ett induktionsnära angreppssätt. Samtidigt beaktas existerande teori, vilket innebär deduktiva 

inslag. Genom abduktion omformuleras denna teori i ljuset av nya empiriska resultat som 

grund för fortsatt undersökning. Abduktionen söker därigenom djupare efter dolda mönster. 

Den tidigare teorin kan betecknas som en föreställning (Johansson, 2000) grundad på tidigare 

teoretiska kunskaper, förförståelse eller praktisk erfarenhet. Den innebär i allmänhet en 

generalisering och utgår från forskarens repertoar av liknande ’fall’; drivande föreställningar 

(Janson, 1998), och som kopplar underliggande tankemönster till en artikulerad framställning 

                                                
35

 Foucaults tidiga arbeten i strukturalistisk riktning kring relationen mellan makt och rum ger en intressant utgångspunkt för en 

sådan kunskap på mikronivå, men kritiker menar att ”…the shift away from micro-scale power relations entails a loss of spatial 
focus: the precise means whereby dispersed and diverse relations of power act upon dispersed and diversed forms of 
subjectivity become hard to discern.” (Murdoch, 2006:53). Se bl a Bradley, 2009; Flyvbjerg, 1998; Isaksson, 2001; 2006; 
Storbjörk, 2001 och Von Sydow, 2004 för exempel på empiriska studier kring maktutövning och diskursiva influenser i planering. 
36

Se Bhaskar, 1993; 2010; Bhaskar & Danermark, 2006; Owens, 2009. Jag utvecklar min användning av kritisk realism i 

avsnittet Dialektik senare i denna avhandling. Se Alvesson & Sköldberg, 2008 för en kritisk diskussion av kritisk realism. 
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– i detta fall en hypotes eller teori. Sådana drivande föreställningar, uppslag, måste enligt 

Janson till för att utveckla en helhetslösning som successivt prövas och omformas i ett 

dialektiskt anrikningsförlopp som är växelvis generativt och analytiskt (Johansson, 2000).  

En viktig utgångspunkt är att hypoteserna inte är färdigformulerade. Den huvudsakliga 

utgångspunkten är istället empirin. Lika väl som teori bör vara empiriskt grundad kan data 

betraktas som teoretiskt grundad empiri; ” … varje uppsättning data har konstruerats utifrån 

någon bakomliggande föreställning om vad som är relevant och intressant” (Tornberg 

(2009:19). Problematisering av befintlig kunskap blir ett centralt inslag. Jag arbetar med 

abduktion genom analogi, där likhetsjämförelse utgör en del av arbetssättet (Johansson, 

2002). Analogi kan vara användbart som stöd för att söka generalitet i fragmentarisk empiri 

som senare i arbetet kan beläggas t ex genom triangulering av data. Ibland behövs dock även 

mer generativa angreppssätt. Metaforisk teori erbjuder möjligheten att transferera ett koncept 

eller en idé från en teoretisk domän
37

 till en annan. Den är förbunden med diskursiv 

produktion av mening (Ricoeur, ([1975]1977), ordbildning och ordbruk i vid bemärkelse och 

är ett uttryck för ” … vårt behov av att använda en yttre form eller en yttre bild för att 

uttrycka en bakokmliggande eller associerad föreställning eller funktion” (Ramirez, 2003:58). 

Ramirez betonar vikten av att skilja begrepp och ord åt och samtidigt vara medveten om att vi 

använder dem i nya situationer genom att associera till andra, kända situationer, i syfte att 

förstå varandra bättre. Metaforisk teori som utgångspunkt i forskning är användbar men 

omdiskuterad eftersom transfereringar mellan teoretiska domäner kan skapa vaghet 

(Chettiparamb, 2006; Murray, 2003). Dels är metaforbegreppet som sådant vagt, dels är 

risken att redan vaga koncept blir än vagare när de överförs till en ny kontext. Jag ser 

metaforer som en generativ grund för utveckling av resonemang som kan leda vidare till mer 

belagd kunskap. Detta gör metaforer användbara i många sammanhang, men det får inte 

döljas att vagheter finns och att metaforbegreppet inte lovar mer än begränsad tydlighet.  

Fallstudiemetod som meta-metodik 

Studier av komplexa fenomen
38

 innebär en stor mängd variabler och analysenheter att hantera 

(Johansson, 2002). I analys av stadens form krävs en reducering av mängden variabler som 

balanserar praktiskt genomförande med en trovärdig empirisk utgångspunkt. Även när det 

gäller planering och politiska beslut är en förenkling nödvändig. Här gäller i än större 

utsträckning att variablerna inte är kända från början. Förenklingen ligger här i att avgränsa 

antalet analysenheter. Detta betecknar Johansson (2002:20) som ett explikativt angreppssätt 

som ”… syftar på förfarandet att angripa ett nytt problem utan variabelbegränsning, för att 

försöka ringa in det som är betydelsefullt. Angreppssättet är inriktat på att förklara eller 

förstå ett fall; ett fall i betydelsen en fungerande, komplex helhet, som studeras i sitt 

sammanhang” och som kan bestämmas i sociala, rumsliga eller tidsmässiga termer. Här 

handlar det om rumsligt fysiska och politiska processer i centralorter med nära omland i 

svenska kommuner under en tidsperiod om 20 år.  

                                                
37

 Se Alvesson & Sköldberg, 2008:41 ff för en utveckling av konceptet kunskapsteoretisk domän. 
38

 Byrne (2005) understryker skillnaden mellan det han kallar ’simplistic complexity’ och ’complex complexity’ med innebörden 

att det förstnämnda i hög utsträckning utgår från fysikens strävan efter lagbundenhet och regler som förklarar en komplex 
konfiguration (ett unikt fall) och innebär möjlighet till generalisering och prediktion. Det sistnämnda – ’complex complexity’ – 
innebär ett accepterande av att det inte går att förutsäga framtiden och att komplexa helheter, t ex städer, inte uppstår till följd 
av enkla kausala samband utan påverkas – genomkorsas – av sociala interventioner som gör att det inte går att tala om orsak-
verkan utan om tendenser – analogt med kritisk realism - och många möjliga vägar till en viss framtid. Han menar att det 
förstnämnda kan ha relevans i kvantitativa sammanhang men att det i sociala – kvalitativa – sammanhang måste ges företräde 
för forskningmetoder baserade på jämförelse som med nödvändighet innebär mindre grad av prediktion men istället större 
helhetsförståelse för emergenta helheter.  
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Med utgångspunkt i den fysiska planeringens komplexa betingelser och med kommunen som 

avgränsad enhet, är fallstudiemetodik lämplig både som en del av ett explikativt angreppssätt 

och som meta-metodik eller ’huvudmetod’ (Gillham, 2000) som samlar lämpliga metoder i 

enlighet med Pattons ’paradigm of choices’. En fallstudie är en empirisk undersökning som 

studerar en aktuell företeelse i sin verkliga kontext, framförallt då gränserna mellan 

företeelsen och kontexten är oklara (Yin, 2006). Ingen enskild empirisk källa är tillräcklig för 

att ge säker kunskap; multipla bevis, vart och ett med sina egna styrkor och svagheter, kan 

behöva tillföras genom triangulering av data (Johansson, 2000). Det abduktiva 

förhållningssättet till kunskapsproduktion är ett annat utmärkande drag (Gillham, 2000). En 

fallstudie kan således, vilket behövs i föreliggande arbete, innehålla både kvantitativa och 

kvalitativa metoder; enligt Merriam ([1988]1994:29) en ”… intensiv, helhetsinriktad 

beskrivning och analys av en enda enhet eller företeelse. Fallstudier är partikularistiska, 

deskriptiva, heuristiska och förlitar sig i hög grad till induktiva resonemang när man 

hanterar mångfasetterade informationskällor.” 

Fördelar med fallstudiemetodiken är att den kan inkludera flera metoder av olika karaktär, 

att den kan användas när relativt få fakta kommit i dagen och att den möjliggör för läsaren att 

dra egna och vidare slutsatser (Flyvbjerg, 2006). Det är dock viktigt att reflektera kring ”… 

vilka utgångspunkter och värderingar vi har och gör dem explicita vid inledningen av en 

fallundersökning” (Merriam, [1988]1994:34) och att vara medveten om att fallstudien kan 

växla karaktär under arbetets gång på grund av att kunskap ackumuleras och nya frågor 

uppdagas. Detta kan hanteras genom att identifiera olika delar eller underenheter i fallstudien 

(Yin, 2006) eller genom att arbeta med flera fall. Medvetandegörandet av forskningsprocessen 

är av stor betydelse; skevheter (bias) riskerar att uppkomma bl a till följd av vår benägenhet 

att förenkla komplicerade situationer, oförmåga att uppfatta kvantiteter som gör att vi 

likställer fenomen som saknar koppling till varandra eller genom s k halo-effekter som gör att 

vi tolkar utfall och resultat på ett fördelaktigt sätt i förhållande till det uppställda problemet 

(Kahneman, 2011; Kahneman & Tversky, 1974). Fallstudieforskningen är behäftad med 

misstanken om skevheter som leder till att forskningen bekräftar forskarens förutfattade 

meningar, men även en enfallstudie kan leda till omvälvande revideringar av tidigare 

uppfattningar och ligger ibland närmare en falsifiering än en verifiering (Flyvbjerg, 2006). 

Merriam ([1988]1994) betonar å andra sidan att fallstudieforskning ”… är ett av de få sätten 

att forska som tillåter subjektiva uppfattningar och skevheter hos både deltagaren och 

forskaren att inverka på forskningens ramar”, något som bäst avhjälps genom ett kritiskt och 

reflexivt förhållningssätt. Särdrag hos det enskilda fallet kan vidare inverka så att det inte 

framstår som representativt. En svaghet med en abduktiv enfallstudie är också om det 

uppdagas att fallet är något annat än det inledningsvis framstod som (Yin, 2006). Detta talar 

för att flera fall bör studeras. Jag har, för att få viss spridning och viss möjlighet till 

jämförelser valt två fall (se Empiri). Dessa är tillräckligt lika för att ge underlag för 

diskussioner om gemensamma och särskiljande drag. Fallen är samtidigt komplexa och 

kontextberoende vilket gör det svårt att göra alltför långtgående och konsekventa jämförelser.  

Fallstudiemetodiken har inte samma generaliserbarhet som exempelvis experiment där alla 

variabler står under forskarens kontroll. Olika metoder som ryms inom fallstudiemetodiken 

kan ha olika grad av generaliserbarhet. Kvantitativa mätningar av urban form kan möjligen 

genom replikering (se Yin, 2006) hänföras till hypotetisk-deduktiv generalisering och bör då 

teoretiskt kunna utsättas för falsifiering (Johansson, 2004). När det gäller planeringsprocesser 

handlar det mer om induktiv generalisering, baserad på konceptualisering – mönster som 
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framträder ur kodning av data ”inifrån” fallet. Genom abduktion, slutligen, kan generalisering 

ske genom analogi och jämförelse (Byrne, 2005), d v s genom att relatera till liknande fall 

(Johansson, 2004). Generaliseringen sker då i den mottagande kontexten, inte i fallet självt. 

Möjligheten till generalisering måste ses i förhållande till vem forskningen bedrivs för. Kun-

skap om det unika fallet kan bidra med förståelse som läggs till befintlig kunskap och erfaren-

heter hos läsaren; ”Kort sagt kan jag lära mig betydligt mer om urbana processer under 

kapitalismen genom att detaljerat rekonstruera hur en viss stad har vuxit fram, än genom att 

samla in empiriska data från ett urval bestående av hundra städer.” (Harvey, 2006:86).  

Sammanfattande teori- och metodsyntes 

Ovan beskrivna aspekter på mitt forskningsarbete och grundläggande perspektiv formar ett 

forskningsramverk. För att behålla ett helhetsperspektiv och förstå sambanden mellan olika 

processer ser jag det som nödvändigt att fånga upp de synsätt och teorier som är mest 

relevanta och försöka beskriva dessa i förhållande till varandra. Genom abduktion och kritisk 

reflektion kan teorierna ”aktiveras” till ett samspel och stödja en samlad analys av empirin. 

Kombinationen av teorier och metoder är det som genererar ett sådant holistiskt resultat. De 

filosofiska utgångspunkterna ska ses som en inspiration för den teoretiska diskussionen och i 

de empiriska analyserna snarare än som en direkt grund för kunskap. Merriam 

([1988]1994:34, med citat från Kenny & Groutelueschen 1980:11) pekar på risken att en 

sådan grund för en fallstudie annars leder till ”… problem rörande fullständighet och inre 

överensstämmelse … vilket i sin tur kan medföra konsekvenser och ställningstaganden som är 

katastrofala för fallstudiemetoden.”  

 

 
 
Fig 2. Relationen mellan metateori, teori, metametod och metoder i mitt forskningsarbete. Metametod, metoder 
och fallstudierna beskrivs inte i föreliggande text.  
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ens energianvändning 

 

Realiteten utgör här den verklighet som antas existera oberoende av forskarens närvaro. 

Vidare antas att denna verklighet kan mätas och beskrivas på ett någorlunda konsistent sätt. I 

detta kapitel utvecklas ett systemperspektiv på energi och stadsutveckling som komplexa 

företeelser med utgångspunkt i begreppet entropi – ordning. Som kontrast till planeringens 

ibland utopiska strävan efter ordning och kontroll förstås realitetens stadsutveckling som 

långsiktigt präglad av oförutsägbarhet och självorganisering. Komplexa adaptiva system är 

vidare lärande och anpassningsbara till förändrade förutsättningar. Deras resiliens är en 

väsentlig aspekt av systemens överlevnadsförmåga och hållbarhet.  

Komplexa adaptiva system förändras utifrån en dynamik som både kan beskrivas och 

karaktäriseras i termer av olika faser och förstås utifrån grundläggande regler och 

mekanismer av stor generalitet i naturen. Här görs antagandet att detta som en metafor även 

kan sägas gälla för urbanisering och fysisk stadsutveckling. För att förstå hur entropin – 

graden av ordning - och energianvändningen till följd av mänskliga aktiviteter påverkas av 

fysisk planering kartläggs de faktorer hos städers form som kan påverkas med planering och 

som genom annan forskning har konstaterats ha en betydelse för energianvändning och 

därmed ofta också klimatpåverkan. För att nå fram till vilka dessa faktorer är i den fysiska 

miljön utvecklas med utgångspunkt i kunskapsfältet urbanmorfologi en begreppsapparat som 

syntetiseras till det samlande begreppet rumslig konfiguration. Konfigurationens olika 

beståndsdelar för energianvändning identifieras och utgör i sin tur utgångspunkten för vad 

som ska beskrivas och mätas i termer av urban dynamik och förändringar till följd av 

planeringen. En metod för detta – tidsserieanalys med indikatorer – beskrivs och utvecklas så 

att ett tiotal indikatorer för förändringar i stadens fysisk-rumsliga konfiguration erbjuds som 

verktyg för den empiriska undersökningen.  

Inom ramen för kapitlet presenteras ett antal koncept och teorier som används i 

avhandlingens senare kapitel, framförallt Diskussion.  

 

A: REALITET 
Teori och metod för att beskriva urbanmorfologiska 

förändringar av betydelse för stadens 
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Realiteten utgör här den verklighet som antas existera oberoende av forskarens närvaro. 

Vidare antas att denna verklighet kan mätas och beskrivas på ett någorlunda konsistent sätt. I 

detta kapitel utvecklas ett systemperspektiv på energi och stadsutveckling som komplexa 

företeelser med utgångspunkt i begreppet entropi – ordning. Som kontrast till planeringens 

ibland utopiska strävan efter ordning och kontroll förstås realitetens stadsutveckling som 

långsiktigt präglad av oförutsägbarhet och självorganisering. Komplexa adaptiva system är 

vidare lärande och anpassningsbara till förändrade förutsättningar. Deras resiliens är en 

väsentlig aspekt av systemens överlevnadsförmåga och hållbarhet.  

Komplexa adaptiva system förändras utifrån en dynamik som både kan beskrivas och 

karaktäriseras i termer av olika faser och förstås utifrån grundläggande regler och 

mekanismer av stor generalitet i naturen. Här görs antagandet att detta som en metafor även 

kan sägas gälla för urbanisering och fysisk stadsutveckling. För att förstå hur entropin – 

graden av ordning - och energianvändningen till följd av mänskliga aktiviteter påverkas av 

fysisk planering kartläggs de faktorer hos städers form som kan påverkas med planering och 

som genom annan forskning har konstaterats ha en betydelse för energianvändning och 

därmed ofta också klimatpåverkan. För att nå fram till vilka dessa faktorer är i den fysiska 

miljön utvecklas med utgångspunkt i kunskapsfältet urbanmorfologi en begreppsapparat som 

syntetiseras till det samlande begreppet rumslig konfiguration. Konfigurationens olika 

beståndsdelar för energianvändning identifieras och utgör i sin tur utgångspunkten för vad 

som ska beskrivas och mätas i termer av urban dynamik och förändringar till följd av 

planeringen. En metod för detta – tidsserieanalys med indikatorer – beskrivs och utvecklas så 

att ett tiotal indikatorer för förändringar i stadens fysisk-rumsliga konfiguration erbjuds som 

verktyg för den empiriska undersökningen.  

Inom ramen för kapitlet presenteras ett antal koncept och teorier som används i 

avhandlingens senare kapitel, framförallt Diskussion.  
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Om realitet 

”There is no’reality’ without a concentration of energy, without a focus or core – nor, 

therefore, without the dialectic: centre-periphery, accretion-dissipation, condensation-

radiation, glomeration-saturation, concentration-eruption, implosion-explosion. What is the 

‘subject’? A momentary centre. The ’object’? Likewise. The body? A focusing of active 

(productive) energies. The city? The urban sphere? Ditto.” (Lefebvre, [1974]1991:399).  
 

Realitet innebär att vara verklig och existera i sinnesvärlden (svenskaakademien.se). I denna 

bemärkelse utgör realiteten en motpol till det icke-realistiska – det vi kan föreställa oss men 

inte uppfattar sinnligen såsom visioner och fantasier. Realitet är emellertid ett mångtydigt 

begrepp som också kan användas i bemärkelsen faktum – en situation eller ett tillstånd som är 

oundvikligt eller omöjligt att motbevisa - och har i denna bemärkelse en deterministisk 

karaktär och kan associeras med ’det sanna’ (op.cit) och rätta. Ordet har således också en 

värdeladdning - det anses ofta eftersträvansvärt att komma sanningen så nära som möjligt.  

Realism utgör en betydelsefull filosofisk strömning, i vilken verkligheten ofta reduceras till 

ett händelseförlopp (Asplund, 1979). I den kritiska realismen ifrågasätts emellertid verklig-

heten sådan som den ter sig för våra sinnen (Owens, 2009). Den kritiska realismen söker för-

klara konkreta företeelser i öppna system i termer av strukturer som verkar genom en mång-

fald av underliggande mekanismer, potentiellt av vitt skilda slag som motsvarar olika nivåer 

eller strata av verkligheten (Bhaskar & Danermark, 2006)
39

. På detta sätt kan den fysiska 

stadsmiljöns inverkan på energianvändningen förstås. Förklaringar kan komma från natur-

vetenskap och samhällsvetenskap, kvantitativ och kvalitativ kunskap och förekomma på vitt 

skilda skalnivåer. Detta synsätt ger den kritiska realismen stor potential som interdisciplinär 

metateoretisk grund för forskning kring hållbar stadsutveckling (Naess & Jensen, 2001).  

Emellertid ses verkligheten enligt den kritiska realismen som singulär och något konkret 

existerande ’där ute’, som kan beskrivas och förklaras på ett slutgiltigt sätt. Med utgångs-

punkten att städer är komplexa system, d v s oförutsägbara och delvis utanför vår kontroll 

(Levin, 1999; Urry, 2006; Byrne, 2005), blir detta i någon mån en utopi; en produkt av den 

västerländska upplysningens rationalistiska, positivistiska världsåskådning (Kwa, 2002; Law, 

2004). Den kritiska realismen erbjuder en bred ontologisk utgångspunkt men avfärdar den 

mer extrema socialkontruktionismen. Medan jag uppfattar att det finns en materiell historisk 

verklighet ’där ute’ som utövar en påverkan i nuet anser jag också pragmatiskt att det är 

rimligt att betrakta verkligheten som en föränderlig mångfald av samtidiga världar.  

Allt vi gör i den materiella verkligheten sker baserat på förmedlade erfarenheter – genom 

våra sinnen, genom språkligt formade objekt (inklusive paradigm, diskurser och tankefigurer). 

Jag ser strukturerna och mekanismerna som metaforer för att rikta fokus mot ’det frånvarande 

som gjorts närvarande’ och ’det som utestängs från närvaro’ genom min och andra aktörers 

närvaro (Law, 2002). Jag använder dessa metaforer på ett relativt handgripligt och konkret 

sätt för att nå fram till resultat som kan förstås och användas av avhandlingens läsare. Här ska 

jag utveckla ett perspektiv på energi och stadsutveckling och fördjupa karaktäristiken hos 

städers förändringsdynamik och hur de kan förstås utifrån teori om komplexa adaptiva system 

till ett analytiskt ramverk samt en metod för att beskriva stadsutveckling i mina fallstudier. 

                                                
39

 Modellen för samband mellan och karaktär hos olika verklighetsstrata som utvecklas i kritisk realism bär uppenbara likheter 

med såväl Asplunds (1979:146 ff) utkast till heuristisk modell för idéhistorisk forskning som Hägerstrands bild av de 
strukturerande faktorer som styr våra tid-rumsliga vardaglivsmönster (refererad i Giddens, 1984). 
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Perspektiv på stadsutveckling och energi 

Energi, entropi och fysisk form 

Urbanisering och urbanism  

I The urban revolution ([1970]2003), beskriver Henri Lefevbre städers utveckling som 

språngvisa diskontinuiteter i relationen mellan stad och landsbygd i riktning mot en allt större 

dominans av städerna över deras omland. Han utgår från ståndpunkten att samhället nu är 

alltigenom urbaniserat, vilket är ett resultat av den industrialisering som han med stöd av 

Marx definierar som ”…a process of domination that absorbs the agricultural production” 

(op.cit:3). Det var med borgerlighetens uppkomst under 1800-talet som den funktionella 

delningen mellan stad och land inledde sin fullbordan, bl a genom den segregation som 

koncentrationen av ekonomiskt kapital till städernas centrumområden innebar. På detta sätt är 

urbaniseringen en process av kapitalackumulering som skärper skillnader och motsättningar 

mellan resursstarka och resurssvaga delar av samhället (Harvey, 2006; 2012). Denna interna 

spänning i det urbana utgör en ofrånkomlig konsekvens av stadens sammanförande roll 

(Lefevbre, [1970]2003) som planeringen har till uppgift att balansera.  

Urbanismen som kunskap om det urbana är, till skillnad från urbaniseringen, en relativt ny 

företeelse som kan sägas ha uppstått i samband med det första urbanteoretiska traktatet – 

Ildefonso Cerdà:s Teoria från 1867 (Choay, [1980]1997). I urbanismen utgör det urbana 

närheten mellan människor (Westin, 2010), och stadens centralitet som förutsättning för 

denna närhet (Lefevbre, [1974]1991; [1970]2003). För Cerdà innebar urbanism både en 

förändringsprocess och ett självständigt teoretiskt kunskapsparadigm – en samling konsistenta 

uppfattningar, principer och regler (Choay [1980]1997). Förändringsprocessen baseras på två 

fundamentala begrepp för det urbana – habitation och cirkulation (op.cit) – ett förhållande 

mellan det platsbundna, statiska och det tidsbundna, rörliga. Med utgångspunkt i Lefevbre är 

emellertid även politiken väsentlig eftersom städer är en produkt av människans handlingar 

och beslut. Tillsammans utgör dessa tre komponenter– habitation, cirkulation och politik – 

grunden för en förståelse av staden som energi- och kaptialsystem.  
 
Entropi och dess rumsliga betydelse 

Tillförsel av energi krävs hela tiden för städers och civilisationers utveckling (Gullberg et al, 

2007; White, 1959 och Cottrell, 1953 i Simmons, 1996). Adams (1977) anser analogt med 

detta att makt utgår från energiflöden och olika energiformer. Då energi som stadsutveckling 

har en rumslig dimension (Ekelund, 2010; Ranhagen, 2000; 2006) är det rimligt att se sam-

bandet mellan städers utveckling å ena sidan och möjligheten att tillgängliggöra och använda 

energi å andra sidan som grundläggande. Lika rimligt är det att makt över energi i tillgängliga 

former också innebär makt över städers och civilisationers utveckling. Planering av den 

fysiska miljön – strävan mot Utopia - får därmed potentiellt en nyckelroll.  

Städer kan ses som system av energiflöden som påverkar och påverkas av det liv vi lever. 

Samspelet mellan människan och den fysiska miljön bildar socio-tekniska system (Hughes, 

1987), där tyngdpunkten normalt läggs på infrastruktur och teknik. Jag vill också betona dessa 

systems socio-ekologiska dimension, vilken först på senare tid uppmärksammats (Wilkinson, 

2011) och den byggda miljön som en del av denna dimension (Pickett & Grove, 2009; 

Cadenasso & Pickett, 2013). Jag koncentrerar mig därför på energi som en ackumulerad 

kapitalform (Harvey, 2006) i den byggda miljön – stadens form - och hur vi genom fysisk 

planering förmår ordna detta kapital på ett för systemet energimässigt hållbart sätt. Begreppet 
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entropi utgör då en naturlig men relativt förbisedd utgångspunkt. Termodynamikens två 

huvudsatser anger att energin i världen är konstant och inte kan förbrukas och att energin 

förekommer i mer eller mindre åtkomlig form; ingenting försvinner men allting sprids. Rudolf 

Clausius betecknade 1865 graden av spridning entropi (Nørretranders, 1993)
40

. Skapande av 

ordning på en plats innebär energianvändning med värmeförluster och därmed ökad oordning 

– entropi - någon annanstans. Detta kan vi inte förhindra, bara bromsa; förloppet är 

irreversibelt. Vår aggregering av energi genom utvinning och förädling av naturresurser har 

bidragit till ökad entropi, inte minst genom energikrävande tillverkningsprocesser men också i 

produkternas bruksfas (Georgescu-Rougen, 1977). Det är en stor utmaning att åstadkomma 

processer och produkter som minimerar ökningen av entropi. En energimässigt hållbar 

stadsstruktur är en struktur där entropin är minimal och den enkelt åtkomliga energin – 

exergin – är så hög som möjligt
41

; ”Energieffektivisering bör bedömas utifrån ett 

systemperspektiv. Detta innebär att den nytta som uppnås i form av mindre resursförbrukning 

och mindre miljöpåverkande utsläpp och på sikt också lägre kostnader ska ses som det 

egentliga syftet med energieffektivisering.” (Prop. 2008/09:162:75). 

Den materiella världen har en plats i vårt medvetande, men när det gäller energi har vi inte 

samma självklara känsla för resursanvändningens konsekvenser (Holmberg, 1993). Energi 

som ’fångats’ i materia har emellertid en egenskap som den inte har i sitt fria tillstånd, 

nämligen fysisk form. Inom bl a geografin är det vedertaget att beskriva städers påverkan på 

sitt omland med modeller som utgår från Newtonsk fysik (Harvey, 1969; Wilson, 2000). 

Newtons lagar för kroppars rörelse beskriver emellertid en idealvärld av jämviktstillstånd i 

vilken termodynamikens andra huvudsats är reversibel, men ingen kan i praktiken vända 

spridningen av energi – entropin ökar ständigt. Att betrakta energi som materia och tvärtom 

öppnar för ett formperspektiv på energianvändning i vid mening; ”…unlike thermodynamics, 

morphology has the main advantage to be much more meaningful to the man on the street, 

and pragmatic for policy recommendations.” (Salat & Bourdic, 2011:3). Staden kan genom 

sina formegenskaper ses som är mer eller mindre energieffektiv.  
 

 

Fig 3. Utvecklingen av fysiska stadsstrukturer kan leda antingen i en mer hållbar riktning (Utopia) eller i en mer 
termodynamiskt negativ riktning med hög entropi (Entropia).  

                                                
40

 I informationsteori används entropibegreppet för att beräkna kapaciteten hos kommunikationskanaler och utgör då ett mått på 

summan av sannolikheter för förekomst av vissa symboler i informationen; redundans. Om alla sannolikheter är lika stora är 
entropin maximal. Ju enklare informationen är - ju färre sannolikheter och ju mindre lika dessa sannolikheter är – desto mindre 
entropi (Shannon, 1948). Denna användning av entropibegreppet kan ses som en analogi för komplexiteten hos en stadssystem 
med sitt influensområde. I ett socialt kommunikationsperspektiv med hänsyn till planeringens processer illustrerar entropimåttet 
också förekomsten av svårigheter i kommunikativ interaktion mellan olika aktörer där redundant information och avsaknaden av 
i förväg överenskomna, gemensamma koder gör att det uppstår onödiga svårigheter vid ”avkodning” av det sända meddelandet. 
Ökning av denna kommunikativa entropi minskar möjligheten att nå gemensam förståelse, kunskap och konstruktiva lösningar i 
planeringen. Ytterligare en innebörd, relaterad till stadsutveckling, är entropi uttryckt som graden av heterogenitet. I 
urbanekonomiska och geografiska analyser av städers markanvändning används ibland entropibegreppet som ett mått på 
graden av funktionsblandning. Ju större blandning av olika funktioner, desto större entropi (Carlén, 1997).  
41

 I regeringens proposition 2008/09:162 (p 75 ff) diskuteras detta med begreppet energiintensitet;  ”Utvecklingen av samhällets 

energieffektivitet på aggregerad nivå beskrivs ofta på sätt som inkluderar olika åtgärders samlade effekt i ett systemperspektiv”. 
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Ordet entropi har sitt ursprung i grekiskans entropía, vilket betyder ’vändning mot’ eller 

förändring (ne.se). Förändring är, i förhållande till statiska tillstånd, ett skeende i rörelse som 

producerar olika typer av rum-tid (Harvey, 1996; Lefebvre, 1974[1991]). Entropi som 

spridning av energi i allt lägre tillstånd är kanske den mest grundläggande fysikaliska 

förändringen. Lefebvre (2003) lyfter fram tre faser i urbaniseringen där förändringar i den 

urbana rum-tiden utgör själva utvecklingslinjen; (1) den politiska staden med rural prägel 

under auktoritativt feodalt styre, (2) den merkantilistiska staden från renässansen och framåt, 

då utbytet mellan stad och omland inte begränsas till lokal livsmedelsproduktion, samt (3) 

industrialismens stad då mobilitet och produktion upplöser den tidigare helhet som staden 

dittills utgjort. För varje fas har städerna expanderat rumsligt, tiden blivit en alltmer påtaglig 

faktor och resurs- (energi-)användningen allt större, mest påtagligt de senaste 300 åren till 

följd av industrialisering och fossilbränslebaserad mobilitet (Elmqvist et al, 2013; Simmons, 

1996; Rutter & Keirstead, 2012). Teknikutveckling brukar anges som den drivande för-

ändringsfaktorn.
42

 Genom utvecklingen av en informations- och tjänstebaserad marknads-

ekonomi med allt större överackumulering av kapital (energi) och geografiskt ojämnare 

resursfördelning (Harvey, 2006; 2012), har städerna trätt in i ytterligare en fas av frikoppling 

av tid och rum och skalöverskridande förändringar från lokalt till globalt (Castells, 1996). 

Komplexa adaptiva system 

Ordning och oordning i öppna och slutna system  

Termodynamiskt är de flesta system ’öppna’ - påverkar varandra ömsesidigt – och kan 

därigenom vidmakthålla en stabilitet på bekostnad av ökad entropi i något annat system; ’öar 

av ordning i ett hav av kaos’ (Urry, 2006)
43

. Detta är karaktäristiskt för städer, där energi 

tillförs för att stadssystemet ska behålla och utveckla funktion och kvalitet, och där lågvärdig 

energi i form av värme och deponirester avges. Emellertid utgör jorden som biosfär i princip 

ett slutet system, vilket innebär att de tillgängliga resurserna är ändliga och att oordning inte 

exporteras vidare. Det har ifrågasatts om det är försvarbart att vidmakthålla stabiliteten hos 

vissa system på bekostnad av andra (Georgescu-Roegen, 1977).  

Med entropibegreppet betonas vikten av ett systemperspektiv på stadsutveckling, men det 

är också problematiskt eftersom termodynamikens andra lag innebär att allt i naturen strävar 

efter jämviktstillstånd, vilket bara kan ske i slutna system (Costanza et al, 1997; Prigogine, 

1978; Salat & Bourdic, 2011). Öppna, icke-linjära och komplexa system såsom ekosystem 

tenderar däremot att nå ’trösklar’ när utvecklingen nått så långt från jämvikt att omvälvande 

förändring sker; inte bara små fluktuationer i dynamiken utan bifurkationer (Prigogine, 1978), 

näraliggande Kuhns paradigmskiften (Mannermaa, 1991), i systemekologin kallat regim-

skiften (Holling, 2001). Bifurkationer kan leda till irreversibla systemtillstånd av låg 

komplexitet och kvalitet genom någon yttre chock såsom en naturkatastrof eller inifrån 

systemet genom mänsklig påverkan. När små initiala förändringar i systemet leder till stora 

förändringar sker en anpassning; systemet är adaptivt. När sådana förändringar förstärks 

genom systemets anpassnings- och lärandeförmåga utvecklas ett stigberoende (Arthur, 1994; 

                                                
42

 Se även Hargroves & Smith, 2005 refererade i Carmona et al, 2010 och Toffler 1970, refererad i Höjer & Mattsson, 2000. Det 

är vanligt att diskontinuiteterna, beskrivs som sigmoidala kurvor, d v s utvecklingsförlopp som inledningsvis är långsamma, men 
som accelererar när den aktuella tendensen ökar alltmer i omfattning och som avtar när det uppnåtts en ’mättnad’ Jämför 
Hughes teori kring stora tekniska system ( Hughes, 1987), se även Engström & Cars, 2013 och Loorbach, 2007. Höjer & 
Mattsson (2000) understryker att dessa typer av förenklade ’vågmetaforer’ inte får tas som bokstavlig utgångspunkt för 
framtidsstudier och planering, då de är en generalisering som döljer andra utvecklingstendenser. Jag ser dem som ett sätt att 
föstå skillnaden mellan stabila perioder och de diskontinuiteter som Lefevbre ([1970]2003) beskriver.  
43

 Denna beskrivning av hur ny ordning uppstår ur oordning till följd av termodynaikens andra huvudsats om positiv entropi 

(alltings ökande spridning i naturen) tar utgångspunkt i Ilya Prigogines teori om ’dissipativa strukturer’ (Urry, 2006). 

http://www.ne.se/
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Wu & Wu, 2013) som när det blir dominant kan leda till en bifurkation. Dessa bifurkationer 

eller regimskiften leder inte, som man skulle kunna tro, till mer oordning utan till ny ordning 

ur vad som tycks vara kaos (Gunderson & Holling, 2002; Salat & Bourdic, 2011).  

Utvecklingsförslopp för komplexa system i naturen är självorganiserande snarare än styrda 

’ovanifrån’, d v s strukturer av relativ stabilitet uppstår som resultatet av många småskaliga, 

lokala processer (Levin, 1999; Rotmans & Loorbach, 2009). Dessa strukturer beskrivs som 

emergenta
44

. Ju längre detta förlopp pågår, desto högre nya nivåer – regimer - av ordning 

uppstår; systemet blir mer diversifierat och mer komplext; mer kvalitativt. Denna diversitet 

tycks var som störst vid randen mot kaos (Batty, 2005), vilket stämmer med exempelvis att 

artrikedomen ofta är som störst i ekosystemens gränszoner (Levin, 1999). Holland (1995) 

förklarar emergensen som icke-slumpmässig och i själva verket styrd av olika grundläggande 

egenskaper (aggregering, icke-linjäritet, flöden och diversitet) och mekanismer (taggning, 

interna modeller och byggstenar) vilka i sig står i förändring genom anpassning till den yttre 

miljön eller genom beslut från den interna sociala miljön (Brown et al, 2012).  

 

Egenskaper Mekanismer 

Aggregering 

Ansamling av enheter till avgränsade helheter med 
emergenta egenskaper. Ansamlingen bygger på selektion 
genom taggning. Den nya helheten bildar ordning på större 
skalnivå. Aggregeringens tilltagande homogenisering av 
enheter har en självförstärkande, stigberoende karaktär. 

Taggning 

Särdrag hos enheter som får dem att upprätta relationer; 
’matchning’. Endast enheter med för varandra optimal 
taggning aggregerar och bildar nya enheter. Fungerar som 
’låsmekanism’ mellan enheterna som binder dem samman.  

Icke-linjäritet 

Graden av oförutsägbarhet hos ett händelseförlopp eller en 
process. Innebär att små initiala händelser kan få stora 
effekter och oförutsedda konsekvenser. Bidrar till 
stigberoenden. Ökar diversiteten i ett system. 

Interna modeller 

Genom erfarenhet anförskaffade och lagrade ’kartor’ över hur 
enhetens agerande i situationer som svarar mot modellen. 
Motsvarar metaforiskt tankefigurer och urbanistiska modeller 
och traktat i planering och DNA i biologisk reproduktion. 

Flöden 

Utbyte och transport av information mellan enheter. 
Avgörande för aggregering genom att enheter med specifik 
taggning sprids som ringar på vattnet och blir dominanta.  

Byggstenar 

Elementära (primära) enheter, ofta av ’enkel’ karaktär, som 
på olika sätt genom taggning och med vägledning av interna 
modeller i flöden aggregeras till emergenta helheter.  

Diversitet 

Variationen av olika byggstenar och interna modeller. Icke-
linjäriteten, flödet och taggningen hos olika byggstenar 
avgör utvecklingen av diversiteten.  

 

 
Tabell 2. Egenskaper och mekanismer som genererar ordning i komplexa system. Fritt efter Holland, 1995. 
 

Evolutionär och revolutionär stadsutveckling  

Förändring har i urbanismen betraktats huvudsakligen antingen som revolution – ett 

modernistiskt synsätt på städer som maskiner som under mänsklig kontroll kan förutses och 

fulländas - som evolution, ett organiskt, ekologiskt perspektiv på förändring som successiv, 

långsam och spontan (Carmona et al, 2010), eller som autopoeisis – självrefererande 

reproduktion i operationellt slutna
45

 biologiska, sociala eller mentala system (Van Assche & 

Verschraegen, 2008 utifrån Luhmanns systemteori). Den ’romantiskt’ revolutionära synen på 

utveckling har bl a utgjort utgångspunkten för den tidiga komplexitetsteorin, enligt vilken 

                                                
44

 Rotmans & Loorbach (2009) nyanserar emergensbegreppet som bestående av upptäckt, mekanisk emergens och reflektiv 

emergens. Det sistnämnda innebär att emergens också involverar en aktör som förmår reflektera över den ordning som skapas.  
45

 Att ett system är operationellt slutet innebär enligt Luhmanns systemteori att reproduktionen inte bygger på komponenter som 
ingår i andra system. Det går exempelvis inte att bygga egna idéer på någon annans tankar utan att dessa först gjorts 
tillgängliga genom kommunikation (Van Assche & Verschlaegen, 2008). Det betyder inte att systemet är slutet i termodynamisk 
mening. En människa har behov av utbyte med sin omgivning för att fortleva; olika system är beroende av varandra, men den 
specifika reproduktionen av exempelvis olika celltyper sker som en sluten reproduktion där varje celltyp utgör ett i operationell 
bemärkelse slutet system. På samma sätt är olika sociala system autopoeitiskt slutna men ändå beroende av varandra.  
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system utvecklas i bestämda riktningar mot högre komplexitet och därmed kan förutsägas 

(Kwa, 2002). Komplexitetsteorin efter 1960-talet kan snarare betecknas evolutionär
46

 och 

’barock’ i det att den snarare än att fokusera på uppbyggnaden av komplexa strukturer i ett 

absolut rum hellre betonar effekterna av systemenheternas influens på varandra och på 

helheten i ett relativt eller relationellt rumsperspektiv baserat på Leibnitz världsåskådning 

(op.cit). Medan stadsbyggandet fram till industrialismen har byggt på den evolutionära 

principen, har den revolutionära principen präglat 1900-talet (Carmona et al, 2010). Enligt 

den evolutionära principen kan städer förenklat beskrivas som levande organismer i samspel 

med sin omgivande fysiska miljö. Det går att tala om urbana ekosystem (Pickett & Grove, 

2009) som utöver den biologiska komponenten har en social komponent (institutioner och 

normer), en fysisk komponent (mark, vatten, m m) och en byggd komponent (byggnader och 

infrastruktur) (Pickett et al, 2013). Att minimera entropin innebär strävan efter jämvikt och 

stabilitet - att upprätthålla cykliska, slutna och ordnade flöden av energi och resurser i detta 

system; kretslopp. C. S. Holling (1973) framlade istället tanken att anpassningsförmåga 

snarare än stabilitet kännetecknar ekosystemens utveckling. Det har också visat sig svårt att i 

längre tidsperspektiv upprätthålla ett statiskt förhållande i såväl naturens ekosystem som i 

urbana sammanhang; ”…we need to assume change and explain stability, rather than 

assuming stability and explaining change.” (Tengö, 2004 utifrån van der Leeuw, 2000). Kan 

ekosystemens sätt att förändras vara ett sätt att förstå även hur städer utvecklas? 
 
Städer som komplexa adaptiva system  

Städer kan beskrivas som komplexa adaptiva system (CAS) (Holling & Goldberg, 1971; Wu 

& Wu, 2013) vars utveckling inte enkelt kan förutses. Batty (2005; 2008) menar liksom 

Mannermaa (1991) att dessa systems utveckling inte beror på planering och beslutsfattande 

utan sker utifrån mer oförutsägbara händelsekedjor; ”Cities are the example par excellence of 

complex systems: emergent, far from equilibrium, requiring enormous energies to maintain 

themselves, displaying patterns of inequality spawned through agglomeration and intense 

competition for space, and saturated flow systems that use capacity in what appear to be 

barely sustainable but paradoxically resilient networks” (Batty, 2008:769). Portugali (2008) 

utvecklar denna uppfattning genom att beskriva städer som “dual self-organizing systems” 

(2008:256); den fysiska, materiella komponenten i systemet utvecklar komplexiteten som en 

emergent egenskap från aggregeringen av relativt enkla byggstenar, medan den sociala 

komponenten – aktörer i form av människor, hushåll, företag m m – är komplex i sig.
47

 Det är 

således i hög grad människan som gör staden till ett komplext adaptivt system; inte enbart 

staden som fysisk företeelse i sig. Som dissipativa strukturer (öppna, icke-linjärt föränderliga 

system beroende av ständig energitillförsel för sin stabilitet) är stadssystem effektiva (förmår 

använda energi till att prestera på ett optimalt sätt) främst inom tillstånd av relativ stabilitet, d 

v s det finns teoretiskt trösklar eller ’regimer’ av ordning – attraktorer - inom vilka 

stadssystem är som mest energieffektiva (Giampietro & Pimentel, 1991). Komplexiteten 

vidmakthålls genom självorganisering och emergent aggregering till nya ’attraktorer’; stabila 

nivåer av ordning.  

                                                
46

 Utgångspunkten för det evolutionära perspektivet i komplexitetsteorin är framför allt Hollings teori om evolution i ekosystem 

och Prigogines arbeten under 70-talet kring fluktuationer, bifurkationer och disippativa strukturer (Kwa, 2002). 
47

 Denna utvecklade beskrivning är samstämmig med hur Pickett & Grove (2009) beskriver urbana ekosystem samt hur 

Gunderson & Holling (2002) beskriver socio-ekologiska system. Hughes (1987) betonar att olika faser i utvecklingen av stora 
teknologiska system får sin karaktär av de olika huvudaktörer med olika profession som är aktiva som ’systemoperatörer’ under 
systemets olika utvecklingsfaser.  
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Stadssystemets förändringsdynamik 

Panarki och resiliens 

Holling & Goldberg (1971) konstaterar att det går att göra en analogi med ekologiska system 

på just systemnivå därför att såväl städer som ekosystem uppvisar interaktion med feedback, 

historisk succession, rumsliga kopplingar och en icke-linjär struktur. Gunderson & Holling 

(2002) har utvecklat en heuristisk, cyklisk modell, panarki, för förändringar och anpassning i 

ekosystem som integrerar systemekologins koncept om tröskeleffekter (förekomsten av 

kritiska gränser mellan olika systemtillstånd), mulitpla stabila tillstånd och regimskiften 

(bifurkationer där systemet passerar över en tröskel och in i ett nytt tillstånd) med teori om 

hierarkisk utveckling i komplexa, adaptiva system (Gunderson & Holling, 2002; Holling, 

2001; 2003; Walker et al, 2004; Wu & Wu, 2013) Modellen beskriver två snabba faser av om-

strukturering som skapar möjligheter för innovation och två långsamma faser av tillväxt av 

tillgångar. Tillväxten sker i storskaliga, långsamt föränderliga subsystem som innebär 

etablerandet av mönster – stabila tillstånd - i vad Holling kallar systemets minne, medan om-

struktureringen genererar innovativa revolter från små, snabbföränderliga subsystem som i 

nästa cykel påverkar de etablerade strukturerna. Förändringarna sker skalöverskridande, vilket 

möjliggör för små förändringar att få storskaliga effekter (Gunderson & Holling, 2002).  

Förloppet hos emergenta förändringar kan analogt med den panarkiska modellen beskrivas 

med teorin för brutna jämviktstillstånd,
48

 i vilken förändring innebär en förflyttning från ett 

jämviktstillstånd till ett annat. Med utgångspunkt i den panarkiska modellen är jämvikts-

tillståndet emellertid bara en av flera faser, även om den s k ’K-fasen’ (konsolidering) 

kännetecknas av en lång period av stabilitet och flödesbalans
49

. Städer som komplexa system 

uppvisar liksom ekosystem dessutom inte bara ett utan många jämviktstillstånd samtidigt 

(Batty, 2005).  

 
 
Fig 4. Heuristisk modell för panarkisk dynamik. Modellens potential, konnektivitet och resiliens (höger). Efter 
Gunderson & Holling, 2002 och Barthel et al, 2013. 
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 Punctuated equilibrium; se True et al i Sabatier, 2007. Teorin om brutna jämviktstillstånd lades fram 1972 av Stephen J 

Gould som en utvidgning av den Charles Darwins evolutionsteori.  
49

 De olika faserna i den panarkiska modellen är i sina huvuddrag analoga med Hughes beskrivning av utvecklingsfaserna för 

stora tekniska system, som dock utgår från sigmoidkurvans karaktär och förutsätter en tillbakagång som en slutfas för systemet. 
I den panarkiska modellen kan denna tillbakagång förklaras som att ett tekniskt system förlorar sin betydelse men överför viktiga 
attribut på andra system genom minne eller revolt, beroende på skalnivå. Det går emellertid också att tänka sig Hughes slutfas 
som orsakat av antingen bifurkation till följd av yttre faktorer eller som en ”självdöd” till följd av intern homogenitet.  
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Genom denna insikt samt att ekosystemen över tid uppvisar en icke-linjär utveckling har 

systemekologins betoning av stabilitet (strävan efter jämvikt och förutsägbarhet) komplet-

terats med resiliens (tålighet för förändringar) (Holling, 1973). Det går att tala om teknisk 

resiliens (förmågan att återgå till ett normaltillstånd efter påfrestning) och ekologisk resiliens 

(den omfattning av påfrestning som kan absorberas av systemet innan det förändrar sin 

struktur) (Gunderson & Holling, 2002; Wu & Wu, 2013). Medan dessa definitioner bygger på 

att det finns ett ’normalläge’ att utgå från och återgå till anger komplexitetsteorin att systemen 

är icke-linjära och genomsyrade av osäkerhet (Walker et al, 2004); evolutionär resiliens 

(Gunderson & Holling, 2002; Davoudi, 2012) som innebär att till synes stabila tillstånd snabbt 

kan förändras i enlighet med Edward Lorenz´ ’butterfly effect’, att systemen svarar på yttre 

påverkan genom förändring och att förändringarna utgår från tidigare erfarenheter – adaptiv 

förmåga. I den panarkiska modellen betonas denna evolutionära resiliens, vilket återspeglas i 

städers varaktighet och hur de över tid anpassas medan de som företeelse till sina 

grundläggande beståndsdelar består likt den stående vågen i en ström (Simon, 1962). Hållbar 

utveckling innebär i detta sammanhang snarare evolutionär resiliens - förmåga till anpassning 

och förändring - än förmågan att återgå till ett tidigare systemtillstånd (teknisk resiliens). 

’Hållbar utveckling’ bör därför inte ses som någon fix målnivå eller utopiskt sluttillstånd utan 

en förändringsprocess där hållbarhetsbegreppet ständigt måste omdefinieras.  

Universella kraftlagar och lokal kontext 

Städers urbanisering och tillväxt förklaras ofta i ekonomisk teori med utgångspunkt i någon 

form av kraftlag som förklarar städers storlek i förhållande till varandra (rank size) som ett 

resultat av konkurrens om begränsade resurser (energi i olika former) och om utrymme 

(Batty, 2008). Sådana beskrivningar kan förklara en viss fördelning av storlek och funktioner 

vid en given tidpunkt men inte hur städers utveckling som ett dynamiskt förlopp ser ut över 

tid, vilket är avgörande för att förstå samspelet mellan planering och stadsutveckling på sikt. 

Batty (2006) visar i en studie att även om befolkningsutvecklingen i världens större städer på 

aggregerad nivå ser stabil och jämn ut så förekommer det stora svängningar hos de enskilda 

städerna i tillväxt och recession, särskilt över längre förlopp på ett eller flera århundraden. 

Detta indikerar att kraftlagarna inte är universella utan beroende av skalnivå och tidsspann. 

Enskilda städers utvecklingsförlopp kan istället förklaras utifrån den tidigare diskuterade 

urbaniseringens lokala och regionala geografiska, ekonomiska, tekniska och sociala orsaker 

såsom den industriell utveckling, spridningen av teknik och kommunikationer och migration. 

Batty (2005) härleder dessa orsaker till fem mycket generella drivkrafter; slumpmässighet, 

initiala historiska händelser, fysiska bestämningsfaktorer, naturgivna fördelar och 

konkurrensfördelar. Den mekanism som genererar dynamiken är feedback; återkoppling 

utifrån tidigare förändringar. Jag ska här ägna mig åt den enskilda stadens dynamik .  

Stabila tillstånd och kriser 

Centraliteten som urbanismens essens (Lefebvre, [1970]2003) utgår från Newtons gravita-

tionsmodeller vilka förklarar attraktionen hos stadskärnor och den ackumulering av aktiviteter 

(urbaniseringen) som sker till följd av uppkomsten av en kritisk massa (agglomeration) för 

fortsatt utveckling. Mobiliteten utgör en förutsättning för denna centralitet; en rum-tid-kon-

vergens som leder till kompakthet, men också trängsel och utträngningseffekter (Ferreira & 

Batey, 2011). Städernas fysisk-rumsliga dynamik över längre tidsperioder kan ses som ett 

resultat av de generella drivkrafternas inverkan på förändringsprocessen som ger centraliteten 
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olika uttryck; Malfroy (1995)
50

 beskriver dynamiken som ett cykliskt förlopp av expansion 

och sammandragning som följer ett morfogenetiskt, evolutionärt mönster, där varje fas 

genererar en kris som i sin tur genererar nästa förändringsfas som en respons på krisen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 5. Stabila tillstånd och kriser i stadens fysiska förändringsdynamik. Urbanisering, extern påverkan och lokal 
kontext driver det stabila tillståndet till en förändring med minskad resiliens tills en tröskel nås då en kris uppstår 
som sedan leder till ett nytt stabilt tillstånd av förutsägbarhet och långsamma förändringar. Efter Malfroy, 1995.  
 

    

Fig 6. Förändringsfaser hos stadens centrala delar (core) och ytterområden (fringe) i det cykliska förloppet i 
förhållande till varandra och till staden som helhet (vänster). Från Antrop 2004 som utgår från Klaassen et al, 
1981; Van der Berg et al, 1982 och Champion, 2001, se även Geyer & Kontuly, 1993). U, S, R och D motsvarar 
de fyra faserna i modellen enligt Malfroy (1995) ovan.  
Fig 7. Förändringsfaser som panarki (höger). Efter Gunderson & Holling, 2002.  

Panarki som systemmodell 

Gunderson & Hollings (2002) panarkiska modell för socioekologiska system är i grova drag 

analog med Malfroys cykliska förlopp av olika urbaniseringsfaser. Couch & Karecha (2003) 

konstaterar att stadsutglesning förekommer i samtliga faser och att övergången mellan faserna 

ofta är diffus och kan ses som ett uttryck för nätverksekonomins inverkan på spridning och 

agglomeration – utglesning och förtätning - av ekonomisk aktivitet, etableringar och därmed 

förändringar i markanvändnings- och infrastruktursystem (Castells, 1996; Dieleman & 

Wegener, 2004). Om vi beskriver dynamiken med CAS-termer utgör kriserna en feedback 

som får förloppet att träda in i nästa fas. Parallelliteten kan ses som ett uttryck för att olika 

faser opererar samtidigt på olika skalnivåer och på ett självorganiserande sätt påverkar ’uppåt’ 

i stadssystemet som revolter, samtidigt som den befintliga fysiska stukturen utgör ett system-

minne som bromsar, begränsar och riktar utvecklingen i nästa fas.  
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 Se även Antrop, 2004; Champion, 2001; Expertgruppen för Stadsmiljö, 1996; Geyer & Kontuly, 1993. 
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Fig 8. CAS-reglernas roll i den panarkiska systemmodellen för städer som komplexa adaptiva system. Efter 
Gunderson & Holling, 2002; Holland, 1995 och Loorbach, 2007.  
 

Urbaniseringsfaserna utgör en generalisering av mer komplexa förändringsmönster, vars 

omfattning under 1900-talet delvis har upphävt centralitetens kraft enligt de newtonska 

gravitationsmodellerna. De grundläggande bakomliggande drivkrafterna kan i ett urbaneko-

nomiskt perspektiv särskilt relateras till de stora konjunkturcyklerna (se Johansson & 

Klaesson, 2011), vars intervall om ca 50 år ungefär motsvarar frekvensen hos fasförändringen 

i städer på aggregerad nivå för södra respektive norra Europa under efterkrigstiden (Antrop, 

2004; EEA, 2006). Huruvida detta förlopp i praktiken är cykliskt eller ej återstår att bevisa 

(Batty, 2006); de olika faserna i urbaniseringen pågår med mycket olika intensitet - vid 

industrialiseringens inledning först långsamt och därefter i allt högre takt. Härvidlag är 

likheten med Hughes (1987) beskrivning av utvecklingen av stora tekniska system påfallande. 

Det förefaller därmed också i hög grad vara en fråga om vilken skalnivå och vilket 

tidsperpsektiv som utgör utgångspunkt. Urbaniseringen skiljer sig också mellan större 

centralorter, mellanstora städer och små orter, där processens olika faser berör de tre 

kategorierna städer vid olika tidpunkter (Champion, 2001 i Padison 2001; Geyer & Kontuly, 

1993; Engström, 2012). Att förändringsfaserna förekommer i alla dessa sammanhang kan 

beskrivas som att system och subsystem uppvisar självlikhet på olika skalnivåer. Detta är 

karaktäristiskt för en företeelse som direkt kan härledas ur komplexa, adaptiva system; 

fraktaler (Batty, 2005; Chettiparamb, 2014; Salingaros, 2003) vilket kan ge det bedrägliga 

intrycket att stadsutvecklingen går att förutse. Med utgångspunkt i det ovan redovisade 

komplexitets- och systemekologiperspektivet bör man emellertid betrakta regelbundenheten i 

upprepade mönster med viss försiktighet; modellen är heuristisk. 

Stadsutglesning kan ses som ett uttryck för rumslig spridning av energi och materia 

(entropi). Förtätning innebär en bromsning av resursspridningen genom mer effektivt 

markutnyttjande, en förstärkning av den rumsliga funktionella och morfologiska integration 
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som möjliggör samspel och utbyte och synergier i nyttjandet av olika resurer; effektivisering 

och återvinning och därmed teoretiskt mer begränsad entropi. För stadens transporter såväl 

som livsutrymmet för dess befolkning innebär förtätningen emellertid också risk för trängsel 

och därmed utträngningseffekter (Ferreira & Batey, 2011). Förtätningen är därmed en naturlig 

del av den cykliska dynamiken och leder inte självklart till minskad energianvändning. Täthet 

eller kompakthet kan ses som en nödvändig och ibland önskvärd, men inte tillräcklig, 

förutsättning för hållbara städer. Svenska städer är med internationella mått sett små och 

ligger i relativt glest befolkade regioner. Med en ojämnt spridd ekonomisk utveckling får den 

rumsliga dynamikens drivkrafter därför inte lika stark påverkan på den urbana formen som 

hos internationella storstäder. Under det tidsspann som utgör denna avhandlings fokus har tät-

orterna huvudsakligen behållit sin typologiska struktur (se Andersson, 1977; Engström, 2012), 

medan det funktionella innehållet har förändras snabbare. Stadsutveckling på aggregerad nivå 

visar däremot långsiktiga mönster som är analoga med den panarkiska modellen.  

Stadssystemens dynamik ser olika ut på olika skalnivåer men kan påverkas på avgörande 

sätt genom uppkomsten av revolterande, skalöverskridande bifurkationer som kan leda 

systemen in i kraftig recession eller total förstörelse
51

. Fluktuationer i form av förtätning och 

utglesning hos den enskilda staden bör därför ses inom ramen för långa stabila tillstånd, inte 

som bifurkationer eller avgörande förändringar (se Holling & Goldberg, 1971). Det bör dock 

beaktas att många små förändringar som sker över tid successivt kan leda till en ny ordning, 

som sällan är helt förutsägbar. Om städer över tid blir mer komplexa och förändras genom 

interaktion mellan stadssystemets minne – de långsamma, storskaliga subsystemen - och 

revolterande småskaliga subsystem, finns det då något sätt att beskriva staden i termer av 

hanterbara systemkomponenter som gör det möjligt att i planeringen förstå den konkreta 

’anatomin’ under de långa stabila faserna? Går detta att förena med att samtidigt beakta de 

självorganiserande processer på mikronivå som leder till fraktala egenskaper hos systemet, 

genererar ny ordning på högre makronivå och ibland systemskiften? Annorlunda formulerat: 

Om städer är självorganiserande och förändras utifrån slumpmässiga förutsättningar – varför 

då hantera de fysiska strukturerna utifrån modeller som beskriver statiska tillstånd? Här utgör 

dynamiken utgångspunkten för behovet av en expanderad begreppsapparat.  

En urbanmorfologisk begreppsapparat  

Då de övergripande förändringstendenserna rör stadens form, är det naturligt att söka svar på 

vilka formrelaterade egenskaper som kan ha betydelse för energianvändningen. Inom 

urbanmorfologin studeras staden som artefakt och spatial form. Olika aspekter på stadens 

form uttrycks genom talade och skrivna språk, symboler, modeller och diagram samt 

matematiska språk (Knoespel, 1998) inom ramen för tre grundläggande dimensioner – tid, 

form och skala, vilka bör ses som en integrerad helhet (Moudon, 1994, 1997): Jag vill lägga 

till rummet som en fjärde dimension då förståelsen för olika rumsperspektiv per se kan ha 

betydelse för hur vi uppfattar förändringar. Urbanmorfologi kan vidare delas in i historiska, 

fenomenologiska och positivistiska teorier (Moudon 1992). De två förstnämnda kategorierna 

är huvudsakligen deskriptiva med fokus på byggnads- kvarters- och stadsdelsnivå i ett 

arkitektoniskt perspektiv, medan positivistiska teorier vanligen är mer inriktade mot större 

skalområden i ett geografiskt perspektiv (Whitehand, 2001).  
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 Detta är även i Sverige mindre långsökt än det kan förefalla. Vi behöver inte gå så långt tillbaka i tiden för att se vilken 

dramatisk inverkan stadsbränder, skiftesreformer, avfolkning, bruksdöd, industriell expansion och näringsekonomiska 
förändringar har haft på städernas utveckling. Ett nutida exempel är stadsomvandlingen av Kiruna. Krympande städer kan i 
sammanhanget betraktas som en självförstärkande negativ utveckling (se Haase et al, 2013). 
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Rum 

Rumslighet är en central företeelse i allt studium av städer. Begreppet rum utvecklades i 

arkitektur- och planeringsdiskurserna relativt sent inom ramen för modernismen (Kärrholm, 

2004). Dess tidigare betydelser har främst rört rum som enhet i byggnader och som 

arkitektoniskt motiv, även om det närbesläktade begreppet plats utvecklades redan under 

antiken och senare genom Newton, Descartes och Kant i meningen position eller bestämd 

punkt i rummet. Rumsbegreppet har sedan under 1900-talet med ökad abstraktion utvecklats 

till arkitektens huvudfråga par excellence och därigenom vunnit en närmast naturvetenskaplig 

legitimitet åt arktiekt (- och planerar-)yrket inom ’det moderna projektet’ som upphöjt det till 

den moderna tidens ars magna (op.cit). All förändring äger rum, vilket är synonymt med att 

ta plats under ett skeende – rum och tid kan inte skiljas åt utan betraktas som rum-tid. Detta 

har inte haft någon avgörande relevans för förändringar av lokal och långsam karaktär men 

framförallt från och med renässansen har förändringar skett allt snabbare och mer omfattande.  

Newtons och Kants beskrivningar av rummet som en tredimensionell behållare utgör 

grunden för det absoluta rummet. Möjligheten till utbyte mellan funktioner kan exempelvis 

uttryckas som en funktion av distansfriktion. Funktionernas attraktionskraft blir mer intensiv 

ju närmare de befinner sig varandra. Här är urbangeografins gravitations- och 

potentialmodeller
52

 intressanta. Det absoluta (euklidiska) rummet förlorade emellertid en del 

av sin allmängiltighet i takt med urbanisering, transportutveckling och ökad lokal och global 

interaktion och därigenom behovet av att kunna beskriva relationer som tidsavstånd mellan 

målpunkter så att de blir hanterbara i mer generella geografiska modeller. Med Leibnitz 

beskrivning av rummet som relativa positioner kan istället avstånd uttryckas som trafikarbete 

eller tidsuppoffring. Castells (1996) talar här om flödesrummet. Harvey (2006) beskriver det 

relativa rummet som flödesrummets motsvarighet till skillnad från ytterligare en 

rumsuppfattning; det relationella rummet. Det sistnämnda är helt abstrakt och subjektivt, 

baserat på associationer och minnen, medan det relativa rummet förekommer i geografin med 

utgångspunkt i Leibnitz idé (op.cit). Det relationella rummet är uppbyggt kring nätverk och 

flöden av händelser, aktiviteter, samband och associationer, ständigt föränderligt i takt med att 

samspelet mellan olika krafter i staden skiftar över tid (Healey, 2007). Samtliga rumsbegrepp 

är relevanta och, enligt Harvey (2006), också samtidiga. Det euklidiska rumsperspektivet är 

fortfarande vanligt förekommande och i vissa situationer bäst lämpat som utgångspunkt för 

diskussioner om stadsutveckling (Harvey 1969) och erbjuder en begreppsapparat för analys av 

konkreta fysiska objekt, medan den relativa rumsuppfattningen behövs för att beskriva och 

analysera den moderna stadens dynamik och flöden av människor, produkter och energi. 

Henri Lefebvre menar enligt Mugavin (1999) att städers utveckling fram till ca 1910 kan 

anses ha formats utifrån den absoluta rumsuppfattningen, men att denna därefter gått förlorad 

som referenssystem i takt med ändrade sociala och kulturella värderingar i Europa, bl a 

bilismens genombrott och den moderna stadsutglesningen. Mugavin menar också att det 

skulle bli omöjligt att beskriva stadsformernas typologiska förändring över tiden 

(morphogenesis) i och med att en ny rumsuppfattning inträdde runt 1910. De klassiska 

urbangeografiska modellerna kan därmed ses som förenklade särfall av en mer generell, 

relativ och relationell rumslig utveckling (Wilson, 2000).  
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Många humangeografiska och urbanteoretiska läroböcker erbjuder översikter, bl a Fellman, Getis & Getis, 1997; Wilson, 

2000. 
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Lefebvre ([1970]2003) menar att stadsutvecklingen nu är i en kritisk fas där konsekvenserna 

av den historiska stadens upplösning är fullt påtagliga genom vad han kallar the urban 

problematic. Att hantera denna problematik kräver en helt egen urban strategi där rum, tid och 

form betraktas kritiskt och dialektiskt. De drivkrafter som tidigare beskrivits tar liten hänsyn 

till det absoluta rummet. Redan det absoluta rumsperspektivet är emellertid en abstraktion 

jämfört med den Riemannska geometri baserad på konstant negativa kurvaturer som våra 

ögon låter oss uppfatta; vi ser inte på omgivningen med euklidiskt räta rumslinjer som 

utgångspunkt (Harvey, 1969). Det relationella rummet är än mer abstrakt. Den detaljerade 

planeringsnivån kan beskrivas genom euklidiska mått och representationer, men översiktliga 

planering ”faller utanför synfältet” med sina relativa och relationella sammanhang. Lefebvre 

beskriver i The production of space ([1974]1991) tre andra kategorier av rumsuppfattning 

utifrån hur vi som individer och i socialt samspel skapar sociala och mentala rum; ”…det 

materiella rummet (rummet för upplevelser och perception, som är öppet för fysisk beröring 

och sinnesförnimmelser); rummets representationer (rummet som vi föreställer oss det och 

representerar det); och representationernas rum (det levda rummet med förnimmelser, 

fantasier, känslor och innebörder införlivade i vårt dagliga liv).” (Harvey, 2006 utifrån 

Lefebvre, ([1974]1991). Lefebres rumstriad har en antropocentrisk utgångspunkt medan 

Harveys kategorier bygger på en positivistiskt geogafisk utgångspunkt (Portugali, 2006). Jag 

anser i likhet med Harvey att de olika kategorierna ska betraktas som samtidigt existerande 

och i dialektisk spänning med varandra. Lefebvres kategorier, i synnerhet representationernas 

rum, bidrar till förtståelse för de motiv, drivkrafter och processer som leder till en viss 

stadsform och de sätt som denna påverkar energianvändningen. Jag kommer i Diskussion att 

använda Harveys sammanförande av geografiska rumsbegrepp och Lefebvres rumstriad.  
 

 Det materiella rummet 

(det upplevda rummet) 

Rummets representationer 

(det föreställda rummet) 

Representationernas rum 

(det levande rummet) 

Det absoluta 
rummet 

  

Väggar, broar, dörrar, trappor, 
golv, tak, byggnader, städer, 
berg, kontinenter, 
vattenmassor, territoriella 
avgränsningar, fysiska gränser 
och hinder, inhägnade 
bostadsområden… 

Ekonomiska kartor; euklidisk 
geometri; landskapsbeskrivningar; 
metaforer om instängdhet, öppna 
ytor, lokaliseringar, lägen och 
positioner; (relativt lätt att 
kontrollera och styra) 

-Newton och Descartes 

Känslan av trygghet kring 
eldstaden; känslan av säkerhet eller 
instängdhet i ett avgränsat område; 
känslan av makt genom ägarskap 
och dominans av ett område; rädsla 
för folk utanför den egna gruppen 

Det relativa 
rummet 

(tidrummet) 

Flöden av energi, vatten, luft, 
varor, folk, information, pengar, 
kapital; ökningar och 
minskningar i 
avståndsfriktionen 

Tematiska och topologiska kartor 
(t.ex. över Londons tunnelbane-
system) ; topologi; perspektivrit-
ningar; metaforer om situerad kun-
skap, om rörelse, rörlighet, förskjut-
ningar, acceleration, tidsrumskom-
pression och avståndssökningar; ( 
svårt att kontrollera och styra- 
kräver sofistikerade tekniker) 

-Einstein  och Riemann  

Oro över att inte hinna i tid till 
skolan; spänningen i att röra sig i 
det okända; frustrationen i en 
trafikstockning; spänningen eller 
upprymdhet till följd av 
tidsrumskompression, av fart, av 
rörelse 

Det 
relationella 
rummet 

 

Elektromagnetiska flöden och 
fält; sociala relationer; 
ansamlingar av föroreningar; 
potentiell energi; ljud, dofter 
och andra sinnesförnimmelser 
som bärs av vinden 

Surrealism; existentialism; psyko-
geografier; cyberrum; metaforer om 
internalisering av kraft och makt; 
(extremt svårt att kontrollera och 
styra – kaosteori, dialektik, interna 
relationer, kvantteori) 

-Leibniz, Whitehead, Deleuze 

Visioner, fantasier, önskningar, 
frustrationer, minnen, drömmar, 
skenbilder, psykiska tillstånd ( t.ex. 
torgskräck, höjdskräck, klaustrofobi) 

 
Tabell 3. Matris över föreställningar om rumslighet. Efter Harvey, 2006:132.  
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Skala 

Valet av skalmässigt betraktningsperspektiv har betydelse för vilka fysiska enheter i staden 

som uppfattas påverka rörelser och med vilken noggrannhet stadens funktioner och 

användning kan beskrivas (O´Sullivan & Unwin, 2010). Vissa etableringar äger inte rum i 

små enskilda orter på grund av för litet kundunderlag; vissa former av bostadsbebyggelse 

tillkommer inte i små orter på grund av låga vinstmarginaler vid investering, svag befolk-

ningsutveckling m m. Förutsättningarna att påverka stadsutvecklingen ser olika ut i små och 

stora tätorter.  

Olika sätt att använda energi kan antas ha sina beröringspunkter med olika urbanmorfo-

logiska faktorer på olika skalnivåer. Moudon (1997) anger fyra skalnivåer för typologisk 

beskrivning; byggnaden, tomten, staden och regionen. Urbanmorfologins geografiska, stor-

skaliga perspektiv gäller för trafiknätets och kvartersstrukturens uppbyggnad. I den mindre 

skalan utgör enskilda rum, byggnader och tomter de väsentliga morfologiska enheterna. 

Conzen identifierade byggnadskroppen som den minsta enheten (Whitehand, 2001) medan 

Canniggia, som bidragit mest till Muratoris typomorfologi, ser det enskilda rummet som den 

minsta enheten (Scheer, 2001). Caniggia & Maffei (2001) beskriver en hierarki av skalnivåer 

från ett arkitektoniskt perspektiv; element (komponenter som är relevanta för högre 

skalnivåer), strukturer (grupperingar av element som inte är autonoma i förhållande till 

helheten), system (sub-organismer med viss autonomi men specialiserade för att fungera 

tillsammans i helheten) och organism (det samlade objekt – helheten - som studeras). Dessa 

nivåer utgår från den enskilda byggnaden för främst den europeiska historiska stadens 

framväxt, men jag uppfattar dem i princip som överförbara till alla typer av komplexa system.  

Den mer detaljerade mikroskalan och den mer översiktliga makroskalan är ofta åtskilda 

(Berghauser Pont et al, 2011). Kunskap saknas i stor utsträckning om vad som sker i 

mikroskalan till följd av beslut på makronivå, liksom om vad en hållbar stadsutveckling 

innebär mellan olika skalnivåer (Jabareen, 2006). I översiktsplaneringen hanteras städer ofta 

som avgränsade enheter och beskrivs med fixa skalnivåer. Detaljplaneringen är ofta frikop-

plad från översiktliga strategier genom sin rumsliga avgränsning, vilket innebär efterföljande 

fragmentering av den rumsliga kontexten och förlust av helhetssyn. Här finns ett skalmässigt 

problem som förtjänar mer uppmärksamhet i planeringen än det hittills fått. Drivkrafterna 

bakom fysiska förändringar opererar i många fall på andra skalnivåer än de som hanteras i den 

fysiska planeringen; även mycket lokala förändringar och processer kan ha en global 

dimension och definieras av flera skalnivåer samtidigt (Latham & McCormack, 2010). 

Omvänt har globala flöden av resurser blivit allt effektivare ner till lokal nivå samtidigt som 

en motsvarande ökad frikoppling har skett av ekosystemeffekterna lokalt av dessa flöden 

(Yorque et al, 2002). Under 2000-talet har det i poststrukturalistisk teori ifrågasatts om 

stadsutveckling verkligen kan och bör beskrivas med bundna skalnivåer (Murdoch, 2006; 

Farías, 2010). Min egen ståndpunkt är pragmatisk; planering som praktisk verksamhet kräver 

verktyg för att hantera den komplexa verkligheten, vilket innebär generalisering till vissa 

givna skalnivåer. Om det som händer inom olika skalnivåer betraktas som dynamiska socio-

ekologiska system utifrån den panarkiska systemmodellen kan en bild av hur dynamik och 

påverkan mellan olika skalnivåer förstås och skissartat beskrivas. En sådan bild visar hur 

skalnivåer kan vara användbart för att förena händelser i den fysiska realiteten som sker i det 

absoluta rummet med relativa eller relationella sociala eller ekologiska processer på helt andra 

skalnivåer.  
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Form  

Begreppet form är mångtydigt, men definieras bl a som ’yttre gestaltning’ (spraakdata.gu.se). 

Form kan vara svårt att särskilja från bl a materia och gestalt och kan ses som en delmängd av 

dessa.
 53

 Materia brukar syfta till det fysiskt materiella stoff som världen består av, medan 

begreppet gestalt, som är betydligt yngre i sin dominerande betydelse, innebär ett objekts 

samlade form och innebörd – dess betydelse i fenomenologisk bemärkelse (Norberg-Schulz, 

1985). När Lefebvre definierar staden som ’the urban phenomenon’ anger han det urbana som 

”…pure form: a place of encounter, assembly, simultaneity.” (Lefebvre, [1970]2003:118) – 

en konkret abstraktion, relaterad till (människans sociala) praktik. Jag uppfattar det som en 

relation mellan fysisk form (materia) och de funktionella former som existerar inom de ramar 

som materian definierar. Det urbana är, med denna utgångspunkt, ”…associated with the 

logic of form and with the dialectic of content (with the differences and contradictions of 

content).” (op.cit:119). Centraliteten är för Lefebvre den mest väsentliga aspekten hos den 

urbana formen – sammanförandet och ackumuleringen (av innehåll) som skapar diversitet och 

därmed en förutsättning för det urbana samhällslivet. Centraliteten är följaktligen beroende av 

innehållets karaktär; blandningen av funktioner. Den skapar också skillnad mellan här och där 

(centrum och periferi) vilket på ett grundläggande sätt genererar den urbana dynamiken. 

Stadens fysiskt-rumsliga form kan definierias som ”… the spatial pattern of the large, 

inert, permanent physical objects in a city” (Lynch, 1981:47). Form kan från ett tillblivelse-

perspektiv betecknas som antingen tektonisk (sammansatt genom addition) eller stereotom 

(skulpterad genom subtraktion) (Cornell, 1996, Klarqvist, 1993). I stadsbyggnadssamman-

hang ses urban form traditionellt som agglomerationer av repetitiva element som formar ett 

begränsat antal typer av mönster, möjliga att uttrycka som generella koncept (Jabareen, 2006) 

eller typologier – huvudsakligen tektoniska till sin uppkomst. Även det stereotoma 

betraktningssättet förekommer emellertid, främst genom modernismens betoning av begreppet 

rum.
54

 En gemensam nämnare för urbanmorfologins olika inriktningar är att diskutera stads-

form i termer av elementary units (Joutsiniemi 2010)
55

; individuella objekt eller byggstenar 

som tillsammans konstituerar olika typer (Kropf, 2001, Rådberg & Friberg, 1996).. De olika 

elementen – inom urbanmorfologin traditionellt gatunätet, fastighetsindelningen, byggnader 

och gårdsytor (Rådberg & Friberg, 1996) - och deras typomorfologiska uttryck är relaterade 

till varandra (McGlynn & Samuels, 2000). Dessa uttryck antas i relation till energianvändning 

ha sin största betydelse på byggnads- och kvartersnivå genom byggnaders material-

egenskaper, omslutenhetskvot och koppling till angränsande byggnader (se Lundström, 2010). 

De elementära enheterna formar helhetsmiljöer (stadstyper, se Rådberg, 1988; Rådberg & 

Friberg, 1996) med olika energikaraktäristiska (Troglio, 2012; Troglio & Doni, 2011) som 

utgör delar hos stadens övergripande form, vars sammanhang påverkar hur staden som helhet 

fungerar och presterar energimässigt; stadens utbredning är beroende av hur tätt byggnader 

placeras och hur yteffektiv markanvändningen i övrigt är. Hanteringen av de minsta 

’elementary units’ har således betydelse för helheten.  

                                                
53

 För en grundlig genomgång av begreppen form och materia, se Liedman, (2006). 
54

 Se Kärrholm, 2004, där mellanrummen utgör ”substansen” och materiella volymer används för att definiera rummets gränser 

och karaktär. 
55

 Joutsiniemi utvecklar byggstensbegreppet vidare till en mer abstrakt indelning i rumsliga enheter som innebär att även svagt 

avgränsade rumsenheter får samma ’värde’ som slutna och som möjliggör relationella analyser där rumsenheterna har olika 
egenskaper. Som Joutsiniemi också påpekar ligger ett sådant beskrivningssätt nära space syntaxteorins sätt att i grafer 
beskriva relationerna mellan rumsenheter som kan se mycket olika ut. 
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Tid 

Den ständiga utvecklingen och stadsbyggandets förändringar av stadens form, morfogenesis, 

måste relateras till tidens gång. Malfroy (1995) denfinierar morfogenesis som ”…dialectical 

interconnection of form in time between forming and the formed…”. Han betonar att 

förändringar av stadens form till stor del sker under inflytande av icke-planerade aktiviteter. 

Scheer (2001) beskriver förändringar i städers form utifrån en modell för studier av komplexa 

ekosystem, där olika enheter organiseras efter deras förändringstakt. Platsen för staden 

förändras i ett geologiskt tidsperspektiv. Därefter är vägar och gator de mest bestående 

strukturerna. Fastigheter och tomter förändras fortare men är ofta ändå relativt beständiga. 

Byggnader förändras och ersätts med intervall på 100 – 300 år. Mindre objekt såsom träd, 

gatumöblering och detaljutformning av byggnader och platser förändras ofta mycket fortare. 

De olika spatiotemporala kategorierna av strukturer och objekt korresponderar med de 

tidigare diskuterade skalnivåer som staden traditionellt delas in i (se även Simmonds, Waddell 

& Wegener, 2013). Det finns också påverkanssamband mellan de mer föränderliga objektens 

morfogenesis och de mer beständiga kategorierna av objekt (Scheer, 2001); de beständiga 

objekten utgör ofta grunden för formen hos de mer föränderliga. Samtidigt påverkar de mer 

föränderliga objekten långsamt formen hos de beständiga. Detta är en aspekt av dialektiken 

mellan det formade och det som formar, där byggnader och snabbföränderliga objekt ses som 

icke-mänskliga förändringsagenter som påverkar de mer trögföränderliga strukturerna (Levy, 

1999). Teknikutvecklingen gör att det kan sägas råda en föränderlig assymmetri mellan de 

olika skalnivåerna och objektskategoriernas betydelse i förhållande till varandra. Bilsamhället 

har t ex gjort att motorvägar, förbifarter och trafikmot har utvecklats snabbare än vad som är 

möjligt att förklara mot bakgrund av de successiva förändringarna på de mer detaljerade 

skalnivåerna; ”Automobility thus develops”instantaneous” or ”timeless” time that is to be 

juggled and managed in highly complex, heterogenous and uncertain ways” (Sheller & Urry, 

2000:208). Scheer (2001) visar att modellen kan förklara urban form i perifera 

expansionsområden mot bakgrund av pre-urbana superstrukturer utanför den täta staden.  

Rumslig konfiguration 

En väv av rum, skala, form och tid 

Olika påverkansfaktorer kan relateras till fysiska strukturer och deras förändringsprocesser 

samt hur reversibla dessa processer är (Wegener, Gnad & Vannahme, 1986). De långsamma 

processerna som omfattar konstruktion av bebyggelse och väginfrastruktur kan i stor 

utsträckning hänföras till habitation, medan de medelsnabba och snabba processerna relateras 

till mobilitet och cirkulation. De tidigare beskrivna ubandynamiska cyklerna och drivkrafterna 

bakom stadsutglesning, stadsförtätning och regionförstoring får här ett temporalt samman-

hang. Indelningen i olika förändringstakt kan relateras till den panarkiska modellen, där små 

och snabba processer svarar för revolution och där trögföränderliga strukturer fungerar som 

ett etablerat ”minne” (Holling, 2003). Modellen blir en analogi över dialektiken mellan 

mänskliga och icke-mänskliga aktörer där de mobila människorna och snabbföränderliga 

funktionsnoder genererar anpassningar i bebyggelse- och vägnifrastruktur. Motsvarande 

påverkan sker även åt andra hållet, d v s av de trögföränderliga icke-mobila stukturerna på 

människorna och de mer snabbföränderliga funktionerna.
56

  
 

                                                
56

 Se även Giddens (1984) för en teori om hur omgivningen strukturerar mänskligt handlande och Hägerstrand (1970) för en 

spatio-temporal modell över olika former av begränsningars inverkan.  
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Fig. 9. Inverkan från små och snabba förändringar i revolutionära processer i ekosystem och inverkan från 
storskaliga och långsamma institutionella strukturer och processer i ekosystemet. Ur Holling, 2003.  
 

Uttryckt i CAS-termer påverkas den urbana dynamiken över tid (flödet av förändringar mot 

ökad diversitet) således av strukturernas förändringstakt (icke-linjäritet) på olika skalnivåer 

(hierarki), liksom stadsformernas uppbyggnad av grundelement (byggstenar) som på olika, 

vanligen repetitiva sätt (taggning med interna modeller som stöd) kombineras till större 

helheter (aggregering), även dessa på olika skalnivåer. I hierarkierna av ordning är skalan 

generellt relaterad till mängden elementära byggstenar (många små och få stora element) 

enligt en kraft-lagsdistribution (Salat & Bourdic, 2012). Rummet kan som den fjärde 

dimensionen diskuteras ur både det relativa eller relationella geografiska perspektivet som 

referenssystem för fysiska objekt, och i det absoluta, arkitektoniska perspektivet som 

morfologiska, fysiskt avgränsade mellanrum.  

För att undvika uppfattningen att det är antingen det byggda eller dess mellanrum som 

diskuteras väljer jag att tala om stadens fysiska helhet som stadsväv, i vilket jag inkluderar 

båda kategorierna av former som just sammanvävda – ömsesidigt (dialektiskt) påverkande 

och beroende. För Lefebvre ([1970]2003) innebär begreppet stadsväv inkluderandet av såväl 

form och struktur som funktionellt innehåll. Malfroy (1995) använder istället begreppet urban 

tissue med vilket han betonar att det inte rör sig om en utbredning av en homogen 

’stadsmassa’ utan utbredningen av (olika typer av) strukturer. Levy (1999) lyfter också fram 

skillnaden mellan den förindustriella staden och den moderna stadsstrukturen, präglad av 

diskontinuitet och ’leap-frog development’. Levy använder begreppet urban fabric; 

stadsväv
57

. De inledningsvis beskrivna parallella förändringstendenserna – stadsutglesning, 

förtätning och regionförstoring – har hittills beskrivits som ett dynamiskt förlopp i termer av 

statistik och bakomliggande drivkrafter som förändrar stadsväven. Förändringarna – där vi i 

avhandlingen ska koncentrera oss på den enskilda staden – har definierats på många olika sätt 

som aspekter på stadens täthet och som en spänning mellan centripetala och centrifugala 

krafter. Med de urbanmorfologiska dimensionerna som utgångspunkt kan vi nu också förstå 

tendenserna i som fysisk-rumsliga mönster; som samlingar av föränderliga, mer eller mindre 

samstämmiga objekt (Law, 2002). 
                                                
57

 Jag ser det som att stadsväv betonar sammanflätningen av olika aspekter på stadens övergripande form, medan tissue, som 

kan översättas med vävnad, tydligare associerar till ett anatomiskt synsätt på staden, vilket har sin grund i naturvetenskapens 
och positivismens synsätt och tendens att dissekera och sönderdela helheter i sina beståndsdelar. Skillnaden kan tyckas 
oväsentlig, men med perspektivet på staden som ett komplext adaptivt system så är det viktigt att å ena sidan identifiera och 
erkänna förekomsten av ”elementary units” och deras skapande av högre nivåer av ordning, å andra sidan inte enbart se staden 
som delar utan också som en helhet. Det sistnämnda innebär att i någon utsträckning acceptera komplexitetens oförutsägbarhet 
och planeringens osäkerhet och att ett modellorienterat angreppssätt därför bara kan vara ett av flera hjälpmedel och inte ge 
några fullständiga bilder av stadsutvecklingen.  
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Konfiguration som samlande begrepp 

Galster et al (2001) utvecklar som några av många forskare
58

 en definition av stadsutglesning 

i termer av ett rumsligt markanvändningsmönster i ett urbant område som uppvisar låg 

förekomst, i någon kombination av (1) täthet, (2) kontinuitet, (3) koncentration, (4) 

klusterbildning, (5) centralitet, (6) kärnbildning, (7) funktionsblandning och (8) närhet. För att 

på ett sammanfattat sätt beskriva stadsvävens uppbyggnad på helhetsnivå kan begreppet 

rumslig konfiguration användas; en nivå av ordning i det komplexa systemet. Konfiguration 

kan jämställas med yttre form eller utseende (svenskaakademien.se), sammansättning och 

struktur hos ett system eller, i dess huvudbetydelse, med molekylers rumsliga uppbyggnad 

(ne.se). Detta är inte samma sak som stadsväven i sig, där helheten och sammanflätningen av 

strukturer och delar betonas. Istället utgör konfiguration ett vid en given tidpunkt specifikt sätt 

för delarna att vara sammanflätade med varandra; en helhetsform med dess delar ordnade i en 

viss bestämd rumslig (topologisk) konstellation; ett sammansatt begrepp där täthet och 

geometrisk form utgör viktiga komponenter (Frenkel & Ashkenazi, 2008).
59

 Konfigurationen 

av städers olika funktionella och morfologiska beståndsdelar kan också beskrivas som ett 

nätverk av noder och länkar och deras inbördes relationer.
60

 uttryckt i termer av 

nätverksdensitet (täthet), centralitet, influens, kopplingar (konnektivitet), broar och grupp-

eringar (kontinuitet, nuklearitet, koncentration) (Bodin, 2006). Givet nätverkskonceptets 

generalitet inom ett brett fält av kunskapsdiscipliner kan dessa begrepp antas ha relevans även 

vad gäller städers rumsliga konfiguration. Inledningsvis kan vi betrakta nätverkskonceptet 

som en metafor, vilken efter genomgång av olika egenskapers relation till energianvändning 

kan diskuteras utifrån kriterierna intern validitet och teorigenererande potential 

(Chettiparamb, 2006, Law, 2002).  

Rumslig konfiguration används här i ett urbangeografiskt perspektiv för den övergripande 

stadsformen. För den mer detaljerade uppbyggnaden är det relationerna mellan enskilda 

byggnader, grupper av byggnader och deras rumsliga sammanhang som står i fokus. Här 

väljer jag att istället tala om morfologiska typer – en aggregering av de minsta byggstenarna 

(Jabareen, 2006) till ett relativt begränsat antal tydliga stadstyper. Även för stadens form på 

helhetsnivå kan vi emellertid tala om en typologi; arketypiska stadskonfigurationer.  

Arketypiska stadskonfigurationer 

Olika faser i städers utveckling kan kategoriseras utifrån formaspekter med utgångspunkt i 

olika formande krafters inverkan
61

. Under början av 2000-talet kan ett antal arketypiska 

stadsformer urskiljas (Newton, 1997; Adolphson, 2011): 1) den kompakta staden, 2) den 

                                                
58

 Stadsutglesning beskrivs exempelvis av Duany, Plater-Zyberk & Speck (2010) som bestående av fem komponenter: 1) 

renodlade bostadsområden, 2) externa köpcentrum, 3) kontors- och verksamhetsområden, 4) offentliga byggnader i externlägen 
och 5) stora ytor för transporter. Definitionen betonar markanvändningsaspekter och erbjuder en aktivitetsbaserad typologi. 
Stadsutglesning beskrivs också som en utvecklingsprocess som sker över en tidsperiod när ett stadsområde expanderar 
(Couch & Karecha 2003 i Boverket, 2003). Carruthers & Ulfarsson (2002:314), citerade i Christiansen & Loftsgarden (2011:) 
definierar stadsutglesning som “…unplanned, uncontrolled and uncoordinated single- use development that does not provide for 
a functional mix of uses and/or is not functionally related to surrounding land uses, and which variously appears as low-density, 
ribbon or strip, scattered, leapfrog or isolated development”, d v s institutionella brister. Se även Arnstberg, 2005.  
59

 Begreppet rumslig konfiguration är också förknippat med space syntaxteori, där det används för att beskriva det inbördes 

förhållandet mellan olika grundelement (”elementary units”) som tillsammans bygger upp ett rumsligt system (Hillier & Hanson, 
1984). Space syntax kan här, med utgångspunkt i Joutsiniemi (2010), förstås som en ’andra ordningens’ konfiguration, d v s en 
abstraktion eller reduktion från en ’första ordningens’ topologisk konfiguration, vilken i sin tur är en abstraktion från stadsformens 
komposition, d v s dess ”…absolute geometric layout, as represented in a scale plan, featuring absolute position, lengths, areas 
orientation.” (Marshall, 2005:86 refererad i Joutsiniemi, 2010:53).  
60

 Jämför med definition av nätverk i Bodin (2006). 
61

 För en typologisk beskrivning av svenska städer i äldre tid, se Ahlberg, 2005. Se även Kostof, 1991 för globala referenser. 
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utspridda staden, 3) korridorstaden, 4) ’the edge city’ (den flerkärniga staden) 5) ’Fringe city’ 

och 6) ’ultra city’. ’Fringe city’ betecknar en stad som växer i periferin, ’the dispersed city’ 

(den utspridda staden) är utspridd men har dessutom separat lokaliseringar av olika aktiviteter, 

”ultra city” är staden bortom tid och rum, d.v.s. den struktur som utvecklas då tidsavstånd inte 

längre har någon betydelse. Dessa strukturer kan beskrivas som kombinationer av 

morfologiska punktobjekt, linjära strukturer och ytmässigt spridda områden. Punktobjekten 

motsvaras av stadens centrum, CBD (Central Business District) och andra subcentra, 

koncentrationer av någon kategori objekt eller funktioner samt noder och korsningspunkter. 

De linjära strukturerna utgörs av kommunikationleder – gator, stråk, järnvägar, vattenvägar 

eller stråk av karaktäristiska markanvändningsmönster. De ytmässigt spridda strukturerna 

utgörs av distrikt av karaktärs-, innehålls- eller funktionsmässigt urskiljbara element och kan 

ses som en bakgrund mot vilken de punktvisa och linjära framträder.
62

 I kommande avsnitt 

kommer dessa punkt-, linje- och ytelement och hur deras inbördes relationer att göras mer 

konkreta och deras relevans för energianvändning i den fysiska planeringen att tydliggöras. 

Stadsarketyperna kan betraktas som systemmodeller, baserade på iakttagelser av olika städers 

verkliga struktur världen över. Som modeller utgör de även referenser i olika urbanistiska 

diskurser och mallar för stadsutveckling; scheman för utopier (Choay, [1980]1997). I 

praktiken är de arketypiska stadsformerna nästan alltid kombinationer av varandra.  
 

 

Fig 10. Arketypiska urbana strukturer, ur Newton, 1997. 

Stadstypologi på stadsdels- och kvartersnivå 

Även på stadsdels- och kvartersnivå går det att tala om punkt-, linje- och ytelement. De 

element som på stadsnivå framstår som enkla blir i den mer detaljerade skalan mer innehålls-

rika, får olika attribut och bildar tillsammans typer och system på dessa lägre skalnivåer
63

. 

Rådberg fokuserar liksom Stockholms Stad (1999; se även Björk & Reppen, 2000) på 

byggnaders gruppering och form utifrån hur bl a täthetsfrågan har hanterats under olika 

perioder, medan mellanrummen ses som en följd av bebyggelsegrupperingen, oftast i termer 

av öppenhet och slutenhet eller utifrån bredd- och djupmått. Gatunätet som system av 
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 Dessa former av stadselement är jämförbara med Kevin Lynchs (1961) typologi av mentala stadselement. 
63

 Tätheten är den mest framträdande grunden för karaktärisering, vilket har utvecklats till flerdimensionella mått på urban form 

av bl a Berghauser Pont & Haupt (2010) och Rådberg (1988, se även Rådberg & Friberg, 1996). 
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linjeelement kan också kategoriseras och klassificeras. Två vanliga huvudkategorier är det 

integrerade rutnätet och den segregerade trädliknande strukturen. Dessa tjänar som struk-

turerande tankefigurer för planeringen (Klarqvist, 1993), men är liksom stadstyperna sällan 

renodlade i verkligheten (Wheeler, 2003). Följaktligen kan städer inte diskuteras utifrån 

nättyp på stadsnivå utan bör betraktas som ett bricolage av varianter mellan nät och träd.  

Analyser av stadstypologier på meso- och mikronivå sker normalt inte med kvantitativa 

modeller utan utgår från bl a ikonografiska jämförelser av morfologiska särdrag, härledda ur 

olika förutsättningar för stadens utveckling. Denna inriktning kan jämföras med visuella och 

symboliska metaforer; en stadsbyggandets semiotik där de morfologiska särdragen tillskrivs 

ett meningsinnehåll som antas kunna förklara stadsformens uppkomst och historiska sam-

manhang (Norberg-Schulz, 1985). Stadstyper har därmed ett begränsat värde för att analysera 

framtida förändringar, men är användbara för att förstå habitation i ett energiperspektiv då 

olika typologier representerar olika energiegenskaper (Ranhagen, 2006; Troglio, 2012). 

Byggnaderna relaterar också till gatunätets utformning och principer för cirkulation.  

Konfigurationens entropi och resiliens 

Resiliensbegreppet har kommit att få en rumslig dimension, främst i ekologisk systemteori 

(Nyström & Folke, 2001, Cummings, 2011) men har inte relaterats till fysisk planering och 

energi. Stadens transportnät kan termodynamiskt framstå som mest effektiva om de har 

formen av trädstrukturer; vägvalen är få och redundansen liten. Förmågan att ackommodera 

osäkerhet (evolutionär resiliens) har däremot visats vara högre i nätverksliknande strukturer, 

där tillgängligheten är jämnt fördelad (Salat & Bourdic, 2011; 2012) och konnektiviteten 

(Salingaros, 2003) liksom potentialen för diversitet och anpassning hög (Salat & Bourdic, 

2011; 2012). Det föreligger därmed en potentiell motsättning mellan bromsad entropi och 

ökad resiliens hos rörelsenätens struktur. Konfigurationen har visat sig vara mer resilient i 

självorganiserade, fraktala nätstrukturer i äldre stadsmönster (före 1900-talet, se Malfroy, 

1995), medan modernismens utopiskt präglade planer från 1900-talet ofta har visat sig rigida 

och med liten redundans (Salat & Bourdic, 2012, Salingaros, 2003). En viktig orsak till detta 

tycks vara att de äldre miljöerna har högre komplexitet i termer av en mer differentierad 

hierarki av stabila objekt och relationer som saknas i utopiskt planerade miljöer.  

För att prestera termodynamiskt effektivt och resilient behövs strukturer som har 

egenskapen att kunna överta varandras positiva egenskaper; transformativitet (Walker et al, 

2004) och därmed ackommodera varandra på olika skalnivåer (Salingaros, 2003). För hög 

flexibilitet (för många länkar; för hög nätverktstäthet) kan dock skapa homogenitet som 

minskar flexiblitet och diversitet (Bodin, 2006). Sådan överetablering är karaktäristisk för K-

fasen i den panarkiska modellen (Gunderson & Holling, 2002). Transformativiteten tycks 

gynnas av en medveten avgränsning av olika nivåer av ordning – formandet av hierarkier, där 

aggregerade helheter av gator och byggnader formar enkla, lågredundanta principer – snarare 

än att modifiera och anpassa varje enhet eller skapa fler enheter av samma slag på mikronivå 

(Salat & Bourdic, 2012). En viss hierarkisk nivå bör då inte vara över- eller underrepresen-

terad i förhållande till de övriga (op.cit) Häri ligger en avgörande skillnad mellan 

tillgänglighet (ökad konnektivitet och nätredundans) och mobilitet (fler vägenheter, var och 

en med optimerad flödesprestanda) för transporter.  
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Syntes: stadsvävens rumsliga konfiguration 

Den tidigare beskrivningen antyder att skalmässiga och tid-rumsliga, fysiska egenskaper hos 

stadens form har betydelse för användningen av energi för uppvärmning av byggnader och 

energi för transporter. Stadsvävens rumsliga konfiguration utgör mitt samlade begrepp för 

dessa egenskaper. Om vi betraktar det komplexa stadssystemet som ett lapptäcke av läges-

bundna habitat i ett CAS-perspektiv kommer graden av rumslig spridning och lokal föränd-

ring att vara intressant, medan om vi ser systemet som ett nätverk av cirkulation och rörelser 

kommer istället stadens geometri och graden av slumpmässighet (och graden av kontroll) att 

stå i fokus (Batty, 2005). En syntes av dessa utgångspunkter förefaller nödvändig för att förstå 

helheten; hur habitation och cirkulation interagerar och resulterar i ordning, struktur och 

prestanda vad gäller energi. Stegen mot en sådan syntes går via konkretisering av de 

grundläggande dimensionerna för stadens morfologisk-rumsliga utveckling och via 

betraktningssättet på den fysiska stadsformen som en stadsväv med en intern konfiguration av 

inbördes relaterade element. I nästa avsnitt görs en genomlysning av tidigare studiers 

slutsatser kring sambanden mellan konfigurationselement i stadsväven och energianvändning. 

 

Fig 11. Syntesdiagram för de urbanmorfologiska dimensionerna skala, form, tid och rum som illustrerar relationen 
mellan morfologiska, fysiska objekt på olika skalnivåer, förändringstakten hos olika kategorier av objekt, olika 
rumsbegrepp och de morfologiska objektens uttryck som helhetskonfiguration och som morfologiska stadstyper. 
Habitation är den statiska, platsbundna funktionen hos städer. Platsens topografi, superstrukturer (gatunät och 
kvartersformer) och infill (tomtstruktur och mindre topografiska element) förändras långsamt eller med en 
”medium”-takt (se bl a Wegener, Gnad & Vannahme (1986) och representeras bl a av den medeltida stadens 
organiska stadsväv. Cirkulation utgör den mer dynamiska, rörlighetsbaserade funktionen hos städer, represen-
terade av regularismens rutnätsstäder. Även här gäller förstås platsens och superstrukturernas långsamma 
förändringstakt, men dynamiken i cirkulationsprincipen genererar också modernitet, d v s strävan efter förändring 
och sökande efter samtidsandan (se Eriksson, 2001), vilket genererar större förändringstakt för mer kortlivade 
strukturer – byggnader, förändring i gatumiljöerna och stadsrummens detaljer och möblering. Grovt sett infaller 
industrialismens modernitet med introduktionen av det relationella, abstrakta rumsuppfattningen (se Liedman, 
1996) och urbanismens uppkomst kring 1910 (se Choay, [1980]1997) 
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Entropi, habitation och cirkulation 

Stadskonfiguration, bebyggelse och energianvändning 

Bebyggelsens morfologiska egenskaper för energianvändning på kvarters- och stadsdelsnivå 

förbises däremot ofta (Doni et al, 2010) och är mindre studerad (op.cit, Troglio, 2012) än den 

enskilda byggnadens utformning och värmeegenskaper, som vanligen beaktas (Ratti, Baker & 

Steemers, 2005). Det går att beräkna energianvändningen för uppvärmning utifrån faktorer 

som byggnadsår, andel fönsteryta i fasad, takformer, omslutenhetskvot m m och koppla dessa 

till bebyggelsetyp och energianvändning (Ascione et al, 2013; Troglio, 2012; Troglio & Doni, 

2011). Omslutenhetskvotens betydelse är på kvartersnivå även beroende av hur byggnaderna 

är sammankopplade och hur kvarteret disponeras i termer av slutet – öppet (Lundström, 

2010). Studierna har dock främst handlat om bostäder och kontor. Verksamhetslokaler m m, 

för vilka metoden inte prövats, utgör en ansenlig andel av stadens byggnader och ofta en 

avsevärd del av dess markyta. Ett problem är också att det sällan finns geografiskt kopplade 

statistiska uppgifter som visar renovering och ombyggnader som kan ha inneburit energief-

fektivisering i förhållande till den aktuella bebyggelsens ursprungliga energiprestanda. En 

studie av bebyggelsetypers energiprestanda i Paris från 17-, 18- respektive 1900-talen visar att 

den tätaste stadstypen är den mest energieffektiva, trots att den samtidigt är den äldsta och har 

lägst byggnadstekniska energiprestanda (Salat, 2009). Detta kan ses som en indikation på 

morfologins potentiella betydelse för energianvändningen även om det är riskabelt att dra 

alltför generella slutsatser med hänsyn till lokala förhållanden och metodval i enskilda studier. 

Hos byggnader uppförda under större delen av 1900-talet kan bebyggelsetypologi vara 

användbart som grund för kartläggning av energianvändning, mikroklimat och potential för 

gemensamma system för värme och kyla (Ranhagen, 2008) samt passiv solinstrålning. Nya 

byggnormer gör emellertid att typomorfologiska egenskaper förlorar mycket av sin betydelse 

för uppvärmningsenergi, åtminstone när det gäller nybyggnation (Lundström, 2010). Kravet 

på nära noll-energihus enligt EU-direktiv från och med 2021 innebär att nybyggda hus kan 

förväntas bli mycket energieffektiva vad gäller uppvärmning (IVA, 2012). Beträffande 

kylning finns i dagsläget inte samma norm, varför effekterna vid nyproduktion inte är 

klarlagda. Å andra sidan har inte heller de typomorfologiska egenskaperna på byggnadsnivå 

hittills studerats närmare i detta avseende för svenska förhållanden. Merparten av 

nyproduktionen har dock hittills legat på gränsen för godkända normvärden (Lundström, 

2008), varför det fortfarande kan vara relevant att beakta typomorfologiska egenskaper hos 

bebyggelse från perioden 1990 – 2010, men med viss försiktighet i överföringen av bebyg-

gelsetyp till nivå hos energianvändning för uppvärmning.  

På stadsdelsnivå har stadsbebyggelsen och andelen hårdgjord eller bebyggd markyta en 

betydelse för lokalklimatet i städer genom värmeackumulering, främst under sommartid 

genom bildandet av s k värmeöar i städer. Dessa kan ibland innebära en lokal temperatur-

skillnad på upp till 12 grader
64

 jämfört med omgivande landsbygd (Memon, Leung & 

Chunho, 2008) som påverkar behovet av tillförd kyla, vilket kan innebära avsevärd energi-

användning i syfte att åstadkomma ett stabilt inomhusklimat främst i verksamhetslokaler. 

Luftkonditionering och krav på bättre inomhusmiljö i både lokaler och bostäder har emellertid 
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 Temperaturskillnaderna beror av en rad faktorer såsom stadens geografiska läge, täthet, andel hårdgjord yta, vegetationens 
omfattning, kust- eller inlandsklimat m m samt mät- och beräkningsmetoder, datakvalitet m m. Så höga temperaturskillnader 
som 12 grader gäller främst storstäder i tempererat till tropiskt klimat, men det är svårt att se generella mönster på grund av de 
många ingående delfaktorerna. Även mycket små städer kan nå betydande temperaturskillnader under vissa förutsättningar. 
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också ökat under senare år (Energimyndigheten, 2013). En minskning av hårdgjorda ytor, 

ökade inslag av vegetation, och minskad yta för bebyggelseexploatering (byggnadsarea) är 

några faktorer som kan bidra till att hålla nere kylbehovet. Studier har också visat att bygg-

naders passiva (värmda och kylda med sol och naturlig ventilation) respektive aktiva (med 

behov av mekaniskt tillförd värme, kyla och ventilation samt belysning) zoner har större be-

tydelse för energieffektivisering än omslutenhetskvoten eller byggnadsskalets isolering och 

andra tekniska egenskaper (Ratti, Baker & Steemers, 2005). Byggnader med normal 

våningshöjd (3-4 m) bör därför inte göras djupare än ca 12 meter för att minimera de aktiva 

ytorna, samtidigt som byggnaderna inte bör placeras tätare än att de nås av solinstrålning 

(op.cit). Bebyggelsetäthet och stadstypologisk morfologi på kvartersnivå har därmed en 

betydelse. Det har visat sig att ju mer komplexa bebyggelsetypologier – en jämnt fördelad 

variation av små, medelstora och stora byggnader i ett mönster som följer äldre städers 

fraktala ordning – desto högre passivzonkvot (kvoten mellan passiva zoner och aktiva zoner), 

ett förhållande som får större betydelse i takt med att byggnadernas isoleringsförmåga 

förbättras (Salat & Bourdic, 2012) - ett direkt resultat av bebyggelsen morfologi och därmed 

av strukturell karaktär och något som måste beaktas i planeringsskedet.  

Min slutsats är att byggnaders omslutenhetskvot, morfologiska komplexitet, inbördes 

konfiguration på kvarters- och stadsdelsnivå samt dess djupmått är egenskaper som påverkar 

bebyggelsens energiprestanda oberoende av byggnormer och regelverk och som kan påverkas 

genom fysisk planering. Här betraktas energianvändningen för uppvärmning och kylning i 

första hand i ett tätortsperspektiv, där bebyggelsetypologierna utgör en mosaik av ytor med 

olika bebyggelsetäthet. Med hänsyn till byggnormernas inverkan på byggnadernas tekniska 

utförande ses här täthetens betydelse främst för förutsättningarna för kollektiva uppvärm-

ningssystem, i första hand fjärrvärme och närvärme men även närkyla och fjärrkyla 

(Lundström, 2010; Ranhagen, 2006, 2008)
65

. Endast mer generella diskussioner kan föras i 

avhandlingen vad gäller värmeöar och bebyggelsens mikroklimat, då fokus primärt gäller mer 

övergripande strukturella aspekter av den rumsliga konfigurationen.  

Stadskonfiguration, transporter och energianvändning 

Forskning om transporter och urban form 

Det har bedrivits omfattande forskning de senaste decennierna kring samband mellan stadens 

form och markanvändning å ena sidan och främst persontransporter och energianvändning å 

andra sidan
66

. Gemensamt för denna forskning är att det är svårt att belägga samband på ett 

klart och entydigt sätt. Det råder brist på teoretiska modeller som kombinerar olika metodo-

logiska angreppssätt, varför litteraturen präglas av en uppdelning mellan kvalitativa och 

kvantitativa studier (Eriksson & Tornberg, 2012)
67

. Resultaten från empiriska studier är svåra 

att generalisera på grund av kontextens betydelse, olika definitioner av begrepp samt olika sätt 

att avgränsa studierna (Stead & Marhsall, 2001). Mycket stora statistiska undersökningar 

behövs som underlag för teori. Modellsimuleringar har ofta kvalitetsbrister hos indata och 

bristande precision hos själva modellerna (op.cit, Vilhelmson, 2000).  

Formegenskaper är svåra att kategorisera eftersom de ibland är aspekter av varandra på 

olika skalnivåer. Diskreta transportbeteendefaktorer såsom reseavstånd, resandefrekvens, 
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 Tätheten har även betydelse för att med lågenergihus skapa självständig värme- och elförsörjning och påverkas av 

stadsrummens mått, fasaders utformning samt möjligheten till vegetation och vattensamlingar (Jabareen, 2006). 
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 Sammanställningar eller meta-analyser av sådana studier har gjorts av bl a Eriksson & Tornberg, 2012; Ewing & Cervero, 

2001 och 2010; Litman & Steele, 2011; Gim, 2011; Maat, 2009; Naess, 2012 och. Stead & Marshall 2001. 
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 Petter Naess utgör ett undantag i norden (se bl a Naess & Jensen, 2001 och Naess, 2006). 
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färdmedelsval och restid framträder inte alltid i sammanställningar och kan skilja sig mellan 

olika studier, vilket innebär att olika formegenskaper inte är lika viktiga i alla studier. Flertalet 

studier fokuserar på anglo-amerikanska städer där bilberoendet är högt och städerna relativt 

glesa. Flera studerade faktorer skiljer sig därmed från en europeisk och svensk kontext (Gim, 

2011). Vidare skiljer sig uppfattningen ofta åt kring vad som t ex är acceptabelt gångavstånd 

eller resavstånd med bil (Eriksson & Tornberg, 2012). Aggregerade studier skiljer normalt 

inte mellan betydelsen av socioekonomiska och urban form-variabler, medan det i dis-

aggregerade studier kontrolleras för betydelsen av socioekonomiska faktorer. Sådana studier 

har urban form-faktorer som oberoende variabler (Handy, 2002, refererad i Westford, 2004).  

I meta-analyser måste en sammanvägning av studier beakta att publicerade studier ofta är 

sådana där signifikanta samband har kunnat påvisas och att mer och mindre gedigna studier 

behandlas likvärdigt (Ewing & Cervero, 2010, Naess et al, 2013). Meta-analyserna bygger i 

de flesta fall på studier som beskriver relationen urban form – transportbeteende vid en given 

tidpunkt. Longitudinella studier som analyserar förändring över längre tid saknas nästan helt.  

Ytterligare utmaningar finns vid tolkning av olika faktorers betydelse. Enskilda urban 

form-faktorer kan framstå som obetydliga var för sig, men ganska betydelsefulla när de 

kombineras. Omvänt kan vissa formfaktorer framstå som signifikanta när de studeras en och 

en, men förlora denna betydelse när de kombineras. Hög densitet tenderar t ex att vara 

associerat med hög grad av funktionsblandning, tillgänglighet och prissatt parkering, vilket 

gör att mätning av en enskild faktor lätt övervärderas. Eftersom forskningen ofta baseras på 

aggregerade markanvändningsdata kan dessa på mer detaljerad nivå få såväl större som 

mindre betydelse (Litman & Steele, 2011).  
 
Urban form-faktorer av betydelse för resbeteende och trafikarbete 

Trots tolkningssvårigheterna visar forskningen gemensamma drag som pekar på signifikanta 

samband mellan urban form och resbeteende och trafikarbete. Under 1990-talet myntades 

begreppet ’Three D´s’ – Density, Diversity och Design (Cervero & Kockelman, 1997). Dessa 

förekommer genomgående i de mer än 200 studier som bl a Ewing & Cervero (2010) 

sammanvägt. Utöver dessa har ytterligare ’D:n’ tillkommit – Destination accessibility, 

Distance to transit och Demand management (parkeringstillgång och efterfrågan) samt, om än 

ingen urban form-faktor, även Demographics (Ewing & Cervero, 2010). Eriksson & Tornberg 

(2012) sammanfattar olika förekommande form- och markanvändningsfaktorer i några 

kategorier – täthet, funktionsblandning, regionala strukturer samt transportinfrastrukturens 

omfattning och utformning. Deras slutsats är bl a att ökad täthet indirekt kan leda till minskat 

transportarbete, främst genom minskade transportavstånd, samt att övriga kategorier på olika 

sätt har en betydelse och inverkan på transporternas klimatpåverkan. Sambanden är dock inte 

alltid enkla eller direkta och på flera punkter är det önskvärt med ytterligare kunskap.  

Stead & Marshall (2001) relaterar markanvändningsfaktorer till olika transportfaktorer; 

resavstånd, resandefrekvens, transportmedelsval, restid och energianvändning. De samman-

fattar studier som tar upp avstånd bostad – CBD, tätortsstorlek, funktionsblandning, tillgång 

till lokal service, bebyggelsetäthet, närhet till regionala transportnät, tillgång till parkering, 

gatutyp och typ av stadsdel (bebyggelsetypologi). Det är en etablerad uppfattning att markan-

vändning och transportutveckling påverkar varandra ömsesidigt (Hansen, 1959; Wegener 

1993; Wegener & Furst, 1999) så att platser med hög tillgänglighet är mer attraktiva för 

etablering än platser med låg tillgänglighet. Fördelningen av markanvändning påverkar lokali-

seringen av transportgenererande aktiviteter. Utbredningen av transportinfrastruktur till följd 
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av detta påverkar tillgängligheten, vilket i sin tur åter inverkar på lokaliseringen av målpunkt-

er. Även om de flesta form- och markanvändningsfaktorer var för sig har en blygsam på-

verkan så är de kumulativa och ger synergieffekter (Litman & Steele, 2011). Signifikanta 

samband finns även för nordiska förhållanden (Naess, 2012, Naess et al, 2013). Studier som 

beaktar val av boplats utifrån att kunna välja alternativa färdmedel till bilen har oberoende av 

detta visat på signifikanta samband mellan den byggda miljöns utformning och transport-

beteende, även om ’self-selection’ minskar sambandens betydelse (Ewing & Cervero, 2010).  

En omfattande litteratur med mer eller mindre normativa uppfattningar och kombinationer 

av forskningsresultat har lett fram till olika integrerade strategier i planeringen.
68

 Program för 

Smart Growth (mer kompakta, blandade och trafikintegrerade stadsmiljöer) har i internatio-

nella studier visat sig kunna reducera bilinnehav och bilresande med mellan 20 – 40 procent 

och påtagligt öka gång och cykel och kollektivtrafikresande (Litman & Steele, 2011). Kombi-

nerat med andra styrmedel såsom investeringar i alternativa färdsätt och prissättning uppges 

effekten ibland ha blivit ännu större (op.cit). Valet av skalnivå är viktigt; en tillämpning av 

strategier och mått för påverkan på resbeteende på ’fel’ nivå kan innebära att önskade effekter 

av beslut inte uppnås eller att undersökningar ger missvisande resultat. Även enskilda urban 

form-faktorer kan relateras till olika skalnivåer; Naess (2006, 2012) visar utifrån de studier 

som gjorts i Norden att befolkningstäthet och regional tillgänglighet (avstånd till stads- eller 

regioncentrum) har sin största inverkan på reslängd på stads- och regionnivå. 

 

Strategi Skala  Strategins innehåll  

Smart Growth Regional och stad Mer kompakt, funktionsblandad, multimodal utveckling 

New Urbanism Stad, gata, kvarter Mer kompakt, funktionsblandad, multimodal, fotgängarbaserad utveckling 

Transit Oriented 
Development (TOD) 

Stad, stadsdel, kvarter Mer kompakt, funktionsblandad utveckling kring stationslägen och 
kollektivtrafikstråk, ibland utformad som transit villages 

Location Efficient 
Development 

Stad och kvarter Bostads- och lokalutveckling lokaliserad och utformad för att reducera 
bilägande och bilanvändning 

Access Management 
(tillgänglighets-
planering) 

Stad, gata och kvarter Koordinering av vägdragning/-utformning och markanvändning för att 
förbättra transportförhållanden 

Streetscaping 
(gatuutformning) 

Gata och kvarter Skapande av mer attraktiva, fotgängarvänliga och kollektivtrafikbaserade 
gator 

Traffic calming Gata Gatuutformning för att reducera trafikmängder och hastighet 

Parkeringsstrategier Stad och kvarter Olika strategier för att uppmuntra till mer effektiv användning av 
parkeringsanläggningar och för att reducera parkeringsbehovet 

 
Tabell 4. Markanvändningsstrategier som kan öka tillgänglighet och multimodalitet. Efter Litman & Steele (2011 
med utgångspunkt i VTPI (2008) och BA Consulting (2008)). Begreppet kvarter är en översättning av det 
engelska site, som kan betyda både enskild tomt och kvarter. I detta sammanhang är kvarteret det som avses.  
 

Mot detta står forskare som direkt ifrågasätter effekten av sådana strategier främst vad gäller 

frågan om att bygga mer kompakta städer. En studie av 13 nya stadsdelar i Storbritannien, 

utformade för att stödja ett mer hållbart resande, visar exempelvis mycket blandade samband 

med urban form (Susilo, Williams, Lindsay & Dair, 2012). Brehney (1995) visar med två 

empiriska studier av gles stadsutveckling att tätheten har mycket liten betydelse och att andra 

strategier är mer verkningsfulla. Även Gordon & Richardson (1997) argumenterar för att 

stadsförtätning inte är en enkel eller oproblematisk strategi som per automatik leder till 

minskad energianvändning för transporter.  
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 Se bl a Calthorpe, 1993; Cervero, 2013; Newman & Kenworthy, 1999; Larice & McDonald, 2007. 
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Min slutsats av genomgången ovan är att den stora mängden studier visar att det finns sam-

band mellan stadens form och transportmönster, även om dessa samband ibland är svåra att 

klarlägga och att det råder stora skillnader mellan enskilda studier. Det räcker inte att studera 

någon enskild faktor, utan flera egenskaper hos den rumsliga konfigurationen som tillsam-

mans är av betydelse för hur stadens övergripande fysisk-rumsliga konfiguration presterar 

behöver studeras i ett sammanhang. Eftersom dessa faktorers betydelse för varandra är oklar i 

studierna av enskilda faktorer går det inte enkelt att ange vilken konfiguration som är mest 

energieffektiv. Här krävs istället studier av total energianvändning på stadsnivå. Sådana 

studier bryter inte ner energianvändningen så att de olika faktorerna blir förklarande utan 

fokuserar oftast på hur mycket biltrafiken kan reduceras.  
 
Påverkan på transporter från andra faktorer än urban form 

Andra studier pekar på att det i första hand är socioekonomiska, psykologiska och andra 

faktorer som påverkar; resmönster kan vara starkare relaterat till attityder än till markan-

vändning (Kitamura (1997, refererad i Stead & Marshall, 2001). Restid är starkt beroende av 

den tid som ägnas åt en aktivitet och värderas utifrån bl a typ av aktivitet, tillgång till olika 

färdmedel och förhållanden inom enskilda hushåll vid sidan av avståndet till aktiviteten 

(Susilo & Dijst, 2009). Olika enskilda urban form-faktorers inverkan på enskilda diskreta 

resandefaktorer kan också variera över tid (Susilo & Maat, 2007). Tillberg (2001) pekar på att 

även faktorer som fritidshusinnehav kan innebära stort transportarbete (resfrekvens och 

reslängd) oavsett urban form för boende i städer. Medan nödvändiga resor såsom arbets-

pendling teoretiskt kan förutsägas så är de frivilliga resorna svårare att studera kvantitativt. 

Mer avlägsna resmål kan exempelvis ibland framstå som attraktiva just därför att de är 

avlägsna. Den subjektiva uppfattningen av en målpunkts attraktivitet kan vara avgörande för 

resmönstret (Handy, Weston & Mokhtarian, 2005). Resfrekvens förefaller vara en funktion av 

socioekonomiska faktorer hos resenärerna och sekundärt en funktion primärt av egenskaper i 

byggd miljö (Ewing & Cervero, 2010). Reslängd däremot, är primärt en funktion av egen-

skaper i byggd miljö och sekundärt en funktion av socioekonomiska faktorer (op.cit). Trafik-

arbete (där reslängder är en faktor) har dessutom ett betydligt starkare samband med egen-

skaper i byggd miljö än andra mått på resande (Westford, 2004). Färdmedelsval beror på både 

socioekonomiska faktorer och egenskaper i byggd miljö, men troligtvis mer på socioeko-

nomiska faktorer (Naess, 2012). På senare tid har studier uppmärksammat mer komplexa 

samband mellan resor, lägen och hushållens sammansättning (Maat, 2009) såsom kompen-

sationsmekanismer, latent efterfrågan på resande, ömsesidiga beroenden inom hushåll, 

beroende av skalnivå och relationen mellan arbetsplatser och boende. Här är sambandet med 

urban form och därmed fysisk stadsplanering än svårare att entydigt belägga (op.cit).  

Transporter utförs för att tillgodose psykologiska behov såsom mat och sömn, institutionel-

la behov såsom arbete, personliga ansvarstaganden såsom barnomsorg, vård m m och 

personliga val i form av fritidsaktiviteter m m. Utifrån tre nivåer av medvetande vid handling-

ar, nämligen praktiskt (vardagligt) medvetande, diskursivt (reflekterande) medvetande och en 

omedveten nivå av handlande (Naess, 2006; se även Giddens, 1984) beslutar vi oss för olika 

typer av resor; bestämda, styrda resor; obestämda, icke-styrda resor samt delvis bestämda 

resor som kan ha bestämd eller obestämd tidpunkt och mål för resan som variabler (Naess, 

2006). Resandet påverkas också av begränsningar för rum- och tidsbundna rörelser; begräns-

ningar i förmågan till förflyttning (biologiska eller tekniska, inklusive transportmedel); 

begränsningar i kopplingar mellan människan och t ex material eller platser (platsbundenhet) 
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samt begränsningar genom styrning och regleringar (tidtabeller, enkelriktningar, lagar och 

regler m m) (Hägerstrand, 1970)
69

. Dessa strukturerande begränsningar inte bara hindrar utan 

också möjliggör genom att de genererar medvetet eller omedvetet handlande (Giddens 1984).  

Sammanfattningsvis utgör socioekonomiska och psykologiska faktorer en mycket viktig 

del av vad som påverkar transportarbetet och transporternas energianvändning som i många 

avseenden framstår som mer betydande än den fysiska miljön och planeringen. Denna 

avhandlings fokus gäller emellertid relationen mellan just planering, urban form och 

energianvändning. De många studier som visar på signifikanta samband mellan urban form 

och transporter går inte att bortse från, metodologiska problem till trots. Det är därför den här 

avhandlingens utgångspunkt att sådana samband existerar, om än i komplexa, indirekta eller 

kumulativa former. Här handlar det om att närmare identifiera konfigurativa element hos 

stadens form som kan ge indikationer på om den reella utvecklingen av stadens form och som 

går att påverka genom fysisk planering blir mer eller mindre energieffektiv.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig 12. Modell för sambandet mellan resandebehov, beslut, begränsningar och olika kategorier av resor. Efter 
Naess 2006; Hägerstrand, 1970; Giddens, 1984. 
 

Nyckelfaktorer för energianvändning i den rumsliga konfigurationen 

Genomgången av sammanfattande studier visar att tätheten är den vanligast förekommande 

faktorn i sambandet mellan urban form och transportarbete. Tätheten kommer därför även här 

att utgöra en av de faktorer som studeras. Det har också konstaterats att en rad andra faktorer 

också inverkar. Med utgångspunkt i tidigare refererade studier går jag därför närmare igenom 

vad forskningen säger om följande nyckelfaktorer hos stadens rumsliga konfiguration: 

 Densitet (täthet av byggnader, befolkning och arbetsplatser) 

 Centralitet (Regional tillgänglighet; avstånd till stadens centrum samt till subcentra) 

 Förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning (kollektivtrafiknätets täckningsgrad, tätorts-

strukturens förutsättningar för effektiv försörjning) 
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 Naess (2006) på ett förtjänstfullt sätt. Se dock även Newman & Kenwothy, 1999 för en diskussion om transportmedel och 

bränslen som tekniska förutsättningar som påverkar transportmönstren. 

Behov av resande 
- Psykologiska behov 
- Institutionella behov 
- Personliga 
 ansvarstaganden 
- Personliga preferenser 

Beslut (hur eller varför resa) 
- Praktiskt medvetna beslut 
- Diskursivt medvetna beslut 
- Omedvetna beslut 

Begränsningar i resandet  
- Begränsningar i förmåga till 

förflyttning 
- Begränsningar i kopplingar 

till plats, material m m 
- Begränsningar genom 

styrning och regleringar 

Resande, kategorier  
- Bestämda resor 
- Delvis bestämda resor (2 

underkategorier) 
- Obestämda resor 

Mänskliga aktörer Icke-mänskliga aktörer 

Handlande 
(händelser och 
processer) 

Strukturer 
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 Trafiknätets strukturella utformning – vägnätets längd, tillgänglighet och integration 

 Funktionsblandning (inklusive koncentration och klustring) 

 Försörjningsnät för fjärrvärme 

Täthet av befolkning och arbetsplatser 

I stadsbyggnadsdebatten intar täthet en särställning genom den betydelse den tillskrivs från 

teoretiska perspektiv för en god och ibland dålig stadsutveckling och förutsättningarna att 

utföra nödvändiga eller spontana aktiviteter
70

. Den enklaste definitionen av täthet är före-

komsten av ett antal enheter inom ett givet område (Forsyth, 2003). Beroende på vad som 

studeras kan täthet gälla bl a funktioner, byggnader eller människor.
71

 En av utmaningarna när 

forskningsresultat aggregeras är just att olika täthetsmått används i olika studier, vilket för-

svårar jämförelser och försvagar validiteten hos metastudier.  

De flesta studier pekar på att befolkningstäthet har större betydelse än bebyggelsetäthet för 

transportarbete (Ewing & Cervero, 2010, Naess, 2012). Sambandet mellan hög bebyggelse-

täthet och hög befolkningstäthet är inte entydigt, även om det i många situationer finns ett 

positivt samband
72

. I transportforskningen innebär högre täthet högre tillgänglighet, vilket 

antas bidra till mindre resande (Vilhelmson, 2000). Tätheten är storleksberoende, d v s större 

tätorter är generellt tätare än mindre (op.cit, Reneland, 1994). Det har också visats finnas ett 

tydligt samband mellan större andel grönyta och lägre befolkningstäthet (Reneland, 2000a).  

Befolkningen i ett område kan skifta markant över tid och en viss bebyggelsetäthet ger 

därför inte ett tillförlitligt beständigt mått på energianvändningen för transporter
73

. Endast 

genom att studera både befolknings- och arbetsplatstätheten fångas dynamiken i form av dag- 

och nattbefolkning samt de mer komplexa rörelsemönster som olika målpunkter genererar. 

Det är arbetsplatsernas täthet och lokalisering i relation till bostädernas täthet och lokalisering 

tillsammans med diversitet och spridning av andra målpunkter som i hög utsträckning avgör 

individers tid-rumsliga rörelsemönster sett med ett relativt rumsperspektiv (Hägerstrand, 

1970; Szegö, 1994). Befolkningstätheten är den mest betonade enskilda faktorn i 

stadsutvecklingsstrategier som Smart Growth och TOD (Litman & Steele, 2011). Tätheten är 

relaterad till en rad andra form- och markanvändningsfaktorer såsom utrymme för parkering, 

trafiknätets utformning, diversitet och närhet till kollektivtrafik vilka i sin tur påverkar 

diskreta transportfaktorer såsom bilinnehav, reslängder och färdmedelsval.
74

 Den viktade 

elasticiteten för den enskilda faktorn befolkningstäthet från utförda studier är blygsam; ca 

0,04 (4 procent) (Ewing & Cervero, 2010). Gim (2011) jämför studier från USA och Europa 

och konstaterar att sambandet mellan densitet och transportbeteende är betydligt starkare i 

europeiska städer än i amerikanska. De amerikanska studierna ska inte övertolkas, men 

resultaten behöver inte heller ses som överdrivna i en europeisk kontext. Enligt Litman & 

Steele (2011) kan tätheten ha betydelse på flera sätt: 
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 Se bl a Vägverket och Svenska Kommunförbundet, 2004. 
71

 Se bl a Berghauser-Pont & Haupt, 2010; Duany, Plater-Zyberk & Speck, 2010; Florida; 2006; Forsyth, 2003; Galster et al, 

2001; Glaeser, 2011; Lozano, 1990; Rådberg, 1988; Rådberg & Friberg, 1996 och Ståhle; 2005; 2008) för förtjänstfulla 
genomgångar och diskussioner om täthetens betydelse och olika täthetsdefinitioner.  
72

 Rådberg & Friberg poängterar att trångboddhet kan leda till missvisande befolkningstäthet i förhållande till 

bebyggelsetätheten. De definierar befolkningstätheten som produkten av bebyggelsetätheten och boendetätheten (invånare/ha 
= rumsenheter/ha x invånare/ha) (Rådberg & Friberg, 1996:37). För typomorfologiska jämförelser av stadstyper anser de inte att 
befolkningstäthet är ett rättvisande mått.  
73

 Se bl a Andersson, 1977; Engström & Legeby, 2001; Reneland, 1994; 2001 för en diskussion om relationen mellan 

befolkning och bebyggelse över tid.  
74

 Se bl a Berghauser Pont & Haupt, 2010; Ewing & Cervero, 2010; Newman & Kenworthy, 1999.  
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 Ökad närhet – Ökad täthet tycks öka antalet målpunkter, vilket minskar genomsnittliga 

transportavstånd och ökar andelen målpunkter inom gång- och cykelavstånd.  

 Möjlighet att välja transportslag – Ökad täthet tenderar att öka kostnadseffektiviteten hos 

investeringar för alternativa transportmedel. 

 Högre kostnader för biltrafik – Ökad täthet tenderar att öka transportfriktionen (möten 

mellan dem som använder vägnätet), vilket leder till lägre hastigheter, högre markpriser, 

färre parkeringsplatser och högre p-avgifter.  

 Historiska förutsättningar – Många täta områden från före 1950 utformades så att andra 

färdmedel än bilen gynnas medan områden utformade efter 1950 gynnar biltrafik.  

 Self-selection – De som föredrar eller tvingas till alternativ till bil väljer ofta tätare miljöer.  

Täthetens betydelse fick genomslag med Newman & Kenworthys klassiska studie (Newman 

& Kenworthy, 1989) som visar att bensinförbrukningen är lägre i städer med hög befolk-

ningstäthet än i städer med låg täthet.
75

 Naess (2006, utifrån Naess, 1993 och Naess, Sandberg 

& Røe, 1996) har visat att bensinförbrukning i svenska städer minskar med högre befolk-

ningstäthet, efter att ha neutraliserat betydelsen av inkomst och bilinnehav
76

. Han har dock 

även konstaterat att hög täthet på stadsdelsnivå inte påverkar trafikarbetet nämnvärt utan i 

främst korrelerar med en högre andel kollektivtrafik, d v s färdmedelsval (Naess, 2012). 

Naess studier (2006; 2012; Naess et al, 2013) visar att viss påverkan kan förekomma från 

befolknings- och bebyggelsetäthet på stadsdels- eller kvartersnivå, men att denna effekt för-

svinner när man kontrollerar för områdets avstånd till centrum. Naess drar därför slutsatsen att 

befolkningstätheten har störst betydelse på stadsnivå. Denna uppfattning framförs även av 

Vägverket (2004). Eriksson och Tornberg (2012) drar slutsatsen att tätheten hos enskilda 

områden har liten inverkan på transporterna men att en konsekvent förtätningsstrategi över 

lång tid kan ha större inverkan. Mossfeldt och Reneland (2005) bedömer att svenska städer är 

för små för att skillnader i täthet ska ha någon märkbar betydelse för transporternas 

omfattning. Andra studier pekar emellertid i riktning mot att tätheten har en viss betydelse.  

Även om det går att hävda samband mellan täthet och faktorer som påverkar transportarbet 

så kan det ifrågasättas om högre täthet per automatik leder till mindre trafik. Högre täthet 

innebär också ökad täthet av målpunkter centralt, vilket skapar trängsel i trafiksystemen, 

(Ferreira & Batey, 2011) utträngningseffekter, minskad attraktivitet (Rådberg, 2003) och 

därmed stadsutglesning
77

. Små städer tycks kunna klara en förtätning bättre än större eftersom 

förändringen relativt sett lättare kan inhysas utan utträngningseffekter (Batty, 2008). Det kan 

också diskuteras om en jämnt fördelad hög täthet skulle ge samma resultat som en konfigura-

tion där olika punkt-, linje- och ytelement skiljer ut sig från stadsväven i övrigt genom högre 

täthet. Jag har inte hittat några studier som ger svar på just denna fråga, men om inte täthet av 

byggnader och människor i sig är strukturerande för transportbeteendet utan rumslig spridning 

av målpunkter så är det inte täthet utan tillgänglighet som avgör därmed transportbeteendet; i 

svenska städer
78

 minskade antalet punkter med serviceutbud mellan 1980 och 1995, vilket 

gjorde att avståndet till service överlag ökade liksom därmed behovet av nödvändigt resande 
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 Studien har kritiserats för att inte väga in faktorer som inkomst, bilinnehav och bensinpris, vilka reducerar täthetens betydelse 

(Naess, 2012). Newman & Kenworthy har dock följt upp studien med beaktande av kritiken och visat att sambandet kvarstår. 
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 Se även Holmberg & Brundell-Frej, 2012. 
77

 Simuleringar av ökad täthet i arbetet med Stockholms regionplan visar att trafikarbetet för pendling minskar men att den 

dominerande mängden övriga resor istället ökar vid för hög täthet (Boverket, 2010). 
78

 Undersökningen omfattar 51 tätorter med över 20 000 invånare, Stockholmsregionen undantagna (Reneland, 2000a).  
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(Reneland, 2000a). Att tätheten som sådan ska ha en betydelse för att påverka transport-

mönster och beteende bygger på att det finns skillnader i täthet mellan stadens olika delar.  

Från ett stadskonfigurativt perspektiv kan täthet ha flera olika uttryck. Galster et al (2001) 

diskuterar sådana uttryck som ’sprawldimensioner’; koncentration (ansamling av befolkning, 

aktiviteter eller byggnader med högre täthet i ett visst område jämfört med staden som helhet), 

centralitet (grad av koncentration till stadens mest centrala del), nuklearitet (förekomsten av 

stadsdelscentra eller andra kluster utöver stadskärnan) m m. Det är täthetens fördelning enligt 

dessa mönster som är intressant från energisynpunkt.  

Bebyggelsetäthet; stadstyper 

När det gäller bebyggelsens energianvändning är det bebyggelsetätheten som står i fokus. Ett 

flertal mått på bebyggelsetäthet (exploateringsgrad, bruttoarea, byggnadsarea m m) används i 

urbanmorfologin och i den fysiska planeringen.
79

 Som tidigare konstaterats är bebyggelsens 

konfiguration på kvarters- och stadsdelsnivå av betydelse för mikroklimat, omslutenhetskvot 

och andra egenskaper som påverkar energiprestandan. Detta uttrycks vanligen med olika area-

mått. Energianvändning per kubikmeter är dock ett mer relevant mått på energianvändning 

eftersom det egentligen är byggnadernas volym som värms upp (Lundström, 2010). Omslut-

enhetskvoten visar den relativa effektiviteten hos byggnadernas form. Olika stadstyper sam-

manfattar grovt dessa olika egenskaper och kan således vara en indexindikator på energian-

vändningen hos bebyggelsen (Troglio, 2012). Kartläggning av bebyggelsens energipotential 

genom kategorisering i olika stadstyper syftar till att få en grov översiktsbild över bebyg-

gelsedensiteten som ett mått på stadens energibehov för uppvärmning (Ranhagen, 2006; 

Lundström 2010). Rådbergs (1988) stadstyper och täthetsbegrepp är relaterade till historiska 

perioder som realiteten ofta är blandade på områdesnivå. Troglio (2012) har utvecklat katego-

riseringen av stadstyper så att de svarar mot bebyggelsens fysiska egenskaper och har visat att 

stadstyperna kan ge en god bild av energipotentialen och värmetätheten på stadsdelsnivå som 

underlag för att bedöma förutsättningarna för kollektiva uppvärmningssystem.  

Med stöd av refererade studier kan bebyggelsetäthet hävdas som en påverkansfaktor, men 

den bör ses som en sammanfattande energiindikator som bör verifieras genom analys av fler 

faktorer. Berghauser Pont & Haupts (2010) spacematrix visar på sådana faktorer relaterade till 

täthet för bebyggelse
80

. Berghauser Pont & Haupt har påvisat en korrelation mellan bruttoarea 

och olika bebyggelsetypologier som möjliggör viss korrelation mellan bebyggelsetypologi 

och befolkningstäthet. Spacematrix kan därmed fungera som ett grovt index som sammanför 

egenskaper hos bebyggelsen på områdesnivå med befolkningstätheten på stadsnivå.  

Centralitet 

Med centralitet avses här graden av ansamling av funktioner, byggnader och människor till 

ett centralt område med hög närhet och täthet eller; i vilken utsträckning en stad karaktäri-

seras av en monocentrisk utveckling (Galster et al, 2001). Centraliteten kan därmed ses som 

en specifik konfigurativ aspekt av täthet. Avståndet mellan bostad och andra målpunkter har 
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 Se Berghauser Pont & Haupt, 2010; Forsyth, 2003; Rådberg, 1988; Rådberg & Friberg, 1996; Ståhle, 2005; op.cit, 2008.  
80

 Den morfologiska densiteten kopplas i spacematrix till network density (N), gatunätets maskvidd (korsningstäthet) och dess 

struktur av kontinuerligt nät, trädstrukturer med återvändsgator eller andra typer av struktur. Det flerdimensionella 
täthetsbegreppet med utgångspunkt i Spacematrix har också visats relatera till gatunätets integration enligt space syntaxteori 
och diversitet i form av småskalig funktionsblandning (van Nes, Berghauser Pont & Mashhoodi, 2012. 
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varit föremål för ett stort antal studier,
81

 vanligen mellan bostad och CBD, lokalisering i 

förhållande till ett regionalt urbant centrum eller antalet arbetsplatser och servicepunkter 

tillgängliga inom ett visst reseavstånd eller en viss restid (Kuzmyak & Pratt, 2003 och Ewing, 

1995, refererade i Litman & Steele, 2011). Avståndet från bostad till CBD anses vara den 

egenskap hos stadens struktur som mer än andra påverkar reslängden (Ewing & Cervero, 

2010; Naess, 2006), vilket bedöms gälla både amerikanska och nordiska förhållanden (Naess, 

2012). En minskning av avståndet med 10 procent minskar i genomsnitt bilresandet med 2,2 

procent och en ökning av antalet närbelägna arbetsplatser i förhållande till bostad med 10 

procent reducerar biltresandet i snitt med 2 procent (Ewing & Cervero, 2010).
82

  

Närhet och typen av transportlänkar är två viktiga aspekter av begreppet regional 

tillgänglighet (Handy, Tal & Boarnet, 2010). Ett antal mer detaljerade studier indikerar främst 

en relation mellan avståndet bostad – CBD och trafikarbete men också mellan trafikarbetet å 

ena sidan och avstånd mellan andra målpunkter inom städer å andra sidan.
 83

 Detta ger dock 

inte hela bilden. Naess (2006) pekar på att avståndet till centrum främst är betydelsefullt på 

stadsnivå, och att sambandet på stadsdelsnivå är mindre. I små städer ökar bilberoendet 

snabbare med avståndet från stadens centrum jämfört med stora städer, beroende på att små 

städer inte har så stora avstånd mellan centrum och periferi (op.cit). Naess har också visat att 

det på regionnivå finns en brytpunkt i avståndet från centrum där transporter också influeras 

av närheten till omgivande stadscentra (Naess & Johannsen, (2003), refererade i Eriksson & 

Tornberg, 2012). Brytpunkten kan antas vara olika beroende på hur stor den aktuella staden är 

samt hur stora angränsande städer är och hur nära de befinner sig. Detta följer i princip 

Chrystallers centralortsteori (Wilson, 2000) och innebär att den regionala kontexten har en 

betydelse och måste beaktas. Mossfeldt & Reneland (2005) menar med utgångspunkt i 

Karlgren, Mossfeldt & Reneland, (2003) att städernas storlek har stor betydelse för avståndets 

inverkan på såväl reslängd och transportarbete som färdmedelsval; sambandet mellan genom-

snittlig reslängd och avståndet bostad – centrum är mycket svagare för de svenska städerna än 

i internationella studier
84

. De drar slutsatsen att det beror på att de svenska städerna är så 

ytmässigt små att bostädernas läge i staden inte påverkar reslängden nämnvärt.  

Centralitetskonceptet utgår från att CBD är det viktigaste målet för rörelserna mellan bo-

stad och målpunkt. Många resor har emellertid flera målpunkter som innebär komplicerade 

resvägar (Hägerstrand, 1970; Tillberg, 2001; Westford, 2010). Polycentriska stadsregioner är i 

detta avseende inte lika väl studerade som de monocentriska städerna (Eriksson & Tornberg, 

2012), och det är svårt att hitta belägg för att den ena eller andra strukturen skulle vara den 

mest klimatvänliga (op.cit). Holmberg & Brundell-Frej (2012) pekar dock på att service-

utbudet och städernas storlek i regionen kan påverka transportarbetet. I en monocentrisk stad 

kan funktioner utanför CBD såsom externa köpcentra generera stora trafikmängder utan att i 

övrigt kännetecknas av vare sig bebyggelse- eller persontäthet (se bl a Hagson, 2003).  
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 Sådana studier sammanfattas i bl a Ewing & Cervero (2010), Litman & Steele (2011) och Naess (2012). Naess (2006) är den 

mest djupgående studien i en nordisk kontext.  
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 Handy, Tal & Boarnet (2010) visar på ett motsvarande samband; om avståndet mellan CBD och målpunkt i stadens utkant 

minskas med 10% så minskar även transportarbetet med mellan 1,3 – 2,5%. Även Westford (2004) konstaterar att just 
avståndet mellan CBD och start eller mål för resan påverkas av stadens form. 
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 Litman & Steele (2011) refererar bl a till följande studier (endast ett axplock); Miller & Ibrahim (1998) som i en studie av 

Toronto, Kanada, har kommit fram till att det genomsnittliga pendlingsavståndet ökar med ökat avstånd till CBD eller större 
förortscentra, Prevedouros & Schofer (1991) som har kunnat se att boende i Chicagos yttre förorter gör fler lokala resor, längre 
resor och spenderar mer tid i trafiken än boende i de inre förorterna samt en analys av Boarnet et al (2011) indikerar att boende 
i ytterområden i södra Kalifornien kör betydligt mer bil än boende i mer centrala och mer tillgängliga lägen.  
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 Karlgren, Mossfeldt & Reneland konstaterar att internationella studier har andra tätortsdefinitioner än i Sverige, som innebär 

att tätortsytan eller den urbana arean omfattar ytterligare områden i periferin och därför blir större i de internationella studierna.  
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Min slutsats är att centraliteten är den mest betydelsefulla konfigurativa faktorn för att 

påverka resebeteende och energianvändning för transporter, men att dess betydelse är störst på 

stadsnivå och blir mindre ju mindre staden är. En kraftig tillväxt av stadens yta kan därmed 

misstänkas innebära ökade reseavstånd och ökad energianvändning. Detta talar för att 

lokalisering av ny bebyggelse bör ske med ett samlat synsätt på den enskilda stadens utveck-

ling om man vill påverka transporterna, och inte genom inkrementell planering i små steg. 

Den översiktliga planeringen bedöms här kunna ha stor betydelse.  

Nuklearitet, koncentration och stadsdelscentra 

Nuklearitet (kärnbildning) definieras här som andelen eller tätheten av arbetsplatser, handel, 

nöjesfunktioner och andra betydelsefulla aktiviteter som bildar koncentrationer vid sidan av 

stadens huvudcentrum (CBD) och som avviker genom högre täthet av aktiviteter och bygg-

nader jämfört med stadens genomsnittliga täthet; motsatsen till den slumpmässiga utspridning 

som stadsutglesning innebär (Galster et al, 2001). Som konkret företeelse är kanske stadsdels-

centra i form av grannskapscentrum eller mindre köpcentrum i den monocentriska staden den 

tydligaste formen av kärnbildning vid sidan av den historiska stadskärnan
85

. 

Ewing & Cervero (2010 baserat på Handy, 1993) diskuterar nukleariteten som lokal till-

gänglighet, på stadsdelsnivå från bostad till butik, till skillnad från den regionala tillgäng-

ligheten; avstånd till CBD (centralitet). Tillgängligheten antas utgöra utgångspunkt för ett 

stadsdelscentrums attraktivitet för etableringar och ansträngningen som krävs för att nå 

centrat. Emellertid är även graden av koncentration, tätheten av aktiviteter, i sig av intresse. 

Franks & Pivo (1995 refererade i Litman & Steele, 2011), har funnit att arbetspendling med 

bil minskar betydligt när arbetsplatstätheten når 125 – 185 anställda per hektar. Yang et al 

(2012) har visat att flerkärnighet i de 50 största storstadsregionerna genom hög täthet i 

decentraliserad koncentration bidrar till kortare pendlingstider och därmed kan ha en betydel-

se för transporternas omfattning. Gemensamt för studierna är att de centralt lokaliserade 

funktionerna svarar mot en stor del av det transportarbete som genereras.  

Intra-urban nuklearitet kan generaliseras till tre kategorier av rumsliga tyngdpunktsrela-

tioner på stadsnivå (Adolphsson, Johansson & van Well, 2006)
86

; En till en-förhållande: en 

struktur utan tydliga centra och med jämnt fördelade funktioner; En till många-förhållande: 

en stjärnformad stadsstruktur med ett tydligt CBD och radiella stråk ut från centrum med 

subcentra utmed stråken; samt Många till många-förhållande: en stadsstruktur där radiella 

stråk kombineras med koncentriska ringleder med lättillgängliga subcentra i skärnings-

punkterna. Bertaud (2001) beskriver analogt med detta en utveckling av den monocentriska 

staden mot tre olika typer av polycentrisk konfiguration:  

 Den urbana bystrukturen. Denna struktur har ett svagt huvudcentrum och en distribuerad 

täthet över hela stadsytan med små kluster av högre täthet där arbetsplatser, service och 

andra funktioner utvecklas i kluster. I teorin skulle denna typ av polycentrism kunna ge 

mycket korta reseavstånd. I praktiken innebär den emellertid en mycket fragmenterad 

arbetsmarknad som inte kan försörjas med kollektivtrafik på ett effektivt sätt och där 

transportmönstren blir mycket komplexa.  
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 Centrumutveckling har i Köpcentrumkatalogen en brett tillämpad definition av olika typer av svenska handelscentra med 

följande indelning; närcentrum, kommuncentrum, stadsdelscentrum, regioncentrum, externcentrum, handelsområde, 
citycentrum och temaområde. Se bl a Åkerlund, 2003. 
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 Utgångspunkten är Brotchies triangel (Brotchie, 1984) som visar hur aktivitetsstruktur och transportmöjligheter är kopplade till 

kritisk massa för olika etableringar och därigenom till specialisering och diversifiering av aktiviteterna. 
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 Polycentrisk struktur med bostadsnoder. I denna typ av polycentrisk struktur bildas 

bostadsförorter med inslag av centrumfunktioner, men transporterna sker ändå 

slumpmässigt eftersom arbetsmarknaden ändå är mycket decentraliserad och utspridd. 

 Polycentrisk struktur som kombinerar radiella stråk och slumpmässiga transportmönster.  

I samtliga kategorier innebär centralitetsprincipen att viktiga funktioner koncentreras till stråk 

och dessas skärningspunkter. När funktionerna är mer jämnt spridda blir resandemönstret mer 

komplext. Det är oklart om någon av strukturerna är den mest transporteffektiva, men 

sannolikt innebär en en-till-en-struktur ett högre trafikarbete eftersom aktiviteterna är jämnt 

spridda, vilket innebär ett strukturellt bilberoende (Hagson, 2012)
87

.  

 

Fig 13. Den monocentriska staden med radiella stråk mot stadskärnan (CBD) (1), Den urbana bystrukturen med 
svag stadskärna och kluster av verksamheter (2), Den polycentriska strukturen med tydlig stadskärna, 
stadsdelscentra för främst boende och slumpmässiga transportrörelser (3) samt den polycentriska strukturen som 
kombinerar radiella rörelsestråk med slumpmässiga rörelsemönster (4). Lefèvre (2009) efter Bertaud (2001).  
 

På regional nivå har Naess (2006; 2012) sett att en polycentrisk struktur skulle kunna vara 

mindre transportkrävande om subcentra i staden är av en viss storlek i förhållande till region-

centrum och har ett relativt komplett utbud av service. Holmberg & Brundell-Frej (2012) 

kommer till en liknande slutsats. Avstånd och tillgänglighet till närliggande större region-

centra har i dessa fall visat sig spela en roll
88

. Det spridda stadslandskapet med decentraliserad 

lokalisering av besöksintensiva funktioner rubbar dock denna ordning. Det kan antas att 

förhållandena är mindre påtagliga ju mindre städerna är (Trafikverket, 2011b).  

För monocentriska städer har flerkärnigheten sin motsvarighet i stadsdelscentra runt 

huvudcentrum. Detta gäller främst större städer i Sverige
89

, medan mindre och medelstora 

städer ofta bara har ett centrum (Andersson, 1977). Stadsdelscentra kan ha olika karaktär (se 

Åkerlund, 2003), men mest frekvent besökta målpunkter är ofta livsmedelsbutiker. Ameri-

kanska studier visar att lokalt utbud av handel visserligen uppfattas som en kvalitet men inte i 

praktiken leder till minskat resande eller att bilen väljs bort som färdmedel (Handy & Clifton, 

2001). I kombination med högfrekventa kollektivtrafikstråk och bytespunkter kan dock 

åstadkommas en struktur som stärker kollektivtrafiken som alternativ till bilen. Reneland 
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 Fördelningen av målpunkter som transportgenererande funktioner i stadsväven antas vara av stor betydelse för 

transportarbetet (se bl a Hagson et al, 2001; Hagson & Mossfeldt, 2003 och Ljungberg, 2003). För externa handelsetableringar 
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(2000a, b) konstaterar att servicefunktioner ofta inte är optimalt lokaliserade i stadsväven och 

att minskade avstånd kan uppnås med en mer effektiv lokalisering, men att detta, för att 

minska de nödvändiga resorna, också kräver hög befolkningstäthet dit service samlats.  

En slutsats är att stadsdelscentra och andra koncentrationer av bebyggelse och befolkning 

vid sidan av stadskärnan ger förutsättningar för mer effektiv kollektivtrafik och lokal service 

som kan bidra till reducerat resande. Huruvida detta sker beror dock även på bebyggelsens 

innehåll samt en rad socio-ekonomiska faktorer (se Westford, 2004; 2010).  

Förutsättningar för en effektiv kollektivtrafik 

En faktor för att minska bilanvändandet är valet av alternativa transportmedel. Kollektivtrafik 

är mer effektiv än bilen när det gäller genomsnittlig transportenergianvändning per resenär 

(Newman & Kenworthy, 1999, Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket, 2012) och 

är konkurrenskraftig när det finns ett närhets- och tillgänglighetssamband mellan viktiga mål-

punkter. Effektiv linjedragning i relation till befolkningskoncentrationer är därmed en viktig 

rumslig aspekt (Reneland, 1994), liksom hållplatsers tillgänglighet och utformning. Utöver 

detta är även tekniska, ekonomiska och sociala aspekter såsom turtäthet, prioritet i transport-

näten, linjenätets tydlighet, förutsägbarhet, trygghet, bekvämlighet och kostnader viktiga för 

att kollektivtrafiken ska vara attraktiv (Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket, 

2012). Medan dessa aspekter är en del av transportsystemet finns dessutom de tidigare 

nämnda socio-ekonomiska faktorerna såsom inkomst, hushållssammansättning, kön, attityder, 

livsstil och olika begränsningar som också i hög grad påverkar kollektivtrafikresandet. Det 

anses i Sverige allmänt som eftersträvansvärt att öka kollektivresandet till förmån för minskat 

bilåkande (Vägverket & Svenska Kommunförbundet, 2004; Bösch & Brodén, 2009).  

Som konfigurativt element handlar det här om kollektivtrafiknätets fysiska utbredning i 

förhållande till bebyggelse- och befolkningskoncentrationer. Ewing & Cervero (2010) använ-

der begreppet Distance to transit. I Sverige diskuteras detta främst som stationsnära lägen 

(Schylberg, 2008; Länsstyrelsen i Skåne län, 2010). I denna bemärkelse är centraliteten en 

grundläggande faktor i strategin TOD (Transit Oriented Development), som har bytespunkter 

och hållplatser för kollektivtrafiken som utgångspunkt för förtätning
90

. En väl utbyggd 

kollektivtrafik med koncentration av såväl verksamheter som bostäder vid transitpunkter ger 

förutsättningar för minskat bilanvändande och därmed mindre energianvändning. I vilken 

omfattning detta sker påverkas dock av socio-ekonomiska faktorer och andra urban form-

faktorer såsom bebyggelsedensitet och utrymme för parkering. Schylberg (2008) har särskilt 

studerat förutsättningarna för stationsnära etableringar och kommit fram till att bl a stations-

lägets integrering med omgivande stad och gång- och cykelvägar av god kvalitet är av 

betydelse. Från kostnadssynpunkt är kollektivtrafikens effektivitet av stor betydelse. Täck-

ningsgraden, d v s andelen av tätortsarealen som täcks in av linjenät med god tillgänglighet 

(riktvärdesavståndet som brukar anges är 400 meters gångavstånd) utgör ett grovt mått på 

denna effektivitet (Reneland 1998) liksom linjenätets längd i förhållande till tätortens gräns; 

en flikig och därmed lång tätortsgräns innebär längre och mindre effektiva linjedragningar. 

Denna formfaktors betydelse avtar med tätortens storlek (op.cit).  

Barnes & Davis (2001, refererade i Litman & Steele, 2011) har sett att arbetsplatstäthet 

stödjer samåkning och kollektivtrafik. Litman & Steele (2011) kommer i sin sammanställning 
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av andra studier fram till att boende i områden med bra kollektivtrafik äger 10-30 procent 

färre bilar, har 10-30 procent mindre trafikarbete (körda kilometer) och använder andra färd-

sätt än bil 2-10 gånger oftare än boende i bilanpassade områden. Hartoft-Nielsen (2003, 

refererad i Ranhagen, 2008) har studerat Köpenhamns stationsnärhetspolitik under många år. 

Strategin har sedan slutet av 1980-talet varit att i möjligaste mån lokalisera personintensiva 

arbetsplatser inom gångavstånd från stationslägen. Studien visar att stationsnära lokalisering 

ger väsentliga trafikala effekter som är störst vid välbetjänta stationer med spårbunden trafik. 

Vid enbart busstrafik blir effekten markant mindre. Bilanvändningen vid olika lokalisering av 

kontorsarbetsplatser i huvudstadsområdet visar att andelen anställda som åker till arbetet i en 

stationsnära lokalisering (<1000 m gångavstånd) är ca 40-60 procent medan motsvarande 

andel i ett icke-stationsnära läge är 75-85 procent. För varje kontorsarbetsplats som placeras i 

ett stationsnära läge sparas ca 10 km daglig bilkörning. Arbetsplatser längre bort än 5-600 m 

från stationen har en betydligt mindre andel kollektivtrafikresenärer. (op.cit). 

Min slutsats är att det för att minska bilanvändandet måste skapas attraktiva alternativ, bl a 

kollektivtrafik, med strukturerande betydelse för städers utveckling. Andelen verksamheter 

och befolkningstätheten runt transitpunkter och inom gångavstånd från kollektivtrafikens 

hållplatser får därför anses vara en indikator på minskat bilanvändande och därmed minskad 

energianvändning, liksom de mått på effektivitet som Reneland kommit fram till.  

Funktionsblandning 

Graden av funktionsblandning är en av de faktorer som normalt skiljer en stadskärna eller 

stadsdelscentra från stadsväven i övrigt. Med funktionsblandning avses en blandning av olika 

markanvändningssätt inom en viss yta eller byggnadsvolym i staden till skillnad från 

monofunktionalitet; dominans av en typ av funktion. Under en stor del av 1900-talet har det 

varit en uttalad planeringsprincip att zonera, d v s separera olika markanvändningssätt för att 

undvika konflikter och störningar
91

. Bakgrunden är dels industrialismens negativa inverkan på 

människors hälsa och välbefinnande, dels massbilismen. Funktionssepareringen utgör samtid-

igt en del av det rationalistisk-positivistiska kunskapsparadigmet som betonar ett atomistiskt 

förhållningssätt där i princip allt är delbart i mätbara enheter. Zoneringen har varit effektiv i 

att minska störningarna, men har samtidigt lett till en uppdelad stadsmiljö där avstånden 

mellan målpunkter har ökat liksom därmed transportarbetet och energianvändningen. Detta 

har under 1900-talets andra hälft ofta skett i kombination med trafikseparering.  

Funktionsblandning benämns av Cervero & Kockelman (1997) som diversitet, vilket också 

betonades av Jane Jacobs (1961) som en av grundstenarna för ett vitalt stadsliv och minskat 

bilanvändande. Funktionsblandning och täthet är tillsammans med centralitet och ett kon-

tinuerligt gatunät några av de viktigaste attributen för stadsutvecklingsstrategier som Smart 

Growth på stadsnivå och för New Urbanism på stadsdels- eller grannskapsnivå. De utgör 

också faktorer som definieras som en motpol till stadsutglesning. Galster et al (2001) tar upp 

bristen på funktionsblandning som en av de åtta dimensioner som definierar urban sprawl.  

Det tycks inte finnas några enkla samband mellan funktionsblandning och minskat resande 

(Eriksson & Tornberg, 2012). Naess (2006) visar visserligen att arbetspendlingen i högre grad 

styrs av bostadens avstånd till större koncentrationer av funktioner än till enskilda spridda 

funktioner. Vad gäller övrigt resande är mönstren emellertid mer komplexa – om man har 

svårt att nå centra med stort utbud kompenserar man t ex genom att göra rutter med många 
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hållpunkter längs vägen (Tillberg, 2001, Naess, 2006). Susilo & Dijst (2009) har också visat 

att olika aktiviteter är förknippade med olika lång restid, beroende såväl på motivationen att 

utföra aktiviteten som aktivitetens tidsomfattning. Detta visar att avståndet inte är enda 

faktorn och att funktionernas samlokalisering inte behöver ha någon stor betydelse. I ameri-

kanska studier har ett samband, om än svagt eller måttligt, kunnat beläggas (Cervero & 

Kockelman, 1997; Ewing & Cervero, 2010). Ökad regional arbetspendling minskar emellertid 

en del av betydelsen av funktionsblandning på lokal nivå genom att arbetsmarknad och 

arbetskraft blir mer specialiserad. Ett lokalt stadsdelscentrum kan därför inte erbjuda ett 

sådant utbud att det avsevärt minskar behovet av resande utanför den egna stadsdelen.  

Funktionsblandning kan möjliggöras i fysisk detaljplanering, men inte tvingas fram 

eftersom inget genomförandekrav föreligger inom kvartersmark. I praktiken har olika typer av 

markanvändning olika stor tålighet för blandning. Bostäder anses inte kunna lokaliseras 

tillsammans med verksamheter som kan utgöra en risk för boende eller generera störningar 

som leder till ohälsa. I svensk planering har bl a Boverkets Allmänna Råd 1995:5, Bättre plats 

för arbete, med bl a råd om skyddsavstånd, haft betydelse för funktionsseparering och därmed 

utglesning av städer. En annan faktor som inverkar på möjligheten till funktionsblandning är 

fastighetsindelningen. En storskalig fastighetsstruktur gynnar ytstora funktioner och ett 

gatunät med stor maskvidd och låg korsningstäthet. En småskalig fastighetsstruktur ger 

förutsättning för större variation med differentierat ägande inom ett litet område, vilket även 

möjliggör mer småskalig bebyggelse och fler lokalenheter för olika verksamheter. Detta är en 

av de kvaliteter som Söderlind (1998) menar är en förutsättning men också ett mål för att 

återupprätta städernas ’stadsmässighet’. Fastighetsstrukturen kan styras genom fysisk 

planering i kombination med fastighetsbildning. Detta sker dock i praktiken inte särskilt ofta.  

Jag drar liksom Eriksson & Tornberg (2012) slutsatsen att det tycks vara svårt att se något 

tydligt samband mellan blandningen av arbetsplatser och bostäder och bilanvändande men att 

koncentrationer av funktioner kan bidra till att minska det totala transportarbetet genom att 

möjliggöra för olika ärenden att utträttas samordnat. För detta krävs sannolikt en viss minsta 

omfattning för varje koncentration, ett mått som hittills är obeforskat och sannolikt skiljer sig 

mellan städer beroende på städernas storlek, grad av polycentrism, regional tillgänglighet m 

m. Dessa områden kan betraktas som noder i stadsväven på samma sätt som subcentra.  

Gatunätets utformning 

Städers gatunät har ofta fått formen av ett rutnät, vilket ger ett stort antal korsningspunkter 

mellan stråk och därmed många färdvägsalternativ. Historiska städer har en relativt låg 

bensinförbrukning på grund av ett intrikat stads- och gatumönster som begränsar bilanvänd-

ningen (Boverket 2010). I Sverige innebar funktionalismen med separering av mark-

användningstyper och trafikslag (Söderlind, 1998), ett paradigm som har inneburit en brist på 

integrering av trafikplanering och bebyggelseplanering (Hagson, 2004, Tornberg, 2011). 

1960- och 70-talens vägledande riktlinjer och normer SCAFT och Bostadens grannskap har 

här haft stor betydelse (Hagson, 2004; Lundin, 2008), även om riktlinjerna är ett stadfästande 

av uppfattningar som gällde redan tidigare. De huvudsakliga utformningsprinciperna – det 

integrerade rutnätet, det radiella nätverket och den segregerade trädstrukturen (Hagson, 2004; 

2012) – har tillsammans med olika morfologiska stadstyper lett till vitt skilda stadsmiljöer 

med olika kvaliteter. Transportarbetet ökar till följd av trafikseparering och utifrånmatning i 

förortsmiljöer som utformats som trädliknande strukturer (Hagson, 2004).  
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Vägnät kan betraktas som en typ av system vars struktur kan analyseras utifrån hur väl 

olika noder (korsnings- eller målpunkter) är sammankopplade med länkar. Få och indirekta 

länkar ger låg tillgänglighet, nåbarhet och korsningstäthet medan ett nät med länkar i många 

relationer ger högre förekomst av dessa egenskaper. Vägnät skiljer sig i detta avseende inte 

från andra typer av nätverk t ex ekologiska eller sociala nätverk (se Janssen et al, 2006).  

                     

Fig 14. Rutnät, radiellt nät och scaftträd. Ur Hagson, 2004.   
Fig 15. Olika typer av nätverk som en funktion av nåbarhet och täthet. Ur Janssen et al, 2006. 
 

Space syntaxteori (Hillier & Hanson, 1984) avslöjar olika gatunäts integration och kontinuitet 

vad gäller fotgängares och cyklisters rörelsemönster. Space syntax används bl a för att 

beskriva stadsstrukturens performativa egenskaper, dess spatiala kapital (Marcus, 2006) vilket 

kan beskrivas som potentialen för social interaktion genom platsers och stråks topologiska 

relation till varandra, mätt som graden av integration eller kontinuitet. Ju mer ett stråk avbryts 

av riktningsändringar eller andra ”brott” längs sin längdaxel, desto sämre kontinuitet. Ju fler 

kopplingar till andra stråk, t ex i form av korsningar, desto högre integration. Motortrafik styrs 

av ytterligare en rad faktorer, bl a trafikreglering, gators detaljutformning samt socio-ekonom-

iska faktorer som innebär att man inte alltid väljer den genaste vägen. Gatunätets tillgänglig-

het uttryckt som syntaktisk integration eller segregation utgör dock en grundläggande förut-

sättning för att kunna utföra sina resor på ett effektivt sätt. Ett stort antal studier i olika länder 

visar också med space syntax tydliga samband mellan väl integrerade gatunät och antalet 

fotgängare (Eriksson & Tornberg, 2012; Legeby, 2013), vilket stöds av Jan Gehls studier av 

stadsliv i bl a de nordiska huvudstäderna (Gehl, 1987), men motsägs av Westford (2010), som 

visar att andelen fotgängare och cyklister i barnfamiljer, inte minst barn, ökar i bostads-

områden där trafiken är separerad och utifrånmatad i enlighet med SCAFT-paradigmets 

planeringsprincip. En förklaring är att gång- och cykelvägnätet i sådana områden kan vara väl 

integrerat med staden i övrigt även om biltrafiknätet har en mer trädliknande struktur.  

Begreppet konnektivitet beskriver i vilken utsträckning ett väg- eller stråksystem är 

integrerat och sammankopplat och därmed dels genheten vid resor mellan två punkter i 

systemet, dels antalet alternativa vägar mellan de två punkterna. Ökad korsningstäthet bidrar 

till minska fordonstrafik och ökar transporter till fots, med cykel och med kollektivtrafik 

(Handy, Tal & Boarnet, 2010). Litman & Steele (2011) pekar på flera möjligheter att mäta 

konnektivitet, bl a genom att räkna andelen fyrvägskorsningar, korsningstäthet och andelen 

återvändsgator. Dessa mått avslöjar dock inte begränsningar såsom enkelriktningar eller 

brister i framkomlighet. Berghauser Pont & Haupt (2010) relaterar begreppet maskvidd till 

olika täthetsmått för bebyggelse. De gör en koppling mellan gatunätets integration och skala å 

ena sidan och stadstyper och morfologisk täthet å andra sidan.  

Ewing & Cervero (2010) har kommit fram till att korsningstäthet och vägnätets integration 

är den konfigurationsfaktor som har näst störst inverkan på resandet; en ökning av korsnings-

tätheten med 10 procent minskar fordonstrafiken med 1,2 procent. Resultatet bygger på 

tidigare studier som använder flera olika mått på konnektivitet. Flertalet av dessa studier har 
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gällt anglo-amerikanska bostadsområden som ofta är glesare än de europeiska. Naess et al 

(2013) pekar också på att detta inte har framträtt alls i samma omfattning för nordiska städer. 

Även om sambandet är signifikant bör slutsatserna därför hanteras med viss försiktighet i en 

svensk kontext. I övrigt konstaterar Eriksson & Tornberg (2012) att just gatunätets struktur-

ella inverkan är underutforskad. Man bör därför vara försiktig med att dra för snabba slut-

satser med utgångspunkt enbart i strukturens karaktär av trädstruktur eller kontinuerligt nät.  

Frågan om vägnätets utformning är i hög grad är en skalfråga. I amerikanska studier som 

fokuserar på större städer kan gatunätets form få en påtaglig betydelse, medan detta sannolikt 

är fallet endast i större svenska städer. Emellertid kan utbyggnaden av den storskaliga väg-

infrastrukturen ses som en fråga om vägnätets utformning på stadsnivå snarare än stadsdels-

nivå. I det sammanhanget finns både internationella och nordiska studier (se Hagson, 2003 

och Naess et al, 2013 för en genomgång) som visat kontraproduktiva förändringar till följd av 

förbifartsbyggen och motorvägsdragningar vad gäller trafikarbete, färdmedelsval och mark-

användning. Detta är en av de vanligast förbisedda eller nedtonade faktorerna när det gäller 

planeringens påverkan på transporterna (Naess, et al 2013, se även Falkemark, 1999; 2006).  

Försörjningsnät för värme- och kyldistribution 

I konkurrens med andra uppvärmningsformer innebär produktion och distribution av 

fjärrvärmen stor potential till relativt liten klimatpåverkan (Henning & Palm, 2006). Det har 

varit lönsamt att investera i distribution för uppvärmning och kyla i tätbebyggda områden i 

städer och tätorter, men de mest glesbebyggda och perifera småhusområdena har inte kunnat 

bära investeringskostnaderna och har därför inte prioriterats (Ivner & Persson, 2009). 

Utbyggnaden av fjärrvärme och fjärrkyla är således beroende av en bebyggelseutveckling 

med en viss täthet. Ett annat villkor är lokaliseringen och kapaciteten hos produktionsanlägg-

ningarna. Lokaliseringen av dessa anläggningar har ofta skett i egna planeringsprocesser där 

utgångspunkten inte varit den breda sammanvägning av rumsliga faktorer som översiktlig 

fysisk planering enligt PBL innebär (Ivner, 2009). Detta har bl a lett till att anläggningar för 

produktion och distribution av värme har lokaliserats enligt en delvis annan logik än den som 

varit vägledande för bebyggelse- och transportanläggningsplanering. Medan de sistnämnda 

strukturerna utgår från ett ofta ömsesidigt närhets- och tillgänglighetsberoende så har 

fjärrvärmeverken snarare lokaliserats med utgångspunkten att inte vara integrerade med sin 

närmaste omgivning. Riskhänsyn och skyddsavstånd, hänsyn till transportbehov och 

miljölagstiftningens hänsynsregler har istället varit utgångspunkt (Carlén, 1997). Detta har lett 

till en rumslig segregation av produktionsanläggningarna från övrig bebyggelse som i sin tur 

har inneburit att distributionsnäten inte följer logiken hos stadsvävens rumsliga struktur. 

Istället för den kontinuerliga rutnätsstruktur som kännetecknar innerstäder före 1950 och den 

trädlika nätstruktur som präglar efterkrigstidens stadsbyggande kan man för fjärrvärmenäten 

tala om en rhizomatisk nätstruktur som växer från flera håll samtidigt (utifrån produktions-

anläggningarna). Flera nät kan på detta sätt växa från olika håll tills de når varandra och sam-

manlänkas. Logiken liknar snarare den hos utvecklingen av Internet eller andra geografiskt 

oberoende nätverk. Med denna utgångspunkt kan stadsutvecklingen och den fysiska 

planeringen analyseras med avseende på bebyggelsens täthet och konfiguration på kvarters- 

och stadsdelsnivå som en förutsättning för fjärrvärmeutbyggnad (Ranhagen, 2006).  
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Konklusion 

Det finns, anser jag, väl belagda och signifikanta samband mellan energianvändning för 

transporter och urban form. Hickman & Banister (2007) kommer liksom Naess et al (2013, 

för nordiska förhållanden) till samma slutsats efter en kritisk granskning av tidigare studier 

och efter jämförelse med egen empiri för olika urban form- och markanvändningsfaktorer. 

Urban form är emellertid inte den största påverkansfaktorn. Det går heller inte att säga att 

resandet i någon situation skulle påverkas enbart av den urbana formen. Det krävs insatser på 

flera andra områden än utformning av stadens fysiska strukturer för att uppnå optimal 

effektivisering av energianvändningen. Densitet av människor, arbetsplatser och byggnader, 

trafiknätens utformning, regional tillgänglighet, centralitet och funktionsblandning är några av 

de tydligaste påverkansfaktorerna vad gäller den urbana formen. Den typomorfologiska 

strukturen hos bebyggelse, kopplat till olika densitetsmått, kan också principiellt inverka på 

parkeringstal, upplevelseaspekter på utemiljön som främjar gång- och cykeltrafik, 

korsningstäthet, kvartersstrukturens maskvidd m m, vilket på olika indirekta sätt påverkar 

biltrafikanvändandet. Detta kan redovisas på områdesnivå genom stadstypologisk kartlägg-

ning som, uttryckt med rätt mått, kan sammanfatta många av de ovanstående egenskaperna.  

En annan faktor som tas upp av Eriksson & Tornberg (2012) och Naess et al (2013) och 

som kan förväntas ha en betydande inverkan på transporterna är omfattningen av trafikinfra-

strukturens utbyggnad. Denna faktor griper in i flera av de tidigare nämnda form-faktorerna i 

varierad omfattning som grovt kan kategoriseras efter fyrstegsprincipens olika grad av in-

satser – (1) förändring av trafikmönster genom aktiv beteendepåverkan, (2) uppgradering och 

förbättring av den befintliga infrastrukturen, (3) omformning genom fysiska kompletteringar 

och tillägg samt (4) skapande av ny väginfrastruktur. I samtliga fall förändras förutsättning-

arna för resmönster och energianvändning. Nya trafikleder utanför städerna har t ex visat sig 

generera ytterligare biltrafik, försämra förutsättningarna för övriga trafikslag samt generera 

ytterligare tätortsyta och förskjutningar hos tyngdpunkterna i stadens markanvändnings-

mönster (Hagson et al, 2001). Även tillgänglighet och färdmedelsval påverkas av nya väg-

investeringar (Hagson & Mossfeldt, 2008). Ett tänkbart mått för att följa denna utveckling 

skulle kunna vara längden hos tillkommen vägsträckning mellan olika tidpunkter i 

kombination med förändringen i totala trafikflödet mellan dessa tidpunkter. Det är dock svårt 

att hänvisa en förändring av trafikarbetet till enbart tillkomst eller ändring i vägnätet.  

Metod för att studera den rumsliga konfigurationens dynamik 

Modellorienterade beskrivningssätt 

”How complex or simple a structure is depends critically upon the way in which we describe 

it. Most of the complex structures found in the world are enormously redundant, and we can 

use this redundancy to simplify their description. But to use it, to achieve the simplification, 

we must find the right representation.” (Herbert A Simon, 1962) 
 
Jämviktsmodeller och dynamiska modeller 

Varje form av representation innebär en förenkling av verkligheten. Arketypiska, ibland 

utopiska modeller i planering och stadsbyggande utgör sådana representationer som 

framförallt har använts normativt eller som rena förlagor. Mer kvantitativa uttryckssätt för 

förklaring, prediktiva analyser och framtidsstudier i samband med stadsanalys har utvecklats 

åtminstone sedan början av 1800-talet; från enkla sambandsmodeller till komplexa modeller 
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för simulering med en stor mängd variabler
92

. En skiljelinje kan dras mellan modeller som 

utgår från statiska jämviktsförhållanden och modeller som beaktar dynamik på en aggregerad 

eller disaggregerad nivå (Batty, 2005; 2009; Simmonds, Waddell & Wegener, 2013). De förra 

utgår från en absolut rumsuppfattning medan de senare ofta baseras på den relativa 

rumsuppfattningen. Till aggregerade modeller hör markanvändnings- och transportmodeller 

som kombinerar olika jämviktsmodeller. För disaggregerade modeller används vanligen 

agentbaserad modellering och cellular automata (op.cit). Interurbana (regionala) eller 

intraurbana (stadsspecifika) förhållanden utgör en annan indelningsgrund för modeller genom 

vilka fokus riktas mot samspelet mellan funktionella tyngdpunkter i en region eller inom en 

stad. Jämviktsmodellerna förutsätter en stadskonfiguration där punkt-, linje- och ytelement 

analyseras. När det gäller transportflöden handlar det ofta om nätverksanalyser där nodernas 

och länkarnas konfiguration studeras under manipulation av olika variabler. Många av dessa 

modeller fokuserar från olika betraktningsperspektiv – tekniska, ekonomiska eller sociala - på 

det dubbelriktade sambandet mellan stadsform/markanvändning och transporter (Wegener & 

Fürst, 1999). Ett stort antal mått på urbana förändringar har med tiden utvecklats, varav 

många fokuserar på stadsutglesning (Knaap et al, 2007)
93

. 
 
Modeller och komplexa verkligheter 

De tidiga urbanteoretiska modellerna ger ingen fullständig förklaringsbild till förtätnings-, 

utglesnings- eller regionförstoringstendenserna. De syftar ofta till att förklara en dynamik som 

avstannar i ett jämviktstillstånd, karaktäristiskt för den under 1900-talet allt mindre relevanta 

’romantiska’ utvecklingstanken (Kwa, 2002) och den euklidiska rumsuppfattningen
94

. De har 

därför förlorat i betydelse för att beskriva den moderna stadsutvecklingen (Bergman, 2008; 

Wilson, 2000). Även kombinationer och modifieringar av modeller (se Andersson, 1977) 

innebär ofta avsevärt våld mot verkligheten och visar att modellerna inte är en direkt 

återgivning av verkligheten och att det är svårt att beskriva städer detaljerat med modeller 

med hänsyn till verkliga stadsstrukturers oregelbundenheter (Anas et al, 1998). Istället tycks 

komplexitetsteori och cellular automata erbjuda möjligheter att förstå de alltmer komplexa 

interaktionsmönstren mellan stadstillväxt, aktiviteters etableringsmönster och framväxten av 

transportnät hos större, snabbt växande städer (Batty, 2005; 2009). Jämviktslägen har därmed 

kommit att ses som undantag snarare än regel. Städers fysiska strukturer är emellertid ofta så 

trögföränderliga att jämviktsbaserade modeller ändå kan vara användbara. I mindre städer 

sker förändringar språngvis men sällan eller kontinuerligt men långsamt, vilket gör 

förändringar inom korta tidsintervall svåra att uppfatta som faser i en övergripande dynamik. 

Storskaliga modeller kan därför bli alltför ’lågupplösta’. Statistiska underlag är oftast inte 

heller anpassat för olika skalnivåer eller stadsstorlekar. En alltför generell modell fångar inte 

detaljerade egenskaper och en alltför specifik modell innebär alltför stora datamängder och 

risk att övergripande mönster förblir dolda (Berghauser Pont & Haupt, 2010). Alltför grova 

områdesavgränsningar tar för lite hänsyn till lokala variationer
95

. Olika urban form-

                                                
92
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egenskaper antas ha betydelse på olika skalnivåer. Mått på förändring måste spegla detta så att 

identifierade samband beskrivs med rätt detaljeringsgrad. Hsu & Prosperi (2011) argumen-

terar för att de resonemang som förs kring polycentriska strukturer bör kunna appliceras även 

på den intra-urbana nivån. Narayan (2009) konstaterar också att mätning av kompakthet och 

dess betydelse för transportarbetet med hänsyn tagen till intra-urban polycentricitet skiljer sig 

endast marginellt jämfört med motsvarande monocentrisk modelldesign. Det är dock vansk-

ligt att rakt av applicera ett regionalt perspektiv på lokal nivå; olika påverkansfaktorer kan 

ligga bakom en storskalig interurban och en småskalig intra-urban struktur (Anas et al, 1998).  
 
Hur ska konfigurationen representeras i min analys? 

Förändringar bygger enligt perspektivet på städers förändringsdynamik på egenskaper och 

mekanismer för självorganiserande förändring snarare än intentionellt formande av statiska 

strukturer. Medan förenklade urbanekonomiska modeller i huvudsak återspeglar det senare 

förhållandet utgör cellular automata och disaggregerade agent-baserade modeller (se Batty, 

2005) å andra sidan alltför abstrakta modeller för att göra kopplingen mellan energianvänd-

ningen för habitation och cirkulation konkret och återkopplingsbar i en planeringssituation. 

Med hänsyn till tidsdimensionen på stadsnivå blir de självutvecklande utvecklingsförloppen 

inte heller registrerbara utan utgör en förståelsebakgrund relaterat till längre tidsperspektiv.  

Mitt syfte är i första hand att utforska - registrera och beskriva verkliga förändringar hos 

stadens struktur under en tidsperiod. Välgrundade modeller med viss generalitet kan användas 

som förlagor i processer och vara tidsbesparande och kvalitetssäkrande. Modeller kan också 

hjälpa till att avgränsa problematiken och säkra att relevanta frågor finns med. Sammantaget 

är det dock av mer väsentligt värde för mitt arbete att ta fram situationsspecifika modeller än 

att försöka ta fram en perfekt generell modell (se även Schylberg, 2008). Förklarande 

modeller blir därmed inte mina primära redskap, men spelar ändå en roll eftersom de visar hur 

en stad principiellt är strukturerad och varför. Bedömningen av de situationsspecifika modell-

ernas användbarhet handlar i första hand om huruvida de speglar verkligheten eller inte samt 

de problem som kan vara förknippade med att arbeta med modeller.  

Min slutsats är att de urbanteoretiska jämviktsbaserade modellerna inte bör användas utan 

förbehåll för att på ett nyanserat sätt beskriva nutida intra-urban stadsutveckling från ett 

morfologiskt strukturellt perspektiv. Överföring av samband från inter-urban till intra-urban 

nivå kan vara fruktbart som metaforer i konkreta planeringssituationer men är svårare när det 

gäller förklaringar och prediktion i forskning. Inom ramen för ett ’steady state’ i stadsutveck-

lingen kan däremot urbanekonomiska modeller tjäna som förståelse- och förklaringsgrund.  

Frågan är om det finns någon ’medelväg’ som beskriver förändringar utan att knyta an 

alltför hårt till varken komplexitetsteori eller till befintliga statiska modeller? Svårigheterna 

att analysera sammansatta fenomen som stadskonfiguration på olika skalnivåer och uppgiften 

att, som i detta fall, studera historiska förändringsförlopp, gör att varje konfigurativt element 

kräver sin egen modell. Relationerna mellan de olika elementen framstår som för komplexa 

för att beskrivas i en samlad modell. Jag har därför sökt andra sätt att beskriva förändringarna.  

Riktningsanalys med indikatorer 

Situationsspecifik riktningsanalys 

Schylberg (2008) skiljer mellan generella modeller som fångar in teoretiska perspektiv å ena 

sidan och å andra sidan operativa modeller, som speglar verkliga förhållanden utifrån en 

aktuell situation. Generella urbanekonomiska och -geografiska modeller ger ett ramverk, men 



112 
 

är ofta svåra att överföra till enskilda situationer. För att mäta förändringar i verkligheten i 

enskilda städers fysiska struktur handlar det istället om en form av riktningsanalys. En 

riktningsanalys är en form av analys som redovisar ”... hur kommunens planering i stort 

förhåller sig till mål för hållbar utveckling” (SOU 2005:77:326)
96

. Fördelen med riktnings-

analys som metod är att den kan bidra till att föra upp frågor om resurshushållning och 

hållbarhet på den politiska dagordningen. En brist är att riktningsanalysen inte är operativ - 

det kan vara svårt att kvantifiera resultaten (Delin & Grundelius, 1998). I mitt arbete använder 

jag riktningsanalys för att beskriva en utveckling inom ett tidsintervall - 1990 – 2010. Analys-

ens kvalitativa frågor ersätts av analyser av förändringar hos de konfigurativa element som jag 

identifierat, vilka kan omformuleras som frågor av typen ’Uppvisar tätheten en ökning, 

minskning eller ett oförändrat tillstånd?’. Det handlar inte om exakta sanningar med urban-

geografiska modellers delvis skenbara precision utan om att få indikationer – åt vilket håll är 

utvecklingen på väg? Jag har därför valt att pröva indikatorer som mätmetod för de olika 

konfigurativa egenskaperna. Här utgör varje indikator ett unikt mått, som inte kan placeras på 

samma skala för en direkt jämförelse indikatorerna emellan. I samtliga fall utgör tillståndet 

hos de fysiska strukturerna i respektive fallstudie år 1990 utgångspunkten för jämförelserna.  
 
Indikatorer som verktyg 

Indikatorer är ett sätt att mäta och följa utvecklingen för en eller flera företeelser. Indikatorer 

kan sägas vara variabler som konstrueras och väljs för att säga någonting viktigt om en viss 

fråga på ett betydelsefullt sätt (Gudmundsson, 2003). De tenderar att ses som en del av den 

empiriska eller positivistiska epistemologiska traditionen, men utvecklades under 1960-talet i 

ett samspel mellan forskare och praktiker, vilket gör begreppet mer komplext än så (Wong, 

2006), inte minst därför att utformningen av indikatorer involverar värderingar och ideo-

logiska ställningstaganden, som kan utsättas för omformulering och tolkning. Det finns därför 

även argument för att beteckna indikatorer som ett relativistiskt fenomen (Wong, 2006). 

Problemen med att sortera indikatorer till en bestämd epistemologi kan ha sin förklaring i att 

indikatorer används i många sammanhang och med olika exakthet. I situationer då det 

studerade fenomenet är tydligt definierat, är indikatorn en variabel i ett experiment. I situa-

tioner där det studerade fenomenet är svårmätt, t ex hur estetiska värden hos en stads struk-

turella och topografiska drag förändras över tid, inträder definitionsfrågor av mer subjektiv 

karaktär. Några väsentliga krav på indikatorer bör nämnas här: 

 Definition av det studerade fenomenet, så att alla är överens om vad indikatorn beskriver. 

 Geografiska och statistiska data av hög kvalitet som gör fenomenet mätbart eller möjligt att 

beskriva och förstå på ett konsistent sätt av alla och går att följa över tid. Skalområde och 

avgränsning av mätenheter är av stor betydelse, bl a när det gäller geografisk information, 

då felaktig avgränsning kan leda till att det studerade fenomenet inte framträder statistiskt.  

 En indikatorformulering som så korrekt som möjligt fångar det studerade fenomenets 

egenskaper. 

 Ett uppföljningssystem vars tidsintervall gör indikatorn meningsfull och rättvisande – 

förändringar ska synliggöras men inte överdrivas.  

Det perspektiv på städer som komplexa, halvöppna, adaptiva system som presenterades i 

avsnittet Perspektiv innebär att indikatorer på förändringar hos stadens form inte kan betraktas 

som mekaniskt responsiva. Det innebär också att de inte kan användas som en direkt spegling 
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av det problem som identifieras med indikatorn, eftersom de mönster som mäts är en 

emergent aggregerad helhet av mindre komplexa, ständigt föränderliga subsystem som med 

den ’enkla’ komplexitetsteorins (Byrne, 2005) terminologi i sin mest renodlade form i princip 

kan beskrivas som algoritmer (se Holland 1995). Indikatorn ger med andra ord inga direkta 

förklaringar till exempelvis individuellt beteende utan ger bara just indikationer. Indikatorer 

kan emellertid ändå spela en viktig roll i staden som komplext system genom den kunskap 

som utvecklas till följd av indikatorerna. De enskilda aktörerna, som var och en inte har så 

mycket kunskap om systemet som helhet, kan fortsätta att utveckla systemet till högre nivåer 

av ordning (och ökad komplexitet) bara så länge som de får feedback och så länge de har 

förmåga att svara mot denna feedback (Innes & Booher, 2000). Indikatorer kan bidra till detta.  
 
Stegvis identifiering och värdering av indikatorerna 

För att identifiera relevanta indikatorer och bedöma deras värde i forskningsarbetet utgår jag 

från dels litteratur enligt ovan, dels från det metodramverk som Wong (2006) har utvecklat: 

 Steg 1: Konceptuell konsolidering. Grundkonceptet som ska representeras av analysen 

tydliggörs. Indikatorernas användningsområde preciseras – det är viktigt att klara ut vad 

som ska mätas och att särskilja näraliggande begrepp från varandra (Schylberg, 2008; 

Wong, 2006). I mitt arbete ska indikatorerna mäta förändring av formegenskaper hos 

fysiska strukturer med fokus på energi och klimatpåverkan. Det är därför viktigt att visa 

beläggen för sambandet mellan urban form och energianvändning för transporter och 

uppvärmning. Den urbanmorfologiska teoribildningen bidrar också på ett generativt sätt till 

att identifiera och relatera olika indikatorer till urban form.  

 Steg 2. Analytisk strukturering. Ett analytiskt ramverk skapas för att ordna indikatorerna; 

den logiska grunden för identifikation och urval av indikatorer beskrivs. Detta kan ske 

antingen genom en uppifrån och ner-princip eller genom en nedifrån och upp-princip. I det 

förstnämnda fallet delas det i steg 1 formulerade konceptet upp i en typologi av faktorer 

som kan hämtas från politiska mål, olika dimensioner av det aktuella konceptet eller olika 

ämnen av relevans för det som studeras. I det andra fallet listas nyckelfrågor mer intuitivt. I 

mitt arbete har strukturen för indikatorerna utvecklats främst genom uppifrån och ner-

principen. Olika indikatorer har kopplats till olika formegenskaper på olika skalnivåer 

utifrån tidigare studier och teori. Valet av indikatorer har också delvis med tillgången till 

data att göra, vilket kan ses som en nerifrån och upp-princip. När det gäller detaljerade 

skalområden är studiens omfattning i tid och resurser en begränsning. Wong (2006) anger 

vidare att en struktur för själva analysen av indikatorerna bör utvecklas utifrån vad 

indikatorerna ska visa. I mitt arbete är indikatorerna ett verktyg i riktningsanalysen för 

konfigurationens dynamik över tid. Olika indikatorer kan visa på förändringar vid olika 

tidpunkter, vilket kan ge upphov till intressanta korsvisa analyser av olika indikatorer. Det 

är då inte främst fråga om statistiska analyser utan tidsjämförelser. 

 Steg 3: Identifiering av indikatorer. I steg 3 översätts de olika nyckelfaktorerna till indi-

katorer uttryckta som kvantiferbara mått vilka kan utvärderas med avseende på använd-

barhet och tillförlitlighet. Schylberg (2008) utgår från kriterierna relevans, teoretisk och 

empirisk validitet, mätbarhet och acceptans hos lokala användare. I det fallet handlar det 

om planindikatorer, medan det i mitt arbete rör sig om mät- eller fältindikatorer. I mitt 

arbete utvärderas därför de olika indikatorernas kvalitet för att beskriva formegenskaper 

och deras betydelse ur energi- och klimatsynpunkt utifrån deras mätbarhet och validitet.  
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 Steg 4: Syntes av indikatorvärden. Syntetisering av identifierade indikatorer till ett sam-

manslaget index eller till en analytisk summering. Då det ofta är problematiskt med index 

att få ett rättvisande värde där alla indikatorer kommer till uttryck på ett balanserat sätt 

föredrar jag att inte skapa ett sådant index utan istället göra en analytisk summering. 

 
Val av indikatorer  

Begreppet rumslig konfiguration kan beskrivas med hjälp av konfigurativa element på över-

siktlig nivå, och med morfologiska stadstyper på mer detaljerad nivå. På den översiktliga 

nivån finns ett flertal mått på olika urban form-faktorer (Bertaud & Malpezzi, 1999, Galster et 

al, 2001 m fl). I internationella studier är oftast data sammanställda på en upplösningsnivå 

motsvarande svenska NYKO-områden. För svenska förhållanden behövs mer högupplösta 

mått eftersom städerna är mindre. Flera av sprawldimensionerna är då intressanta, liksom 

flera av de D´s som bl a Cervero & Kockelman (1997) har identifierat, främst Distance to 

transit och Design. För analys av den mer detaljerade nivån utgår jag från Troglios (2012) 

stadstyper, delvis med utgångspunkt i Rådberg & Fribergs (1996) klassificering. För att 

beskriva förändring hos den rumsliga konfigurationen räcker det inte att studera enstaka 

faktorer; samtliga indikatorer bidrar till helhetsbilden av dynamiken. Här tas inte ställning till 

vilka av faktorerna som har den största eller den minsta betydelsen för energianvändningen. 

Beräkningsmetoder och definitioner för indikatorerna beskrivs i appendix.  
 

Skalnivå Indikator Formel 

Stad Befolkningstäthet Antal boende / stadsdel eller tätort 

Stadsdelens area 

Stad / 
stadsdel 

Bebyggelsetäthet Uppvärmd golvyta (m
2
)  

Stadsdelens / tätortens yta 

Stad Centralitet Summan av avstånd från varje bostad / arbetsplats till CBD 

Antal bostadspunkter / arbetsplatspunkter 

Stad Kärnbildning 
(nuklearitet) 

Antal noder i stadsväven utöver CBD. 

Stad Kollektivtrafikens 
täckningsgrad 

      Boende- och arbetandetäthet inom                                                   
400 meter från ett primärt kollektivtrafikstråk 

Boende- och arbetandetäthet i staden som helhet 

Stad Förutsättningar för 
kollektivtrafikens 

effektivitet 

Längden hos tätortens avgränsningslinje   

Tätortens yta (m
2
)  

Stad/ 
stadsdel 

Vägnätets utformning Antal korsningar i vägnätet / stadsdel 

Markytan för stadsdelen  

Stadsdel Funktionsblandning Andelarna dagbefolkning respektive nattbefolkning med så hög 
geografisk upplösning som möjligt 

Stadsdel 
/ kvarter 

Bebyggelsetypologi Komplext mått. Flera parametrar, bl a bebyggelsetäthet ovan. 

Stad Fjärrvärmenätets 
täckningsgrad 

Andelen ansluten uppvärmd bebyggelse i förhållande till den 
uppvärmda bebyggelsen i tätorten som helhet. 

 
Tabell 5. Urban form-indikatorer för att mäta förändringar i stadens rumsliga konfiguration av fysiska strukturer.  
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Fig 16. Principiell rumslig konfiguration med olika indikatorer som objekt i en hypotetisk modellstad. 

  

Bebyggelsetypologier 
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toriken är sammankopplad med konsten att styra, som till sin konstitution har 

utopiska drag genom idén att det finns en möjlighet att uppnå ett yttersta gott 
samhälle (Dean, 1999, 2010). Hållbar utveckling är numera en central del av vad 

detta ytterst goda samhälle innebär. Gapet mellan förändringar i realiteten och 

retoriken i visioner, mål och strategier kan beskrivas som det mellan entropisk verklig 
stadsutveckling och ett önskvärt hållbart idealtillstånd; en utopi. 

Planering är retorisk i den meningen att den utförs av människor i samspel med andra 

människor i syfte att övertyga om vägval och lösningar för en okänd framtid. Mot bakgrund 

av hur miljöfrågan, energipolitiken, begreppet hållbar utveckling och klimatdiskussionen har 

utvecklats tecknas i detta avsnitt bilden av ett gap mellan visioner och mål å ena sidan och 

den verkliga utvecklingen å andra sidan. Här skärskådas hur svenskt beslutsfattande och 

planering har utvecklats under de senaste decennierna av de drivkrafter som bidragit till 

gapet. Beslutsfattandet har präglats av övergången från välfärdsstat till nyliberal marknads-

ekonomi. Planeringen som teori och praktik har dels influerats av en utveckling med en allt 

större mängd teoretiska perspektiv, dels en förändring i lagstiftning och praxis som delvis 

speglar den politiska utvecklingen. Både beslutsfattande och politik har påverkats av 

paradigmskiftet från positivism och rationalism till postmodernism, post-positivism och post-

politik. Denna övergripande vändning har följts av uppkomsten av en rad olika diskurser, där 

hållbar utveckling och klimatförändringar framträder som starka. Inom den ekonomiska och 

politiska utvecklingen är diskurser om ekologisk modernisering den attraktiva staden och om 

handelns och industrins betydelse inflytelserika.  

Såväl hållbar utveckling som övriga diskurser uttrycks i planeringen genom retoriska 

omformuleringar av de ursprungliga intentionerna. Retoriken erbjuder en omfattande palett 

av tekniker att övertyga och blir uttryck för viljan att påverka genom kunskap; kunskap är 

makt, men makten definierar vad som är kunskap. I planeringen framträder karaktäristiska 

sätt att presentera och förmedla kunskap, olika kategorier avsändare och mottagare samt 

olika sätt att mer eller mindre avsiktligt förvränga budskap både vid avsändande och vid 

mottagande. Policys, program och planer blir därmed uttryck för diskursernas maktkamp om 

det förhärskande verklighetsperspektivet och vad som ska anses utgöra ’sanning’ i 

planeringssammanhang. I avsnittet utvecklas med stöd av ett antal teorier och tidigare 

metoder en modell för att analysera kommunala plan- och beslutsdokument. Syftet är att 

kritiskt granska och avtäcka underliggande avsikter och identifiera de bärande budskapen 

och inriktningarna i planeringsdokumenten.   

 

B: RETORIK 
Teori och metod för att analysera kommunala 

planerings- och beslutsdokument  

Retoriken är sammankopplad med konsten att styra, som till sin konstitution har utopiska 

drag genom idén att det finns en möjlighet att uppnå ett yttersta gott samhälle (Dean, 1999, 

2010). Hållbar utveckling är numera en central del av vad detta ytterst goda samhälle 

innebär. Gapet mellan förändringar i realiteten och retoriken i visioner, mål och strategier 

kan beskrivas som det mellan entropisk verklig stadsutveckling och ett önskvärt hållbart 

idealtillstånd; en utopi. 

Planering är retorisk i den meningen att den utförs av människor i samspel med andra 

människor i syfte att övertyga om vägval och lösningar för en okänd framtid. Mot bakgrund 

av hur miljöfrågan, energipolitiken, begreppet hållbar utveckling och klimatdiskussionen har 

utvecklats tecknas i detta avsnitt bilden av ett gap mellan visioner och mål å ena sidan och 

den verkliga utvecklingen å andra sidan. Här skärskådas hur svenskt beslutsfattande och 

planering har utvecklats under de senaste decennierna av de drivkrafter som bidragit till 

gapet. Beslutsfattandet har präglats av övergången från välfärdsstat till nyliberal marknads-

ekonomi. Planeringen som teori och praktik har dels influerats av en utveckling med en allt 

större mängd teoretiska perspektiv, dels en förändring i lagstiftning och praxis som delvis 

speglar den politiska utvecklingen. Både beslutsfattande och politik har påverkats av 

paradigmskiftet från positivism och rationalism till postmodernism, post-positivism och post-

politik. Denna övergripande vändning har följts av uppkomsten av en rad olika diskurser, där 

hållbar utveckling och klimatförändringar framträder som starka. Inom den ekonomiska och 

politiska utvecklingen är diskurser om ekologisk modernisering den attraktiva staden och om 

handelns och industrins betydelse inflytelserika.  

Såväl hållbar utveckling som övriga diskurser uttrycks i planeringen genom retoriska 

omformuleringar av de ursprungliga intentionerna. Retoriken erbjuder en omfattande palett 

av tekniker att övertyga och blir uttryck för viljan att påverka genom kunskap; kunskap är 

makt, men makten definierar vad som är kunskap. I planeringen framträder karaktäristiska 

sätt att presentera och förmedla kunskap, olika kategorier avsändare och mottagare samt 

olika sätt att mer eller mindre avsiktligt förvränga budskap både vid avsändande och vid 

mottagande. Policys, program och planer blir därmed uttryck för diskursernas maktkamp om 

det förhärskande verklighetsperspektivet och vad som ska anses utgöra ’sanning’ i 

planeringssammanhang. I avsnittet utvecklas med stöd av ett antal teorier och tidigare 

metoder en modell för att analysera kommunala plan- och beslutsdokument. Syftet är att 

kritiskt granska och avtäcka underliggande avsikter och identifiera de bärande budskapen 

och inriktningarna i planeringsdokumenten. 



118 
 

  



119 
 

Om Retorik 

Retoriken är ett kunskapsfält som av Aristoteles beskrevs som konsten att finna det som i 

varje situation är ämnat att övertyga (Ricoeur, [1975]1977). Idag finns en mångfald 

begreppsdefinitioner, såsom den som anges i Filosofilexikonet (1988, refererat i Nilsson, 

2003)); ”Rhetoric is the concept of the art of speaking and formulation of knowledge, and also 

involves a theory of knowledge. The knowledge must be directed and conveyed to provide 

action. The rhetorical tradition has the objective to unify comprehension and action, 

knowledge and emotions.” En annan definition är som konsten att tala och formulera kunskap 

och skapa världar av mening genom ord för att upp nå phronesis. Jag ser också retorik som 

reproduktionen av tankefigurer
97

 och diskurser för planering och stadsutveckling; som en 

länk mellan verkligheten och människans uppfattning och försök till kontroll över den. 

Diskurser och tankefigurer utgör uttryck för social praktik med olika språkformer som 

medium. Laws (2002) relationella syn på hur objekt produceras, förändras och upplöses i en 

social kontext utgör utgångspunkten för min syn på planering som retoriskt uttryck för 

aktuella diskurser i en komplex mångfald av parallellt existerande världar. Tankefigurerna ut-

gör en relativt beständig ’materia’ för denna retorik med diskurser som socialt överenskom-

met ramverk för vad som är möjligt och acceptabelt. Diskurser praktiseras hela tiden; de 

artikuleras och levandegörs (Laclau & Mouffe, 1985; Law; 2002). Asplunds (1979) modell 

för hur bas, tankefigurer och diskurser hänger samman och påverkar varandra är relevant för 

förståelsen av diskursers uppkomst men pekar också på hur snabbföränderliga diskurser kan 

påverka den trögföränderliga basen – vilket är fallet i den fysiska planeringen. Övertygandets 

sociala praktik – retoriken i olika diskurser – är därmed ett av planeringens mest betydelse-

fulla men också mest outtalade medel. Den sker som en bortträngning (avgränsning) av 

alternativa verkligheter i förhandlingar om diskursernas innehåll, oftast till förmån för en 

singulär, naturvetenskaplig verklighetssyn (Law, 2002). Den sociala praktiken bidrar till den 

komplexa komplexiteten (Byrne, 2005) i processer där det gäller för planeringens aktörer att 

övertyga varandra (sense-making (Tornberg, 2011)) och planeringens mottagare (sense-giving 

(op.cit)) om hur verkligheten är och hur den ska utvecklas. I CAS-termer svarar den för icke-

linjäritet, formandet av lämpliga tags (matchning; konsensus) och flödet i de sociala nät-

verkens länkar. Institutionalisering av diskurser svarar liksom basens beständighet för etabler-

andet av tankefigurer som sedan blir självständiga i förhållande till den sociala praktiken.  

Retorik i vid mening (se Ramirez, 2003; Ricoeur [1975]1977) ses här som ett verktyg för 

formandet av diskurser och i förlängningen tankefigurer. Förhållandet är dock dubbelriktat 

(Asplund, 1979); tankefigurer återverkar på ett strukturerande sätt på diskurserna och därmed 

på den artikulatoriska – retoriska – praktiken. Analogin med den kritiska realismens växel-

verkan mellan strukturer, mekanismer och objekt/händelser är uppenbar, med reservationen 

att dessa kategorier i sig själva är ett konstruerat filter att uppfatta verkligheten igenom. Jag 

kommer att koncentrera mig på tankefigurer bakom politikens och planeringens diskurser som 

antas ha kopplingar till olika planeringsmodeller. Tankefigurerna kan bidra till förståelse för 

varför en viss form av materiell bas leder fram till vissa planeringsdiskurser.  
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 Johan Asplund (1979) introducerar begreppet tankefigur med utgångspunkt i Karl Marx koncept bas – överbyggnad (se även 

Liedman, 2006) som en förmedlande nivå. Hos Marx liksom hos Asplund finns en dialektisk växelverkan mellan basen (summan 
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Perspektiv på diskurser i politik, planering och stadsutveckling 

Från välfärdsstat till postpolitisk nyliberalism 

 

”There can be no freedom without order. There can be no order without authority; and 

authority that is impotent or hesitant in the face of intimidation, crime or violence, cannot 

endure” (Margaret Thatcher, i Eccleshall, 1994:85, citerad i Allmendinger, 2002a: 114). 
 

En ny politisk-ekonomisk ideologi 

Det kan knappast bli tydligare hur retorisk skicklighet kan få två så vitt skilda och motstående 

företeelser som auktoritativ stat och individuell frihet att ingå i samma ekvation. Insatt i sitt 

politiska sammanhang utgör den emellertid en naturlig slutsats av utvecklingen i början av 

1980-talet. Till följd av bl a olje- och energikris och tillbakagång inom industrisektorn under 

1970- och 80-talen förändrades förutsättningarna för den västerländska välfärdsbasen, vilket 

innebar behov av en ändrad politik. I USA ledde ekonomins försämring under 70-talet till 

social instabilitet i bl a New York, vilket hanterades med privatisering och hårda ekonomiska 

åtstramningar. Episoden blev vägledande för krisen och regimskiftet under amerikanskt 

inflytande i Chile kort efteråt (Harvey, 2005). Den blev, tillsammans med en prioritering av 

låg inflation före full sysselsättning, karaktäristisk för politik och ekonomi i flera väster-

ländska stater under decennierna fram till idag, inte minst i Ronald Reagans USA och 

Margaret Thatchers Storbritannien, influerade av bl a ekonomipristagarna till Alfred Nobels 

minne Friedrich von Hayek och Milton Friedman. Den ideologiska och forskningsgrundade 

basen för ’ortodoxa liberala idéer’ som också kännetecknas av privatisering, avreglering, 

frihandel och utländska investeringar (Falkemark, 2006) kan i stor utsträckning spåras längs 

denna utvecklingslinje (Harvey, 2005). Nyliberalismen kan därmed förstås som en politisk-

ekonomisk ideologi som utgår från att ”society functions better under a market logic than any 

other logic, especially a state-directed one” (Purcell, 2009:141). Den har influerat Sverige 

genom goda bilaterala förbindelser med bl a USA och Storbritannien och genom att den fria 

rörligheten av varor, tjänster och arbetskraft som har blivit en konstituerande uppgift för EU.  
 
Några drivkrafter bakom förändringar i svensk politik 

I Sverige präglades politiken fram till 80-talet av statligt inflytande (Engström, 2006). Det 

svenska folkhemmet kan ses som en diskurs inom vilken fokus låg på att förse befolkningen 

med arbetstillfällen för att stimulera konsumtion som bas för välfärden. Makten utövades 

genom statligt inflytande med en förvaltning utformad utifrån ett rationalistiskt-positivistiskt 

kunskapsparadigm (Allmendinger, 2002a) och en alltmer utvecklad, sektoriell kommunal 

byråkrati. Byggandet kom efter hand att ske inom ramen för en stark koalition mellan staten, 

kommunerna och några med tiden mycket stora byggbolag. En konsekvens av ekonomins 

utveckling mot högre specialisering, koncentrering och ökad konkurrens var en oöverträffad 

urbanisering. Inflyttningen till städerna orsakade ett stort bostadsbehov, vilket kulminerade i 

miljonprogrammet 1965-75. Välfärdsstaten nådde då sin fulla utveckling genom bl a höjd 

bostadsstandard, en stark regional- och arbetsmarknadspolitik baserad på geografisk och 

social fördelning i ekonomin, en kraftigt utbyggd offentlig sektor, kommunsammanslagningar 

och professionalisering av de nya kommunerna som administrativa enheter (Engström & 

Cars, 2013; Montin & Granberg, 2013). Därefter kom sysselsättningen i fokus i en mer 

produktionsinriktad politik (Blücher, 2006). Bidragande har också varit kunskapsutvecklingen 

inom teknik, ekonomi och naturvetenskap som ungefär samtidigt innebar etablerandet av det 

nu rådande informationsteknologiska paradigmet (Castells, 1996).  
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Tre faser i nyliberalismens utveckling 

Olesen (2014) beskriver nyliberalismens utveckling i tre faser, där den första fasen under 70-

talets recession innebar införandet av marknadslogiskt tänkande och konkurrens i den 

offentliga sektorn i bl a Storbritannien. Det tidigare förhärskande rationalistisk-positivistiska 

paradigmet ersattes under denna period också av ett postmodernistiskt paradigm som innebar 

”shifting from casual reasoning as a basis for plan-making to discovering and confirming 

meaning” (Moore Milroy, 1991 p 182 i Allmendinger, 2002a). Postmodernismen innebar ett 

ifrågasättande av de politiska strukturerna som dominerades av starka majoriteter och 

betonade istället inkluderandet av en mängd minoriteter (Dryzek, 2000). Den andra fasen 

inträdde under 90-talet, då staten kom att ha en mer aktiv roll för att underlätta ackumuler-

ingen av kapital (Harvey, 2005, 2006) genom bl a riktade statliga investeringar i infrastruktur 

och stadsutvecklingsprojekt för att stödja konkurrens och marknadslogik (Olesen, 2014; 

Swyngedouw, Moulaert & Rodriguez, 2002). Detta kom bl a till uttryck i PBL genom 

slopandet av möjligheten att reglera olika former av handel i planeringen och senare genom 

införandet av den överordnade bestämmelsen om att planläggningen ska främja ”… en god 

ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens” (PBL 2010, 2:3). Socialdemokratin, som under 

efterkrigstiden haft en framträdande position i svensk politik, genomgick under denna fas en 

successiv förändring mot ett mer liberalt förhållningssätt i flera länder i Europa (Mouffe, 

2005, Allmendinger, 2002a). I bland annat Storbritannien och Sverige begränsades det all-

männas inflytande genom att staten medvetet genomdrev en omfattande privatisering och 

avreglering av marknader. Förändringen i Sverige kom i stor utsträckning som en reaktion på 

statens tilltagande inflytande över näringlivet under 60- och 70-talen, vilken kanske mer än i 

något annat land hotade kapitalets makt (Harvey, 2005). Man stimulerade samtidigt sam-

verkan mellan offentliga och privata aktörer och introducerade ett ekonomistiskt synsätt 

genom new public management med ekonomisk effektivitet som primärt fokus och anam-

mande av en privat företagskultur i offentlig verksamhet (Montin et al, 2008, Olesen, 2014). 

Utgångspunkten var bl a en konsekvent lobbyverksamhet och näringslivets satsningar på 

ekonomisk forskning som kunde belägga nödvändigheten av nyliberalisering (Harvey, 2005). 

Utvecklingen för Sveriges del har förklarats som en ’kognitiv inlåsning’ (Harvey, 2005 

med utgångspunkt i Blyth, 2002) som omöjliggjorde en diskussion om alternativ utveckling. 

Förändringen från att vara ett politiskt alternativ till att bli en oundviklig del av den rådande 

ordningen (Carmona et al, 2010, Fukuyama, 1989; Harvey, 2005) beskrivs som postpolitisk, 

med innebörden att skilda perspektiv och politiska konflikter döljs under ett konsensusorien-

terat beslutsfattande (Mouffe, 2005; Swyngedouw, 2009). Uppdelningen i vänster - höger 

inom politiken anses av bland andra Anthony Giddens ha förlorat sin betydelse (Mouffe, 

2005). Detta utgör den tredje fasen av nyliberalisering, vilken karaktäriseras av att nyliberala 

koncept allt mer kommit att normaliseras i det urbana beslutsfattandet (Olesen, 2014). I ett 

litet, exportberoende land som Sverige har förutsättningarna att hantera globala influenser 

blivit allt mindre under 80-, 90- och 2000-talen. En konsekvens har varit en politikens 

’reducering av sig själv’ till att bevaka grundläggande konstitutionella ramar och att flytta 

ansvar för samhällsfunktioner från nationell till lokal nivå och från offentlig till privat sektor. 

 
Den postpolitiska periodens strömningar och deras innebörd 

Utrymmet för ideologiska ställningstaganden har minskat, bl a till följd av skiftet från 

’government till governance’ (Cars et al, 2002; Elander, 2002) i vilket beslut i större utsträck-

ning fattas som överenskommelser till följd av förhandlingar, vilket reducerar politiken till 
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policy som hanterar sakfrågor istället för värdeskapande (Swyngedouw, 2009). Strävan efter 

konsensus bygger på en överenskommen inramning av problem och lösningar som innebär ett 

uteslutande och definierande av ’de andra’ på etisk och moralisk grund snarare än utifrån 

politisk värdegrund (Mouffe, 2005, Healey, 2007). Staten – i synnerhet i Storbritannien - har i 

dessa fall behövt vara auktoritativ för att kunna säkra utvecklingen av den fria marknads-

ekonomin (Allmendinger, 2002a), vilket korporativa aktörskonstellationer har kunnat dra 

nytta av på bekostnad av jämlikhet och effektivitet i andra delar av de sociala, ekonomiska 

och ekologiska systemen. Mouffe (2005) drar en gräns mellan politiken som verktyg och 

institutioner för konsensus och maktutövning å ena sidan och det politiska som idémässig 

grund för politiken å andra sidan. Hon menar att den liberala politikens rationalism, grundad 

på ekonomiskt egenintresse, har fjärmat politiken från dess grundidé som arena för ’konflikter 

i samförstånd’, där parterna enas om spelregler för att ömsesidigt redovisa och argumentera 

motstridiga synpunkter på ett öppet sätt. Konflikter framträder därmed inte längre lika tydligt. 

Under 90-talet skedde också det som brukar benämnas the deliberative turn i politiken; ett 

ökat reflekterande kring politikens riktning och innehåll. John Dryzek har utvecklat detta till 

vad han betecknar diskursiv demokrati, som innebär ett kritiskt förhållningssätt till andra 

samtida synsätt på politik (Dryzek, 2000) och som pekar på behovet av distans till nyliberal-

ismen. Liberalismens betonande av rationell argumentation behöver inte utgöra utgångspunkt 

i den reflekterande diskursiva demokratin. Även retorik kan användas för att frammana ett 

autentiskt reflekterande (Dryzek, 2000). De senaste åren diskuteras ytterligare en förändring 

inom förvaltning och administration mot ett mer värdebaserat synsätt, public value 

management (Stoker, 2006), som speglar den diskursiva demokratin. Synsättet förvaltar 

grunden i neoliberalismens konsensusbyggande och åsiktspluralism, men med insikten att 

behovet av att viktiga samhällsintressen hanteras av det offentliga.  

Jag uppfattar det diskursiva demokratiperspektivet som lämpat för att kunna möta ut-

maningen i klimatfrågan på ett helhetsinriktat, kritiskt sätt. Dryzek poängterar dock att den 

diskursiva demokratin inte utesluter nyliberalismens demokratisyn och att ”They share some 

key features, including a rejection of aggregative models of democracy. …//… They are best 

thought of as two tendencies, that in many works are often scrambled.” (Dryzek, 2000:3). 

Intrycket att de förhärskande uppfattningarna över tid pendlar mellan olika paradigm är så-

ledes i stor utsträckning en chimär (Stoker, 2006). Frågan är från ett planeringsperspektiv hur 

en aktör som kommunen ska kunna agera effektivt när nyliberalismen utgår så starkt från 

uppfattningen att det offentligas kontroll över enskildas agerande bör vara starkt begränsad.  
 
Strategisk planering och stadspolitik under nyliberalismen 

Nyliberalismens framväxt går parallellt med utvecklingen av en relationell strategisk plan-

ering
98

 (Healey, 2007; Olesen, 2014). Den har tjänat både som ett sätt att återge planeringen 

en del av dess betydelse i en kontext präglad av nätverkssamhällets flödesrum (Castells, 

1996), dess otydliga gränser och flytande rumslighet (Allmendinger & Haughton, 2009; 

Haughton, Allmendinger & Oosterlynck, 2013) bidragit till att öppna för ekonomistiskt 

präglade strategier (Olesen, 2014) som bl a kommit till uttryck i storskaliga och spektakulära 
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 Strategisk planering kan avse ganska olika saker. Jag utgår här från de definitioner som ges av Balducci et al 2011 (p 482-

83) med hänvisning till Torremolino-agendan från 1983; ”Regional/spatial planning gives geographical expression to the 
economic, social, cultural and ecological politics of society. It is at the same time a scientific discipline, an administrative 
technique and a policy developed as an intrerdisciplinary and comprehensive approach directed towards a balanced regional 
development and the physical organisation of space according to an overall strategy.”, samt – också I Balducci et al 2011, hur 
Healey (2008) beskriver hur rumslig planering innebär “…encouraging the emergence of particular development trajectories” (p 
483). Se dock även Albrechts, 2010 för en översikt och vidare referenser. 
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stadsomvandlingsprojekt, urvattning av den demokratiska planeringsprocessen med med-

borgarinflytande som en retorisk, koreografiskt arrangerad formalitet, gentrifiering och polari-

sering mellan olika socioekonomiska områden (Swyngedouw, Moulaert & Rodriguez, 2002) 

och platsmarknadsföring (Berglund, 2013).  

För den svenska stadsutvecklingen och planeringen har förändringarna i politikens 

diskurser inneburit en förändrad regionalpolitik från statlig fördelning till städer och regioner i 

konkurrens (Engström, 2006) bl a när det gäller infrastrukturinvesteringar. Stadsutvecklingen 

har i ökad utsträckning inriktats mot tillgänglighet, kunskapsutveckling och attraktivitet. 

Förändringen sammanfaller med utveckling inom kommunikationer, näringsliv och ekonomi i 

övrigt (op.cit; 2008). För den kommunala politiken har det i ökad omfattning kommit att 

handla om en kamp om företagsetableringar, skattekraft och ett inflöde av statligt och privat 

kapital för att klara välfärdsbasen och anpassningar till omvärldsförändringar. Den har i fråga 

om stadsutveckling fått drag av entreprenörskap snarare än styrning (Harvey, 1989). I denna 

kamp har städerna kommit att ses som ett medel genom sin centralitet, diversitet och attrak-

tivitet för inte minst den växande medelklassens preferenser. På flera håll i landet har under 

1990- och 2000-talet en stadspolitik vuxit fram i städer som Göteborg (von Sydow, 2004), 

Malmö (Dannestam, 2009), Eskilstuna (Ullstad, 2008) och Västerås (Granberg, 2004) 

antingen som en medveten strategi eller som ett successivt formande av koalitioner och 

strategier för stadsutvecklingen på en meta-nivå i samverkan mellan kommunen och andra 

aktörer. Karaktäristiskt för denna stadspolitik är dess stora inslag av informell samverkan, att 

formella institutioner för planering och beslut används som verktyg för att associera resurser 

och vinna legitimitet, användandet av visioner för att transformera internationella diskurser 

till en lokalt omtolkad hegemoni och att materialisera dessa diskurser och visioner i symbol-

projekt, både som tillfälliga manifestationer och som strukturella förändringar i form av bygg-

nader och anläggningar (Dannestam, 2009; Fredriksson, 2012)  

Den lokala stadspolitiken har ibland kunnat hämta stöd av statlig politisk stimulans i 

enskilda frågor och initiativ, men har ännu inte haft någon explicit statlig, centralt formulerad 

stadspolitik att utgå från, trots att detta kontinuerligt efterfrågas och framhålls som angeläget 

för en hållbar utveckling (Cars & Engström, 2008; Engström, 2006; 2012; Fredriksson, 2012; 

Ullstad, 2008). Utifrån att möjligheten att använda planmonopolet och lokal markpolitik i 

denna kontext har minskat framstår det som än mer betydelsefullt med proaktiva politiker på 

alla nivåer för att ge planeringen ett utrymme och planeraren ett mandat att skapa alternativa 

framtidsbilder och strategier som kan tjäna som grund för en kreativ dialog mellan de som är 

berörda i stadsutvecklingen (Engström & Cars, 2013). 

Rationalism, post-positivism och glappet mellan planeringens teori och praktik 

Skiftande fokus i planeringen  

Planeringsteorins utveckling från 1970-talet beskrivs ha gått från ett rationalistiskt-positivist-

iskt upplysningsfilosofiskt paradigm (Strömgren, 2007) mot ett mer pluralistiskt (Friedmann, 

1974; 1998); det post-positivistiska paradigmet, ofta betecknat som the communicative turn i 

planeringen (Allmendinger, 2002b).
99

 Det positivistiska paradigmet hade sitt största 

genomslag i planeringen under 1940-talet, då planeringen som urban design ansågs kunna 

hantera all förändring i samhället. Under 1960-talet riktades tilltron till planeringen till 
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 Yiftachel (1989, baserat på Schon, 1982) talar här om ett ’paradigm breakdown’, som inleddes redan under 1960-talet.  
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processerna, med betoning av procedur och rationell alternativhantering
100

, Behovet av 

planläggning ansågs stort när utredningen om ny bygglagstiftning beslutades 1968. Under de 

år utredningen pågick som ledde fram till 1987 års PBL undergrävdes denna uppfattning av bl 

a ekonomisk kris, minskad urbanisering och byggverksamhet, decentralisering av den offent-

liga sfären, minskat behov av detaljreglering, ändrade förutsättningar för kommunalt själv-

styre samt värdeförskjutningar och förändrade ekonomisk-politiska förutsättningar (Khakee, 

2000). Intresset för planering minskade också under 1980-talet bl a till följd av den då råd-

ande mättnaden inom byggnadssektorn och genom den nyliberala vändningen i politiken 

(Nilsson, 2003), som per definition tar avstånd från planering (Allmendinger, 2002a). Ratio-

nalismen tycks ha tonats ned i takt med detta minskade intresse för att lämna plats för postmo-

dernismens kommunikativa, pragmatiskt grundade teoribildningar som ny utgångspunkt
101

. 
 
Miljö- och planeringsdiskurser 

Under 1990-talet ökade åter intresset för planering i takt med behovet av integrering av 

miljöfrågorna och ökade krav på medborgarinflytande. Ekologisk modernisering blev den 

förhärskande miljödiskursen med en stark konsensuskultur inom de berörda professionerna 

kring dels att miljöproblemen är orsakade av människoskapade strukturer och beteenden, dels 

att dessa strukturer och beteenden ändå inte ifrågasätts (Hopwood et al, 2005). Miljöproblem-

en ansågs kunna lösas med vetenskap och teknik utan egentliga konflikter med ekonomiska 

frågor (Isaksson, 2006). Diskursen Global rättvisa övergick när den skulle omsättas på lokalt i 

ekologisk modernisering (se Nilsson, 2001). En delförklaring till diskursens hegemoni är att 

den blev en del av den socialdemokratiska regeringens plattform för ’det gröna folkhemmet’. 

Miljöhänsyn övergick i hållbar utveckling, där ekonomisk tillväxt kombinerades med ekolog-

isk hållbarhet. Lönsamma lösningar på sociala och ekologiska problem kom att prioriteras 

framför sådana som inte var lönsamma (Asplund, 2005).  

Parallellt med miljödiskurser har mer planeringsinriktade diskurser utvecklats under 1990- 

och 2000-talen. I diskursen ny verklighet 
102

 uppfattas planeringens kontext som alltmer 

komplex och kommunernas inflytande över utvecklingen minska. Det antas allmänt att be-

folknings- och bebyggelsetillväxt är eftersträvansvärt och att kommunen för att uppnå detta 

behöver uppfattas som attraktiv. Ett särskilt fokus läggs på städerna som arena för utveck-

lingen i en konkurrenssituation som anses behöva styras genom samverkan (Fredriksson, 

2011) och som har drivit många kommuner till att marknadsföra städer och platser. Diskurser 

om attraktiva städer, globalisering och industri och handel (se Nilsson, 2003) samverkar här 

med ny verklighet till ett mantra om attraktivitet, konkurrens om kunskapssamhällets kreativa 

invånare (Florida, 2006) och behovet av stadsutveckling som ett strategiskt redskap. Många 

kommuner skapar visioner kring dessa frågor i planeringen som en form av styrningspraktik 

och som ett led i marknadsföringen (Berglund, 2013; Syssner, 2012).  
 

Rationalismens beständighet 

Strömgren (2007) pekar på att det sedan 1700-talet har funnits en upplysningstradition, där 

förnuft och rationalitet haft en mer underordnad roll, nämligen antagandet om att samhället 

växer fram spontant och i konkurrens. Såväl nyliberalismen som neoklassisk ekonomisk teori 
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 Förtjänstfulla genomgångar av den svenska översiktliga planeringens utveckling ges av bl a Blücher (2006); Fog et al 

(1992); Fredriksson (2011); Nilsson (2003) och Strömgren (2007) 
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 Jag väljer här att inte gå närmare in på den rationella respektive kommunikativa planeringsteorins särdrag utan hänvisar till 

Allmendinger, 2002a; 2002b; Healey, 1997; 2007; 2009. 
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 Se Engström, Fredriksson & Hult, 2009; Fredriksson, 2011; Engström & Cars, 2013. 
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efter Adam Smith och Adam Ferguson utgår från ’den osynliga handens’ påverkan, inte bara 

för samhället i stort utan också genom antagandet om individens egenintresse. Post-

positivistiska planeringsdiskurser tycks hämta mycket av sin näring från denna tradition. 

Positivismens förnuftslogik och rationalism tycks ha fått ge vika. Skiftet från det rationella 

planeringsparadigmet till det post-positivistiska i planeringsteorin döljer och inrymmer 

emellertid varianter av fortlevande rationalism i planeringens praktik, delvis till följd av 

trögföränderliga institutioner (Liedman, 2002) som upprätthåller rationalismen som praxis; 

delvis till följd av ett ökat behov av att greppa om den allt mer komplexa, snabbföränderliga 

verklighet planeringen avser att hantera. Döljer, genom att fokus har riktats mot debatten om 

den kommunikativa planeringens fördelar och begränsningar (Purcell, 2009); inrymmer, 

eftersom det finns en rationalitet i bemärkelsen rationell systematik och struktur inbyggd även 

i den kommunikativa praktiken; ”Instead of modeling plans on rational belief, we use plans to 

organize rational intentions” (Hoch, 2007:17). Planer och visioner blir ett verktyg för att 

strukturera bilder av verkligheten som stödjer olika aktörers avsikter på ett rationellt sätt; en 

reifikation som befäster den framförhandlade och överenskomna uppfattningen (Tornberg, 

2011). Strömgren (2007) menar vidare att den svenska planeringspolitiken inte har påverkats 

på djupet av det teoretiska paradigmskiftet utan har behållit en stark förankring i 

upplysningsrationalismen med den representativa demokratin som en omhuldad ankarpunkt. 

Det finns därmed ett glapp mellan planeringens teori och praktik vad gäller rationalismens 

betydelse. Post-positivismen innebär också ”a new appreciation of the pernicious role of 

power as a form of societal control” (Allmendinger, 2002b); rationellt producerad kunskap 

används i det kommunala beslutsfattandet som en del av retoriken kring vad som är 

förnuftsmässigt välmotiverat (Flyvbjerg, 1998). Rationalism som kunskapssyn och rationalitet 

som maktmedel förekommer därmed alltjämt i den påstått kommunikativa planeringen.  

Urbanismens diskurser och tankefigurer 

”Att efterlysa innebörden av en diskurs är till en väsentlig del detsamma som att efterlysa den 

underliggande tankefiguren” (Asplund, 1979:153).  
 
Formandet av planeringens tankefigurer 

Naturalistiska språk, analogier och symboler fungerar som bärare av diskursiva budskap och 

sätter gränser eller ger möjligheter för vad som går att diskutera och åstadkomma (Bradley, 

2009). De bildar en berättelse om vad som behöver göras och hur det bör göras (Fredriksson, 

2011) och utgör en del av planerarens makt- och uttrycksmedel; avsikter och budskap som 

semiotiskt ’bäddas in’ genom bl a design (Jelsma 2003). Genom institutionalisering och 

etablering i vad som kan kallas ’planeringskanon’ förvandlas de i hög grad teoretiskt 

formulerade urbanistiska diskurserna till attityder och ’smak’, för att långsamt bli mer out-

talade, underliggande uppfattningar; tankefigurer (Asplund 1979; Klarqvist, 1993). För-

grundsgestalter inom planeringen fungerar som förändringsagenter (Hagson, 2004) som ramar 

in diskursernas innehåll och formar tankefigurerna.  
 
Modeller och regler som utgångspunkt för tankefigurerna 

Redan före den diskursiva urbanismens framväxt har mönsterplaner och idealmodeller utövat 

ett stort inflytande på stadsplaneringen (Ahlberg, 2005; Hall & Dunér, 1997; Svedberg, 2000), 

som ’tekniska mallar’. I och med urbanismen blir modellerna också ett normativt, moraliskt 

redskap (Westin, 2010). Ett antal utopiskt präglade modeller utvecklades med början i Cerdàs 

Teoria (Choay, [1980]1997). Mest betydande för svenska förhållanden är kanske Trädgårds-
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taden, (Howard, 1898; Unwin, 1912) och den relaterade idén om Grannskapsenheter (Perry, 

1929). Funktionalismens program, utvecklat av Le Corbusier, Walter Gropius m fl genom den 

internationella organisationen CIAM var kanske den mest utopiska modellen av alla 

(Fishman, 1982); det innebar en total revolution i förhållande till de historiska stadsbyggnads-

idealen. Det formulerades inte bara för arkitektur och stadsbyggande utan innebar en utveck-

ling inom bl a industri, vetenskap och politik, filosofiskt grundat på den logiska positivismen. 

Efter andra världskriget kombinerades funktionalismen i Sverige med Taylors och Fords 

principer om effektivitet och rationell produktion i alltifrån bostadsforskning till industriell 

byggproduktion (Rådberg, 1997). Grannskapsmodellen kombinerades med strävan att 

separera olika funktioner och därmed även invånare från varandra (op.cit).  

Vid sidan av modellerna har en annan kategori diskursiva uttrycksformer i planeringen 

utvecklats, nämligen regelverk (traktat, se Choay, [1980]1997). Sveriges första landsomfatt-

ande byggnadsstadga utvecklades av Lindhagen 1874, samtidigt med Haussmanns reglering 

av Paris efter 1853 och regleringsdiskussioner i Tyskland (Paulsson, 1994). Synen på stads-

planeringen i Sverige under slutet av 1800-talet betecknas av Rådberg (1988) som en doktrin; 

regularism. Under funktionalismen och efterkrigstiden utvecklades fler och sammansatta 

kvantitativa normer för alltifrån ytorna i den enskilda bostaden och bostadens grannskap 

(Ståhle, 2005) till trafiknätens utformning (Hagson, 2004; Lundin, 2008), som kom att utöva 

ett stort inflytande på planeringen liksom miljölagstiftningens normer.  

Klarqvist (1993) pekar på hur dessa regelverk och modeller har etablerats som uttryck för 

mycket konsistenta tankefigurer för konkreta sätt att hantera olika stadsbyggnadsproblem på, 

bl a vad gäller trafiknätens uppbyggnad, tektonisk respektive stereomorf betoning av stads-

miljöns olika element och integrering respektive separering av olika funktioner. Sverige, som 

klarade sig undan krigens förstörelse, har relativt ostört kunnat genomföra omfattande planer-

ingstyrda projekt, inte minst miljonprogrammet (Rådberg, 1988; 1997; Svedberg, 1988; 

Åström, 1993). Urbanteoretiska tankefigurer har därigenom påtagligt kunnat influera stads-

utvecklingen och därmed indirekt energianvändningen. Regularismen
103

 har genererat en 

integrerad, ofta tätexploaterad, stadsmiljö med ett gatunät som bygger på cirkulation och 

rörelse som öppnade för masskommunikation och därmed bilismen. Howards och Perrys 

modeller för nya satellitstäder har istället i stor utsträckning inneburit trafikmässig och rum-

slig segregation och oavsiktligt bidragit till stadsutglesning och större transportavstånd. Inte 

minst normerna för trafikytor, friytor och exploateringstal har bidragit till utglesningen 

(Ståhle, 2005). Trädgårdsstäder och grannskapsenheter är också oftast funktionsseparerade. 

Moderna regelverk och krav på bullerhänsyn, skyddsavstånd och miljökvalitetsnormer 

innebär en restriktionsplanering som bidrar till städernas utglesning och låsningar som pressar 

stadsbyggandet från innerstäderna ut i periferin och den stadsnära landsbygden.  
 
Diskursiva urbanistiska strömningar  

Under 1990- och 2000-talen har urbanismen utvecklats till ett antal strömningar i stads-

byggnadsdebatten som är svåra att kategorisera
104

. Jag väljer att se dem som diskurser, efter-

som de utgör socialt producerade influenser och utgångspunkter som är en del av planeringens 

och beslutsfattandets praktik lika väl som professionella och akademiska ideologier; en kom-

bination av utopier och traktat. De är också – vilket Asplund (1979) betonar – en självständig 
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 Regularismen introducerade vid regleringen av Stockholms malmar av Albert Lindhagen, den s k Lindhagenplanen, se bl a 

Eriksson, 1990; Hall & Dunér, 1997; Svedberg, 1988 och Åström, 1993. 
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 Se Adolphson, 2011 för en begreppsdiskussion. 
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nivå, skild från men i stor utsträckning baserad på, planeringens tankefigurer. Ett antal tydliga 

diskursiva strömningar – nyurbanism (Congress of New Urbanism 2000; Duany, Plater-

Zyberk & Speck, 2010), post-urbanism och vardagsurbanism (Kelbaugh, 2007) – kan 

urskiljas. Till dessa kan bl a även fogas den i USA utvecklade och i Europa under de senaste 

åren alltmer etablerade Landscape Urbanism och Green Urbanism som integrerar 

landskapsarkitektur och stadsbyggnad och samtidigt reflekterar över diskursen hållbar ut-

veckling (Waldheim, 2006). Sustainable urbanism, slutligen, har beskrivits som en vidare-

utveckling från New Urbanism (Haas, 2012). Medan New Urbanism har ett uttalat fokus riktat 

mot återskapande av ’traditional neighborhoods’ (Congress of New Urbanism 2000) handlar 

hållbar utveckling, som jag ser det, om städer och system av städer på alla geografiska nivåer 

och utan att utgå från en viss typologi. En hållbar urbanism utgår också tydligt från ett 

institutionellt, demokratiskt och rumsligt perspektiv (Ranhagen, 2006). Dessa diskurser 

fungerar både som norm för planerare och som trendgivare för beslutsfattare och allmänheten. 

Med utgångspunkten att individer baserar sitt handlande på rationella val i egenintresse har 

medborgaren successivt förvandlats till konsument, vars preferenser såväl marknaden som 

kommuner är allt mer lyhörda för (Berglund, 2013). Även bostadsbolag och mäklarfirmor 

använder de urbanistiska diskurserna som attribut i konkurrensen om konsumenterna. 

Diskurserna blir därmed en del av retoriken om staden som möjlighet till ett rikt liv och som 

lösning på olika problem, inte minst klimatförändringarna.  

Konklusion 

Politikens och planeringens diskurser har förändrats mot ett mer konkurrens- och marknads-

baserat förhållningssätt. Det post-positivistiska, pluralistiska paradigmet med betoning av 

kommunikativ rationalitet, dialog och samverkan understryker vikten av kommunikation. Det 

rationella paradigmets skenbara underordnande har öppnat för normativa framtidsvisioner. 

Retoriken har blivit ett medel i stadspolitik kring hållbarhet, attraktivitet och konkurrenskraft. 

Gränsen mellan politik och planering har samtidigt blivit otydligare.  

Portugali (2008) pekar på att interaktionen i städer som komplexa system ligger mellan 

mänskliga aktörer och de planer de producerar, där planerna som kognitiva, mentala kartor – 

diskurser – fungerar som representationer (Hoch, 2007) av och verktyg för påverkan av 

verkligheten som bidrar till ett meningsfullt sammanhang; koherens (Hoch, 2009). Visioner-

nas och planernas visuella karaktär, bl a kartor och illustrationer, bidrar till mottagarens 

kognitiva syntes av associationer på ett annat sätt än exempelvis rena faktatexter (op.cit). 

Dessa representationer har i stor utsträckning kommit att påverka hur rum produceras 

(Lefebvre, [1974]1991). Den perspektivistiska rumsuppfattningen, utvecklad på basis av 

produktionssystemet i proto-renässansens Italien, ersatte den tidigare rumsuppfattningen av 

religiösa representationer som dominerade i Europa. Den banade väg för naturvetenskapens 

relativa rumsuppfattning och industrialismens ersättande av den evolutionärt utvecklade 

staden som ’verk’ med en stad uppbyggd av repetitivt, intentionellt tillverkade ’produkter’ 

(op.cit). Den upplysningsbaserade, rationella stadsplaneringen utgår därmed från produk-

tionens och kapitalackumuleringens förutsättningar och kan ses som ett uttryck för denna typ 

av politiskt-ekonomisk rumsuppfattning från 1300-talet och framåt. Under 1900-talet har ’det 

urbana’ i allt överskuggande omfattning producerats på detta sätt, vilket har inneburit att 

diagrammet – den utopiska, perspektivistiskt baserade modellen – har kunnat inta en för-

härskande roll i stadsplaneringen. Denna diagrammatiska modell har i olika former byggt på 

kapitalismens rumsliga grundprincip; cirkulation (Harvey, 2012).  



128 
 

Planernas funktion som representationer av kapitalets fördelning – som aggregerad energi i 

form av fysiska strukturer och därmed förutsättningar för entropins ökning eller minskning - 

gör det naturligt att studera vad som uttrycks i planer och andra beslutsdokument såsom 

medvetet producerade minnen av framtiden för att förstå och förklara det diskuterade gapet. 

Denna produktion av framtidsminnen utgör en del av kärnan av planeringen som praktik och 

politik och kräver för att vara framgångsrik att dess mottagare övertygas om dess riktighet; 

någon bevisföring i vanlig mening är inte möjlig för att legitimera dess värde och riktighet. 

Retoriken är då ett naturligt val av teoretisk lins för att avtäcka bakomliggande motiv i den 

mån förändringarna av verkligheten skiljer sig från planeringen.  

Retorik i planer och beslut 

Retorik och planering 

Språkets makt i planeringen 

Retoriken har fått ökad betydelse under postmodernismen och nyliberalismen genom ”… the 

ways in which language, discourse, and rhetoric construct society and our knowledge of it.” 

(Throgmorton, 1991:155). I denna kontext reduceras retoriken ofta till ornament, uppvisning 

och yta genom användandet av stil för att manipulera och förföra (ibid). Genom att istället 

använda retorikens kunskapsteoretiska potential kan maktens uttryck i planeringen – 

dokumentens och planernas utsagor i form av visioner, mål och strategier – avläsas med 

’misstankens hermeneutik’ (Ramirez, 2003:59) med utgångspunkten att ”Det retoriskt viktiga 

är inte det som sägs utan framförallt det som tas för givet”, där ”… allting är tänkt inom ett 

perspektiv och många meningsskiljaktigheter kan bero snarare på perspektivet än på 

resonemangen.” (ibid). Denna utgångspunkt äger särskild giltighet om vi betänker hur 

moderna medier fragmenterar information i små bitar som antingen komponeras till nya 

helheter eller levereras som pusselbitar att byggas samman av mottagaren som bricolage 

(Elmelund Kjeldsen, 2008). Jag ser retoriken som central för att förstå bakomliggande motiv i 

kommunernas översiktsplanering, främst genom studier av policys, program och planer. För 

att besvara den forskningsfråga som handlar om hur visioner, mål och strategier uttrycks i 

olika dokument handlar det således inte bara om att notera förekomsten av visioner, mål och 

strategier utan hur dessa är uttryckta och vad som inte sägs; planer är alltid en respons på 

någon annan uppfattning (Throgmorton 1993).  
 
Tre appeller – tre planeringsparadigm 

Konsten att argumentera och agera som en erfaren och reflekterande praktiker kräver förmåga 

att hantera retorikens tre appeller logos, ethos och pathos. Logos relaterar till argumentationen 

för ett övertygande fall, ethos till karaktären och ryktet hos talaren (Hajer 1995 och Ramirez 

1995, refererade i Nilsson, 2003). Pathos är en retorisk strategi som syftar till att anspela på 

känslor och tankar hos åhörarna och till att avslöja hur budskapets avsändare uppfattar 

mottagaren. (op.cit; Ramirez, 2003). I traditionell retorik används dessa begrepp som tekniker 

för att övertyga, men har enligt Ramirez (2003) ett kunskapsteoretiskt värde och en metodo-

logisk roll ”… som retoriska topiker eller måttstockar för att avslöja budskapens olika 

implikationer.” (Ramirez, 2003:59), där avsändarens val av tema, talesätt, argumentering osv 

avslöjar en mentalitet och en topik (tankestil; kan jämföras med Kuhns (1962) paradigm).  

Retoriken är central för reflektioner kring planerarens förmåga att uttrycka inriktningen för 

en hållbar stadsutveckling, både vad gäller normativa, socialt överenskomna utgångspunkter 

(ethos), rationellt producerad kunskap (logos) och mobilisering för förändring (pathos). Den 
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positivistiska kunskapssynens dominans har hittills gjort att fokus främst har riktats mot 

objektiviteten och sanningshalten i ett budskap. Retoriskt har tyngdpunkten därför legat på 

logos, för att belägga (verifiera eller falsifiera) en utsaga. I planeringen kommer detta till ut-

tryck med stöd av kalkyler, trendanalyser och forskningsresultat i ”evidensbaserade” resone-

mang. Ett strikt logiskt, vetenskapligt resonemang saknar agent eller avsändare (Ramirez, 

2003). Planering är emellertid politisk till sin natur (Forester, 1989); den innebär normativa 

utsagor om framtiden som inte bara grundas på vetenskapligt producerad kunskap utan också 

på socialt och lokalt överenskommen sannning och värderingar. Detta formande av infor-

mation till berättelser äger rum i en väv av globala relationer (Throgmorton, 2003) i dialog 

mellan olika aktörer som formar och formas av samhällets hegemoniska diskurser. Utöver 

detta påverkas planeringen också av såväl interna (inom de planeringsutövande institution-

erna) som externa särintressen. Planeringen är därmed också påverkad av och ett verktyg för 

maktutövning i form av övertygande och sker utifrån diskurser andra än den vetenskapliga – 

diskurser om sådant som står i vår makt att förändra och förverkliga.  
 
Tre retoriska genus – tre grader av osäkerhet i planeringen 

Planering hanterar system och situationer som på grund av sin komplexitet kan beskrivas som 

röriga där både frågeställningar och lösningar är många och okända (Rittel & Webber, 1973), 

till skillnad från tydligt formulerade problem, där frågeställningen är mer definierad och det 

finns ett antal kända alternativa lösningar. En tredje, än enklare typ av situation är gåtan, där 

det bara finns en fråga och ett svar (Ritchey, 2002; Wilkinson; 2012). Beslutsfattare strävar 

efter att reducera en rörig planeringssituation till att få karaktären av gåta, vilken är betydligt 

mer lätthanterlig. Med ett reduktionistiskt angreppssätt går helhetsbilden helt eller delvis 

förlorad och framtidsperspektivet blir kortare; en mer inkrementell beslutsgång kan uppstå 

(Mintzberg, 1994; Allmendinger, 2002a), inte bara i planeringssituationer utan i vårt sätt att 

fungera i stort; den mänskliga hjärnan arbetar för att minska informationsentropin genom 

heuristiska approximeringar – förenkling av verkligheten – tills vi uppfattar situationen som 

tillräckligt enkel för beslut (Kahneman, 2011). Planerarens uppgift kan till del sägas gå ut på 

att göra denna transformering med ett bibehållet helhetsperspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 17. Planeringssituationer med tre grader av komplexitet – hög (rörighet), medelhög (problem) och låg (gåta). 
Utgångsläget ”planerarens vardag” kännetecknas av hög komplexitet som planeraren strävar efter att reducera i 
beslutsunderlag och planer. Beslutsfattare önskar i allmänhet en så hög grad av förenkling av situationen som 
möjligt, vilket i många fall inte är realistiskt. Efter Ritchey (2002) och Wilkinson, (2012). Olika scenariotyper kan 
användas för att beskriva en framtidsbild för respektive komplexitetsnivå (Dreborg, 2004; Börjeson et al, 2006). 
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Den klassiska retoriken erbjuder tre olika genus eller diskurstyper; genus iuidiciale (utvärder-

ande), genus deliberativum (övervägande, handlingsdiskurs) samt genus demonstrativum 

(framställande) (op.cit). Här är tid och rum viktiga faktorer relaterat till frågan om osäkerhet 

och komplexitet, där den ’enkla’ planeringssituation som handlar om en sannolik framtid 

(gåtan) kan hanteras genom en analys av vad som har hänt tidigare – utvärdering av ’fakta’ 

enligt den rationella planeringsdiskursen. Den något mer osäkra planeringssituation som 

hanterar tänkbara framtidssituationer innebär olika överväganden inför handling och kan 

betecknas som mer deliberativ. Den mest komplexa och osäkra planeringssituationen innebär 

ett behov av normativa uppfattningar om en önskvärd framtid, vilket påkallar ett framställ-

ande av konkreta framtidsbilder och tydliga visioner och mål i planeringen.  

I den rationella planeringen utgör retoriken en blind fläck – fakta och objektiv kunskap 

anses kunna tala för sig själv; ”… power has a rationality that rationality does not know” 

(Throgmorton, 2003:132; Flyvbjerg 1998:234). Medan retorik enligt detta perspektiv associ-

eras till politik och beslutsfattande bör planeringen hållas ’ren’ från subjektiva och normativa 

inslag som retoriken kan innebära. Den kommunikative planeraren däremot, tar retoriken som 

en utgångspunkt för att informera (logos), intressera (ethos) och engagera (pathos) aktörer, 

intressenter och den breda allmänheten i planeringen. Retoriken kan i det kommunikativa 

perspektivet betraktas som en naturlig komponent i all tvåvägskommunikation.  

Retoriska uttrycksformer i planeringen 

Objektivitet och subjektivitet i planeringsretoriken 

Retorik fungerar både konstituerande och övertygande (Throgmorton, 1993) och kan ses som 

ett sätt att selektivt och avsiktligt forma ett budskap för att övertala eller övertyga mottagaren. 

Utgångspunkten är Shannons (1948) teori om kommunikation och informationsöverföring; 

hur informationen avgränsas, formas, sammanfogas, sänds, mottas och tolkas
105

.  

Retorikens appeller och genus kan användas medvetet som uttrycksmedel i argumentation 

för ett förslag och ibland även dölja problem och svårigheter. Modebegrepp, trender och 

diskurser kan vidare användas som troper och figurer för att förstärka budskapet i 

planen/policyn och ge en viss bild av beslutsfattarnas vilja men också öppna begrepp och 

utsagor för tolkning och otydlighet. I planeringen förekommer argumentation för förtätning 

och utglesning genom att framhålla positiva effekter med den förordade utvecklingen, ofta i 

kvantitativa termer när den riktas till ’experter’ och beslutsfattare och som emotionella bilder 

när den riktas till den berörda allmänheten eller olika grupper av ’konsumenter’. Mindre 

vanligt förekommande är redogörelserna för de negativa effekterna (Dieleman & Wegener, 

2004). Denna betoning av fördelar kan betraktas som en manipulering av aptum och puritas. 

Ett sådant uttryck är metonymin att beteckna alla typer av förändring som utveckling - en 

distortion av det egentliga budskapet (Forester, 1989) som innebär avvikande från den allmänt 

överenskomna realiteten och ibland avsiktliga försöka att omdefiniera den.  
 

Prognoser och andra ’vetenskapliga’ drag hos den rationella planeringen 

Throgmorton pekar på att all planering kan betraktas som retorisk och att även till synes 

objektiva verktyg såsom prognoser, simuleringsmodeller, kartor och enkätundersökningar kan 
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 För att en framställning av information ska kunna fungera retoriskt (övertygande) har i den klassiska antiken angetts fyra 

huvudkriterier, nämligen korrekthet (puritas), klarhet (perspicuitas), konstnärlig skönhet (ornatus) och Lämplighet och 
ändamålsenlighet (aptum). Av dessa har retoriken historiskt lagt mest vikt vid ornatus (Elmelund Kjeldsen, 2008). Centralt för 
ornatus är vad som i retoriska sammanhang kallas troper och figurer; Begreppet trop kan härledas till grekiskans tropos; 
vändning eller vridning. Metaforer (överföring av betydelser, liknelser), metonymier (namnbyten), synekdoker (att förstå något 
med något annat) och ironi (förställningar) utgör vad som brukar betecknas de fyra huvudtroperna (op.cit). 
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betraktas som retoriska troper – argument av rationell karaktär som kan användas för att 

övertyga om subjektiva, politiska och ideologiska delar hos den narrativ som de är delar av. 

Kalkyler har inte minst i energiplaneringen använts för att sluta upp kring ett förordat 

alternativ och för att utesluta andra (Jacobsson, 1988). De utgör en del av det prediktiva sättet 

att uttrycka uppfattningar om framtiden (Mannermaa, 1991) och associeras ofta med 

problemlösning och ’framgångsrecept’ (Shipley & Michela, 2006), något som kan upplevas 

som attraktivt för beslutsfattare och den breda allmänheten. De innebär emellertid att ett 

komplext ’rörigt’ problem ofta reduceras till en ’gåta’ (Ritchey, 2002), vilket kan leda till helt 

felaktiga slutsatser. Den rationella planeringen kan i sammanhanget sägas till stor del utgå 

från mål om korrekthet och klarhet samt i viss mån lämplighet och ändamålsenlighet. Dessa 

värden eller dygder understödjer en objektiv framställning i enlighet med ett positivistiskt, 

naturvetenskapligt kunskapsperspektiv samt, när det gäller lämplighet och ändamålsenlighet, 

pragmatism; karaktäristiskt för tekniska rapporter, prognoser och andra rationellt präglade 

underlag i planeringen. Det är därför intressant att studera förekomsten av utsmyckningar och 

ornament, uttryck som bryter mot det vanliga sättet att säga något på, då dessa kan indikera 

avsikter bortom det objektiva; politik, värdegrund, ideologi och vilja att förändra; makt.  
 
Visioner och berättelser i postmodernismens kommunikativa planering 

En mer kommunikativ form av retorik i planeringen är formulerandet av visioner för att 

synliggöra sannolika, tänkbara eller önskvärda framtidsscenarier (Bell, 2003). Visioner ut-

vecklades under 1980- och 90-talen som en del av den kommunikativa planeringstraditionen 

(Shipley & Michela, 2006) och utgör i dag ett vanligt inslag i kommunernas översiktsplaner. 

Två exempel är ’Stockholm – promenadstaden’ (Stockholms Stad, 2010) och ’Uppsala 

växer’. Promenadstaden görs synonym med Stockholm, d v s (positiva) värden som förknip-

pas med att promenera avses också förknippas med Stockholm. Man söker ge namnet 

Stockholm ett annat innehåll, d v s en metonymi. Uppsala växer genom att fler hus byggs, men 

också genom tillväxt i näringsliv och befolkning. Man kan också ledas att tro att andra sam-

hällssektorer växer som kanske inte i verkligheten gör det. ’Uppsala växer’ blir en synekdok; 

en helhet som kan inkludera (men inte självklart gör det) många delaspekter.  

Visioner i planeringen formuleras ofta utifrån någon form av berättelse eller narrativ. Som 

berättelser har planer också en moralisk mening och är bärare av sociala normer som formar 

lokalsamhället och dess identitet (Walter, 2013), och har, om de är utformade med omsorg 

och kunskap, en förmåga att skapa känslomässigt engagemang hos beslutsfattare, aktörer och 

den breda allmänheten. Det har visat sig att explicit uttryckta visioner ökar stödet för och 

möjligheten till genomförande för en viss idé jämfört med om visionen förblir outtalad 

(Shipley & Michela, 2006). Visioner kan i det sammanhanget ha en generativ, förändrande 

roll, i synnerhet när starka framtidsberättelser formas utifrån behov hos utsatta grupper som 

bildar motståndsrörelser (Sandercock, 2011). Det behöver inte alltid vara planen som utgör 

själva berättelsen. Berättelser kan omfatta en bredare kontext än den planen hanterar. Planen 

kan då fungera som en trop som belägger eller legitimerar denna större berättelse 

(Throgmorton, 2003). Omvänt kan planens berättelse ange hur den större berättelsen ska 

tolkas; vilken moralisk ton författaren vill ange för läsaren (Walter, 2013). 
 
Korrespondens och diskrepans mellan retorikens avsändare och mottagare 

Planering är alltid är en respons på tidigare påståenden och kommer att efterföljas av 

ytterligare respons, samt att ett budskap alltid ligger utanför planerarens kontroll eftersom 

dess mening uppstår hos budskapets mottagare. Planer läses och förstås alltså på olika, 
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subjektiva sätt och tolkas ofta motstridiga sätt. Mandelbaum (1990) pekar på vikten av att 

författande, läsning och föredragande av planer utgör en samlad enhet. Planeraren utgår enligt 

Mandelbaum ofta från att ingen läser och förstår planen och riskerar att hemfalla åt ett 

defensivt uttryckssätt som vänder sig till experter. Planerna förlorar därmed begriplighet och 

transparens. Planerarens uppfattning av mottagare och av sig själv (avsändaren) blir således 

betydelsefull för planernas innehåll och budskap. Planerare kan enligt Throgmorton (1991) 

inta en av tre renodlade roller; som vetenskapsman (rationell), som politiker (kommunikativ) 

eller som advokat (normativ). Planeraren har på motsvarande sätt tre kategorier av mottagare 

av planeringsbudskapet som speglar planerarens roller. Som rationell vetenskapsman 

uttrycker sig planeraren med formellt tekniskt språk, hänvisningar till forskning och genom att 

uttrycka sig på ett neutralt, opersonligt sätt. På motsvarande sätt kan planeraren uttrycka sig 

mer som en politiker eller som en advokat. Jag ser de tre rollerna som återspeglingar av dels 

retorikens tre appeller logos, ethos och pathos, dels de tre dominerande planeringsparadigmen 

– det rationella, det kommunikativa och vad jag i brist på etablerade definitioner här kallar det 

generativa. Så länge planerarrollen möter den motsvarande kategorin mottagare sker 

kommunikationen på ett konventionellt sätt. När planeraren tvingas försöka övertyga med ett 

budskap till en annan kategori sker antingen ett sammanbrott i kommunikationen eller också 

uppstår möjligheten att generera nya gemensamma sammanhang – ”the language and rhetoric 

of planning, therefore, is constitutive: It can help to reproduce existing communities or create 

new ones” (Throgmorton, 1993). Planeraren måste ha ett gott omdöme i bruket av retoriken. 

En av utmaningarna är att de olika rollerna, mottagarna och situationen sällan är renodlade 

utan en blandning som i varje situation kräver ett klargörande. 
 
Komposition och representation 

Hoch (2009) beskriver utarbetande av planer som en form av komposition grundad på 

tolkning och representation. Här kan vi återkoppla till vad Ramirez säger om den klassiska 

retorikens tre genus och om retoriken som diskursanalys; ”… varje utvärderande och varje 

övervägande resonemang hämtar också sin övertygande kraft från själva framställnings-

sättet.” (Ramirez, 2003:66, normal text är betonad i ursprungstexten) ”Man kan således säga 

att hela den retoriska kraften vilar på den s k uppvisande diskursen.” (op.cit:65). Såväl 

tolkning (utvärdering och övervägande) av en planeringssituation som dess uttryck i planen 

genom någon representation (uppvisande) har en logik som kan tillämpas med olika avsikt. 

Detta bruk är retoriskt genom författarens försök att övertyga eller övertala läsaren. I främst 

representationen finns ett inslag av ’planning craft’ (Hoch, 2009) som i någon utsträckning 

kan vara estetiskt. Här beaktas estetiken inte som ett av planens syften utan som en av flera 

uttrycksformer eller, återigen med Ramirez ord, diskursiv design. Denna del av retoriken 

benämns traditionellt elocutio - uttryckssätt eller språklig utformning, och utgörs av retorikens 

troper och stilfigurer, som tillsammans i olika kombinationer bildar de ramberättelser som 

Mandelbaum och Sandercock har identifierat och kan användas även för att avkoda plan- och 

beslutsdokument deras intentioner. De utgör en del av textens interna aptum och ska, för att 

ge en god retorisk verkan balanseras mot textens presentationsmedium, syfte, innehåll och 

disposition (Elmelund Kjeldsen, 2008). Tolkningen förutsätter också hänsyn till yttre aptum, d 

v s hur textens budskap uppfattas av mottagaren samt hur väl timingen är vald för budskapets 

framförande (kairos). 
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Utopia och entropia i planeringsretoriken 

En utopi kan definieras som ”…the capacity to imagine a future that departs significantly 

from what we know to be a general condition in the present” (Friedmann, 2011:146). Utopier 

förekommer genom historien som idéer, ofta uppbyggda av troper såsom metaforer och 

metonymier. Thomas More skrev sin Utopia (1516) som en kritik med en drömbild av ett 

samhälle i balans som alternativ till ojämlikheterna i dåtidens England (Miles, 2008). Francis 

Bacons postuma New Atlantis från 1627 beskriver på motsvarande sätt en ö i havet, skild från 

den övriga världen. I Bacons fall bestod utopin i odlandet av kunskap (Liedman, 2002). I båda 

skildringarna lever människorna i harmoni i städer och i balans med naturens resurser.  

En tradition av utopier med utgångspunkt i Mores Utopia kan urskiljas som bl a 

kännetecknas av att de saknar berättare, ger en kritisk motbild till sin samtid och beskriver ett 

idealsamhälle (Choay, [1980]1997). Utopier skiljer sig på detta sätt från Choays andra 

kategori av framåtsyftande arbeten, traktat, såtillvida att utopier enligt Choay betecknas 

modeller, medan traktaten utgör regelverk. Traktaten har normativa attribut medan utopierna 

har visionära drag. I stadsutveckling är utopibegreppet associerat med de nära besläktade 

begreppen vision och idealsamhälle (Neuman, 1991). Skillnaden mellan utopier och visioner 

är främst att visioner kan förverkligas, medan utopier oftast är ouppnåeliga eller olika 

verkligheten (Hultman, 1998). Båda är emellertid avsedda att uppfattas som verkliga, till 

skillnad från fiktion och fantasier, som har en overklig prägel (op.cit).  
 

 Avsedd att uppfattas 
som verklig 

Avsedd att uppfattas 
som overklig 

Lik verkligheten  Vision Fiktion 

Olik verkligheten  Utopi Fantasi 

 
Fig 18. Olika sorters imaginära världar, efter Hultman, 1998. 
 

Mores och Bacons utopier är inte bara konkreta beskrivningar och bilder av önskvärda 

idealtillstånd utan också platser. Lefevbre pekar på utopins nästan verkliga karaktär: ”…u-

topia can be neither read nor seen, yet it is there in all its glory. It is where the gaze that 

overlooks the large city is situated, a vaguely determined place, but one that is carefully 

concieved and imagined (imaged), a place of consciousness; that is, a consciousness of 

totality.” (Lefevbre, [1970]2003:129-130). För Lefevbre blir utopin en egenskap hos stadens 

form i vårt medvetande som kan avbildas; en diagrammatisk innebörd – stadsplanen som 

mönsterform - som pekar på ett behov av kontroll och avvisande av förändringar. Utopier kan 

därför också ses som maktmedel för att bemästra den rumsliga utvecklingen. Utopier blir 

aldrig genomförda fullt ut, men där man har försökt förverkliga dem fungerar de ofta som 

frusna ögonblicksbilder av den vid tidpunkten förhärskande samhällsideologin; överspelade 

som maktsymboler (Hou, 2010) men samtidigt tidlösa som extrema exponenter i det 

historiska flödet av urbana förändringar – ”As myth these utopias have dominated planning 

and design discourse. As fact, their influence have been real and measureable” (Neuman, 

1991:344). I den svenska översiktsplaneringen kan man se drag av dessa beskrivningssätt i 

dels hur visioner, policys och mål är formulerade (utopier), dels hur riktlinjer och rekom-

mendationer uttrycks normativt och preskriptivt (traktat). Planerare tillgriper utopier som 

modeller och schablonbilder som en del av den professionella repertoaren (Janson, 1998) för 

att hantera komplexa framtidssituationer – som problemdefiniering, problemlösning, 

problemförebyggande eller som problemsökande (Hoch, 2009). Utopiernas möjlighet till 
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förverkligande kan delvis sägas ligga i samspelet mellan representation i och tolkning av de 

modeller som tillgrips. Dessa aspekter kan ses som centrala för planers utformning (op.cit). 

En stor del av det nutida stadsbyggandet står i skarp kontrast till utopin om det hållbara 

samhället. Industrisamhällets hierarkiska maktförhållanden ersätts successivt av kunskaps-

samhällets geografiskt, ekonomiskt och socialt mer spridda konstellationer, vilket med ökad 

mobilitet har inneburit utspridda stadsstrukturer, ökade transporter och ökad energianvänd-

ning (Castells, 1996). Med konsumtion som motor för en alltmer globaliserad ekonomi har det 

lett till en kraftig ökning av resursanvändningen i stort i linjära flöden som till skillnad från de 

slutna kretsloppen låter högvärdig energi, ackumulerad i materia eller som elektricitet, spridas 

som värme och icke nedbrytbara deponirester. Den kanske mest betydande konsekvensen ser 

vi i klimatförändringarna, ibland beskrivna som en oundviklig och allomfattande katastrof; en 

sorts 2000-talets apokalyps (Swyngedouw, 2010).
106

 I svenska städer framträder den i fysisk 

form som externhandelsområden, motorvägsstäder (Bergman, 2005; 2008) och perifera glesa 

villaområden. Om Utopia är ett idealt sluttillstånd för den hållbara, energieffektiva staden är 

detta den ohållbara, resursslösande stadens; Entropia.  

Osäkerhet som retoriskt maktmedel 

Utopisk och entropisk polarisering för att skapa konsensus 

Många förändringar – däribland klimatförändringar - sker slumpmässigt (Van Woerkum et al, 

2011) som oförutsedda konsekvenser av globala processer eller inverkan från små lokala 

förlopp i komplexa händelsekedjor. Individer anses agera först och främst i egenintresse 

(Ostrom, 2007), hantera i första hand närliggande problem och först därefter ta sig an frågor 

som finns ’längre bort’ i tid, rum och sociala sfärer (Meadows et al, 1972). Vi tenderar att 

bortse från det oförutsägbara och att tala om slumpen med utgångspunkt i specifika händelser 

baserat på tidigare erfarenheter (Kahneman, 2011). Medan många miljöproblem blir konkreta 

för oss som individer (tydlig feedback i ett kort tidsperspektiv i det absolut materiella, 

föreställda eller levda rummet), har vi svårt att uppfatta problem på global systemnivå (i det 

relativa eller relationella rummet) – dit klimatförändringarna hör (Holmberg, 1993). På 

samma sätt ökar osäkerheten med avståndet i geografisk skala, tid och storleken på den 

sociala grupp som en viss fråga berör (Meadows et al; 1972, Christensen, 1985). 

Samtidigt som hållbar utveckling utgör ett etiskt rättesnöre i planeringen (Bradley, 2009) 

har klimatförändringarna och en ’peak everything’ kommit att framställas som det hot vilket 

vi har att respondera mot (Swyngedouw, 2010). Osäkerhet utgör ett starkt argument för 

konsensus, vilket har bidragit till den post-politiska och post-demokratiska (Purcell, 2009) 

situationen, ofta uttryckt retoriskt förenklat som en utopisk strävan efter hållbarhet och dess 

antites – ’det andra’ – i form av klimathotets dystopi för att övertyga om nödvändigheten av 

vissa beslut och åtgärder. Helhetsperspektivet på hållbar utveckling blir svårt att behålla när 

strävan att bli överens får högre prioritet än de kritiska frågeställningarna. Målformuleringar i 

översiktsplaner bär ofta drag av konsensusbeslut genom att vara vaga, allmänt formulerade 

och retoriska till sin karaktär och sitt innehåll. De bär vissa drag av utopier så som Choay 

([1980]1997) definierar dem med bl a förekommande ’berättelser’ eller ’narrativer’ om ett 

framtida idealsamhälle, en föreställning om att det samhälle vi lever i behöver förbättras eller 

göras avståndstagande ifrån och att visionen eller målen – när de väl är uppfyllda – utgör ett 

slutstadium i utvecklingen. De kan ibland också ge intrycket av att befinna sig utanför våra 

spatio-temporala koordinatsystem – ’någon annanstans’ (Choay, [1980]1997:34). Choays 
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 Rem Koolhaas beskrivning av The generic city (Koolhaas 1994) ger en god bild av denna stadsmiljös sätt att fungera. 
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utopier utgår från ett ’berättarjag’ och har en känd författare. Policys, program och planer 

saknar ofta denna egenskap och framstår som ’kommunens viljeinriktning’. Ofta betonas detta 

i beskrivningen av processen där en bred förankring vanligtvis lyfts fram.  

 
Osäkerhet, kunskap och makt i planeringsretoriken 

Prioriteringar och kommunikation tenderar att kunna ske på andra sätt i osäkra situationer än 

under ’stabila’ omständigheter; retoriska argument som att ’vi befinner oss i en ny tid’ eller att 

’vi står inför stora förändringar’ används för att motivera särbehandling av frågor eller vissa 

samverkansformer. Retoriken är (se Ramirez (2003), central som verktyg för maktutövning i 

planeringen, inte minst vad gäller hanteringen av kunskap. Flyvbjerg (1998) konstaterar med 

utgångspunkt i Francis Bacon att kunskap är makt, men att makt också är kunskap. Makt 

producerar den kunskap som behövs för att ge legitimitet åt den förhärskande viljan och 

undantrycker den kunskap som kan motverka samma vilja; ”… the relations between 

knowledge and power are decisive if one seeks to understand the kinds of processes affecting 

the dynamics of politics, administration and planning.” (op.cit:319).  

Stegen mellan dialog kring visioner och mål och den färdiga planen rymmer många 

möjligheter till beslut bakom stängda dörrar. I fältet mellan direkt och representativ demokrati 

å ena sidan och expertstyrning å andra sidan finns möjlighet för aktörerna att formulera såväl 

problem som visioner för lösningarna. Historiskt är det ofta den som håller i pennan som i 

slutändan bestämmer vad som blir sanning och inte. De utopiska dragen kan vara medvetet 

retoriska men kan också vara en ’biprodukt’ av retoriken eftersom det utopiska (och ibland 

dystopiska) framtidsperspektivet är en del av diskurserna kring hållbar utveckling. En läsning 

av policy- och planeringsdokument ur denna synvinkel kan avtäcka intressanta ledtrådar till 

varför insikten om ett problem inte alltid kommer till uttryck i målformuleringar, att det 

ibland finns en glidning i innebörden mellan de mål som formulerats och de åtgärder som ska 

leda till att målen uppfylls samt att genomförandet ibland divergerar från målen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 19. Entropia och Utopia som poler på en skala av förändringar av stadens fysisk-rumsliga strukturer. Denna 
stadsutvecklingens realitet påverkas av makt och beslutsfattande i planeringen, vilket i figuren utgör den andra 
axeln med en skala av ovanifrånperspektiv till underifrånperspektiv.  
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Metod för retorisk analys av policys, program och planer 

Att läsa planer  

Genomgången av olika plan- och beslutsdokument förutsätter en jämförbar metodik om hur 

man läser planer och andra dokument mellan fallstudiens olika analysenheter. I vid mening 

kan kvalitativa studier sägas ha som syfte att beskriva och förklara mönsterförhållanden, 

vilket kräver konceptuellt specifika kategorier (Mishler, 1990 i Jabareen, 2006) – en form av 

kvalitativ taktik som stöd för att generera mening ur olika texter som kan beskrivas som 

induktiv tematisk analys (op.cit). Denna taktik innefattar i mitt fall momenten 1) kritisk 

granskning av dokument, 2) identifiering av mönster och koncept, 3) konceptualisering – att 

hitta teoretiska samband bland de identifierade koncepten.  

Tyngdpunkten ligger på översiktsplaner eftersom de utgör en syntes av övriga policys och 

programdokument och eftersom det är genom den fysiska planeringen kommunerna i första 

hand kan påverka den byggda miljön. Policys kan i sammanhanget anses ligga diskurser nära 

såsom en ”… samling idéer, begrepp och kategoriseringar vilka ger mening åt verkligheten 

och vilka produceras, reproduceras och förändras i en viss praktik” (Dannestam, 2009 med 

utgångspunkt i Hajer, 1995). Emellertid studeras även övriga relevanta dokument som berör 

hållbar utveckling, fysisk planering, fysiska strukturer och energi. Valet av metod för att läsa 

och analysera relevanta dokument utgår från tidigare metoder för att studera planer. Khakee 

(2000) konstaterar att det finns få sådana metoder att tillgå, men redovisar tre metoder som 

utgår från begreppet ’berättelse’ (Khakee, 2000 baserat på Kaplan, 1993). Begreppet 

möjliggör en analytisk tolkning, genom vilken planens aktörer, arena, spelsätt, organisation 

och syfte kan identifieras. De tre metoderna är: 

 Planen som dramaskildring (utifrån Mandelbaum, 1990 och Sandercock, 2011) 

 Planen som förenar rationell retorik och en mångfald av åsikter (utifrån Tett & Wolfe, 

1991) 

 Planen som en produkt av en demokratisk diskurs (utifrån i Healey, 1993). 

Planen som dramaskildring innebär att planen betraktas som (1) en samling förslag och 

yrkanden, (2) en förmedlare av idéer och (3) en berättelse om ett drama med många aktörer 

(Mandelbaum 1990). Faktorer såsom begreppsram, konstruktion av befallningar och 

kontrollåtgärder, prognoser och förutsägelser, kausala samband mellan mål och medel, bevis 

för olika antaganden, teorier och förklaringar samt sätten man argumenterar för olika förslag 

beaktas. Som idébok betraktad innehåller planen föreställningar, argument, värderingar och 

tolkningar som bör identifieras. Vilka argument är övertygande? Vilka värderingar kan 

avslöjas bakom formella texter? Analysen kräver förmåga att leta tolkningar och idétrådar och 

att göra kvalificerade gissningar. Planen som dramaberättelse identifierar en planerings-

kontext, huvudroller och biroller i form av olika aktörer. Syftet är både deskriptivt och 

normativt – läsningen av planen ska leda till att innehållet förbättras och att planen kan göras 

mer lättillgänglig för allmänheten. Sandercocks (2011) perspektiv på planering som 

berättande ger ytterligare utgångspunkter genom ett antal nyckelegenskaper hos berättelsernas 

form: (1) ett temporalt och sekventiellt ramverk, (2) ett inslag av förklaring och samstäm-

mighet snarare än ett uppradande av delar, den ena efter den andra, (3) en potential för 

generalisering – att se det universella i det enskilda, (4) närvaron av generiska konventioner 

(handling och aktörer, struktur och form, början och slut etc) samt (5) moraliska spänningar. 
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Dessa egenskaper hämtar hon från filmens värld. Hon framhåller att de ofta förekommer även 

i planeringssammanhang för att skapa övertygande och engagerande berättelser.  

Planen som förenar rationell retorik och mångfald av åsikter bygger på två antaganden. 

Det ena är att stadsplaneringen är inklämd mellan å ena sidan modernismens krav på 

utveckling enligt en konsensus om allmänintresse och å andra sidan postmodernismens krav 

på mångfald av diskurser som formar framtiden. Det andra antagandet utgår från en syntes av 

Habermas villkor för en rationell diskurs och Foucaults anmodan att lägga märke till de dolda 

betydelser som finns i all mänsklig diskurs (Khakee, 2000). Tett & Wolfe vill läsa plantexter 

för att förstå de underliggande antaganden och meningar i den offentliga diskursen som 

resulterar i en plan genom följande fokus: 

 Plantextens språk: Planer kan ses som författarlösa. Att distansera planförfattare från 

texten är ett sätt att ”förhöja” planens auktoritet och legitimitet. 

 Plantextens behandling av företeelsen ”förändring” – förändring och utveckling betraktas 

som resultat av en abstrakt kollektiv vilja eller av oundvikliga teknologiska framsteg och 

sker tack vare utomstående, icke definierade krafter. Den verkligt ansvarige pekas inte ut. 

 Legitimitetsskapande: En blandning av rättsliga och politiska förklaringar, referenser till 

regler och förordningar, anonymitet bakom programförklaringar och betoning på någon 

abstrakt kollektiv röst är olika sätt att skapa legitimitet. 

 Dialog med allmänheten. Allmänheten ses ofta som en enhetlig, homogen grupp, vars 

medverkan ses som ett nödvändigt ont och dess åsikter som en bilaga till planen snarare än 

en integrerad del.  

Planen som produkt av en demokratisk diskurs är en läsmetod utformad av Healey (1993) 

som hämtar inspiration från både Habermas och Foucault. Hon anlägger till skillnad från de 

övriga ett institutionellt perspektiv (Khakee, 2000). Plantexter återspeglar enligt Healey 

rådande samhällsperspektiv, diskurser och maktrelationer. En viktig del är att kritiskt utröna 

planens syfte. Beaktas alla intressenter demokratiskt? Anger planen en positionsförklaring för 

fortsatt läroprocess? Förklarar planen valmöjligheter och svårigheter? Engagerar planen 

allmänheten eller bara makthavarna? Avslöjar planen motsättningar eller ger den sken av 

konsensus? Normativt måste planen vara etiskt riktig, och föra problem och inte undertrycka 

dem. Healeys metod består av 6 moment:  

 Kontexten: Klargörande av särskilda samhällsstrukturer och sociala relationer. 

 Planens format: Syfte, visioner, uppläggning samt huruvida planen kan läsas som den är 

utan stöd.  

 Ekonomi: Ekonomiska föreställningar, förutsättningar för näringslivet, sysselsättnings-

problem, sociala prioriteringar, konflikter, tillväxt och miljöintressen. 

 Diskurs och diskursarena: Språk, behandling av tekniska frågor, målgrupper och diskurs-

nätverk. 

 Kommunikativa egenskaper: Klarhet i text, hantering av oklarheter som förvrängning och 

undertryckande av fakta, förtydligandet av policyfrågor, textens tillgänglighet. 

 Maktrelationer: Otydligheter i mål som ett sätt att dölja maktlöshet, formell/ verklig 

inställning till allmänintresse och marknadsintresse, planens befogenhet i ekonomiska och 

bebyggelsefrågor. 

Utöver dessa tre metoder ligger ett fokus på retorik som betonar hållbar utveckling i de olika 

dokumenten. Hellspong (2001) har utvecklat en metod för brukstextanalys, vilken omfattar 
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alla typer av icke skönlitterära texter såsom läroböcker, beslutsdokument, instruktioner, 

redogörelser m m. Brukstexter definierar Hellspong som ”texter med praktiska eller teoretiska 

syften i motsats till estetiska” (Hellspong 2001:13). I detta kan även policydokument, program 

och planer inrymmas, även om gränsen mellan brukstext och estetisk text i planer kan vara 

diffus. Brukstextanalysen inriktar sig på textens form, innehåll och sociala relation. Dessa 

punkter tangerar flera av ämnesområdena som tas upp i de tre förstnämnda metoderna, men 

med utgångspunkten att tydliggöra retoriska drag hos den text som analyseras. Mitt fokus 

beträffande textens sociala relation är på aktörer, varför jag väljer att föra upp aktörer som en 

av de tre huvudkategorierna i Hellspongs modell.  

Metodsyntes 

I denna avhandling görs inte någon heltäckande analys av policys, program och planer. Fokus 

ligger inte på planen som idésamling eller berättelse, vilket innebär att Mandelbaums metod 

inte till sin helhet är relevant. Analysen är inte heller en regelrätt diskursanalys, men 

innehåller diskursanalytiska inslag genom att förekomsten av inflytelserika diskurser i de 

direkta utsagorna spåras i plantexterna. Enligt Howarth (2000) skiljer sig diskursteori från 

naturalism genom att det senare fokuserar på att förklara samhällsfenomen medan dis-

kursteorin ligger i gränslandet mellan förklaring och förståelse. Här ligger fokus på för-

klaring, varför inslagen av diskursanalys begränsar sig till en ytlig identifiering av diskursiva 

inslag. Howarth konstaterar också att det inte finns någon gemensam mall för hur 

diskursanalys ska genomföras utan att det är upp till den enskilde forskaren att själv identi-

fiera och utforma sin egen mall. Analysen har som ett av sina syften att avtäcka bakom-

liggande faktorer för planens utformning och dess mål- och strategiformuleringar. Jag ser det 

därför ändå som fruktbart att utgå från en kombination av främst Tett & Wolfes och Healeys 

analyssteg när det gäller detta syfte. Hellspongs bruktstextanalys kan användas för att dispo-

nera analysen enligt en huvudstruktur i vilken de olika analysstegen kan inordnas.  

Analysen är översiktlig eftersom det rör sig om ett stort antal dokument för respektive 

analysenhet. Ett ytterligare skäl till att hålla analysen översiktlig är att ett för ingående 

studium av enskildheter i dokumenten riskerar att dölja generella tendenser. Tyngdpunkten 

ligger på visioner och mål, eftersom dessa har högst dignitet med hänsyn till politiska beslut, 

och specifikt gäller de som tar upp eller inverkar på energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor 

kopplat till fysisk planering och energiplanering. Även de strategier som relaterar till dessa 

mål tas upp. Dokumenten studeras med avseende på de ovan beskrivna huvudkategorierna 

form, innehåll och aktörer. De program och planer som studeras är i första hand av full-

mäktige antagna eller av lag stadgat dokument; kommuntäckande och fördjupade översikts-

planer, energiplaner, strategiska inriktningsdokument av kommunövergripande karaktär, 

Agenda 21-program och motsvarande hållbarhetsdokument. Översiktsplaner för mindre 

tätorter och övriga planeringsunderlag har inte studerats närmare. 

Det finns flera skäl till att jag inte studerar planerings- och beslutsdokument äldre än 1990;  

 PBL från 1987 anger hur översiktsplaner ska utformas på ett sätt som skiljer sig från den 

tidigare planlagstiftningen men som är i huvudsak densamma fram till idag,  

 Begreppet hållbar utveckling introducerades 1987 och har inte utgjort någon utgångspunkt 

i tidigare fysisk planering (även om perspektivet har funnits under andra benämningar),  
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 För att undersöka hur beslutfattande och planeringsprocesser gått till genom intervjuer 

måste det finnas planerare och beslutsfattare som varit delaktiga som fortfarande kan 

lämna redogörelser.  

För att kunna jämföra med hur stadsutvecklingen i realiteten har förlöpt behövs någorlunda 

jämförbara data som kan tas fram på ett tillförlitligt och reproducerbart sätt. 

Metod Övergripande analysstruktur enligt brukstextanalysmetoden 

Form Innehåll Aktörer 

Planen som 
dramaskildring  

Begreppsram Föreställningar, antaganden, 
argument och tolkningar 

Förekomst av befallningar 
och kontrollåtgärder 

Kausala samband mellan 
mål och medel 

Bevis för olika antaganden 

Teorier och förklaringar  

Sätten man argumenterar för 
olika förslag 

Huvudroller och biroller 

Planen som förenar 
rationell retorik och en 
mångfald av åsikter 

Plantextens språk 

Vem är avsändare och 
mottagare? 

 

Legitimitetsskapande 

Plantextens behandling av 
företeelsen ”förändring”  

 

Dialog med allmänheten  

 

Planen som en produkt 
av en demokratisk 
diskurs 

Planens format  

Kommunikativa egenskaper 
såsom ton, inramning och 
förvrängning 

Beskrivning av kontext 

Ekonomi  

Behandling av tekniska 
frågor 

Social kontext 

Maktrelationer  

Diskurs och diskursarena   

Redovisningskategorier Retoriska grepp och 
uttrycksformer 

Visioner och retoriska 
ramberättelser 

 

Föreställningar om hållbarhet 

Energiperspektiv  

Hur påverkar plan- och 
beslutsdokumenten 
varandra? 

Hur påverkar visioner, mål 
och strategier varandra? 

Utveckling av perspektiv som 
rör hållbara stadsstrukturer  

Genomförandet från vision till 
verklighet 

 

Aktörerna, deras roller, 
mandat och samspel 

Diskursernas utveckling 

Makt bakom visioner, mål 
och strategier 

 

 
Tabell 6. Analys- och redovisningskategorier för dokumentanalys. 
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litet och planeringens retorik 

 

Dialektik kan enkelt beskrivas som interaktionen mellan olika aktörer (mänskliga eller icke-

mänskliga) som leder till en förändring. I detta kapitel utvecklas och fördjupas begreppet som 

utgångspunkt för ökad förståelse för orsaker till gapet mellan verklighet och visioner (realitet 

och retorik).  

Förändring som sådan kan förstås som en förflyttning mellan tillstånd genom processer av 

olika slag, under påverkan av mänskliga intentioner, slump och ett komplext samspel av 

strukturer, mekanismer och händelser i planerings- och stadsutvecklingsprocessernas olika 

strömningar. I kapitlet ges en teoretisk konceptualisering av dessa förändringsprocessers 

karaktär, bakomliggande drivkrafter, vilka aktörerna och deras institutionella och sociala 

interaktionsregler är och vilka former av maktutövning och manipulation som förekommer. 

Här beskrivs också förutsättningar för kommunen som central planeringsaktör att hantera 

förändring, dels genom medvetenhet om ovan nämnda strukturer och mekanismer, men också 

med utgångspunkt i sin institutionella kapacitet, förmåga till samverkan genom bl a 

förhandlingar, legitimitetsskapande och genom framtidsstudier som ett av flera specifika 

kunskapsfält av praktisk karaktär.  

Kapitlets teorigenomgång leder fram till dels en modell för förståelsen av hur realitet, 

retorik och dialektik förhåller sig till varandra som en form av syntes av de tre teorikapitlen 

och avhandlingens tre teman, dels ett ramverk för analys av empiriskt material kring 

dialektiska bakgrundsförklaringar. Insamlingsmetoden för dessa empiriska data är främst 

jämförelser av det material som samlats in för tema A och B, men också intervjuer med 

berörda ansvariga tjänstemän i de fall som studeras. Här utgör ramverket med ett antal 

centrala begrepp utgångspunkten för intervjufrågor, konceptualisering, kategorisering och 

tolkning.  

  

 

C: Dialektik 
Teori och metod för att förstå samspel och 

skillnader mellan stadsutvecklingens realitet och 
planeringens retorik 

 

Dialektik kan enkelt beskrivas som interaktionen mellan olika aktörer (mänskliga eller icke-

mänskliga) som leder till en förändring. I detta kapitel utvecklas och fördjupas begreppet 

som utgångspunkt för ökad förståelse för orsaker till gapet mellan verklighet och visioner 

(realitet och retorik).  

Förändring som sådan kan förstås som en förflyttning mellan tillstånd genom processer 

av olika slag, under påverkan av mänskliga intentioner, slump och ett komplext samspel av 

strukturer, mekanismer och händelser i planerings- och stadsutvecklingsprocessernas olika 

strömningar. I kapitlet ges en teoretisk konceptualisering av dessa förändringsprocessers 

karaktär, bakomliggande drivkrafter, vilka aktörerna och deras institutionella och sociala 

interaktionsregler är och vilka former av maktutövning och manipulation som förekommer. 

Här beskrivs också förutsättningar för kommunen som central planeringsaktör att hantera 

förändring, dels genom medvetenhet om ovan nämnda strukturer och mekanismer, men 

också med utgångspunkt i sin institutionella kapacitet, förmåga till samverkan genom bl a 

förhandlingar, legitimitetsskapande och genom framtidsstudier som ett av flera specifika 

kunskapsfält av praktisk karaktär.  

Kapitlets teorigenomgång leder fram till dels en modell för förståelsen av hur realitet, 

retorik och dialektik förhåller sig till varandra som en form av syntes av de tre teorikapitlen 

och avhandlingens tre teman, dels ett ramverk för analys av empiriskt material kring 

dialektiska bakgrundsförklaringar. Insamlingsmetoden för dessa empiriska data är främst 

jämförelser av det material som samlats in för tema A och B, men också intervjuer med 

berörda ansvariga tjänstemän i de fall som studeras. Här utgör ramverket med ett antal 

centrala begrepp utgångspunkten för intervjufrågor, konceptualisering, kategorisering och 

tolkning.  
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Om dialektik 

Retorikens och realitetens dialektik 

Förhållandet mellan beslutsfattande i planering och förändring av urban form kan ses som en 

iterativ process i vilken erfarenheter ackumuleras över tid som grund för nya beslut. Detta 

förhållande kan betecknas som dialektiskt (Harvey, 1989). Begreppet dialektik har sitt ur-

sprung i den antika grekiska filosofin, där dialektikē´ te´chnē betyder ’konsten att diskutera’ 

och med en betydelse som beteckning för filosofiskt sanningssökande hos Platon, som såg 

dialektiken som den högsta vetenskapen (ne.se). Hegel såg den dialektiska logiken som 

förnuftets utveckling mot allt högre stadier av sanning genom processer av konfrontation och 

försoning; kriser och rekonstruktioner som enligt Hegel slutar i det Absoluta. Från denna 

idealistiska dialektik utvecklade Marx historiematerialismen, som Engels vidareutvecklade till 

en syn på dialektik där allt kunde delas in i motsättningar såsom klasskamp, kampen för 

produktionen och vetenskapliga experiment som driver världen framåt (Sheppard, 2008).  

Den Marx-Engelska dialektiken har kritiserats för att kunna användas för logisk manipula-

tion och för att polarisera världen i enkla dikotomier, emedan nutida socio-spatial teori mer 

utgår från osäkerhet, komplexitet och den relationella naturen hos alla objekt (Law, 2002; 

Sheppard, 2008). Sheppard pekar istället på likheterna mellan David Harveys relationella dia-

lektik (Harvey, 1989; 1996), De Landas tolkning av Deleuze`s assemblages och komplexitets-

teori så som den utvecklats utifrån Prigogine och Holling (Kwa, 2002; Urry, 2006); egen-

skaper uppträder relationellt, företeelser är heterogena, det levande och icke-levande är intimt 

relaterade, utvecklingsriktningar är många och osäkra, spatiotemporalitet är en emergent och 

inflytelserik faktor för socio-naturella relationer. Förändring är den enda konstanten 

(Sheppard, 2008). Till skillnad från positivismens uppdelning av analys och objekt hanterar 

dialektiken delarna samtidigt genom att betrakta dem som ömsesidigt beroende. Fokus riktas 

därmed mot kopplingar och relationer i syfte att medvetandegöra (Westin, 2010). Dialektiken 

bör inte ses i en snäv positivistisk, socialkonstruktionistisk eller realistisk mening utan kan 

inkludera element från samtliga ontologiska domäner: ”…dialectics can be a much broader, 

open-ended less totalizing, nonteleological, and perhaps more radical, form of reasoning, 

with underexplored affinities to poststructural, human geography.” (Sheppard, 2008:2610). 

Dialektik utgör då ”… the logic of argument, the method of immanent critique, the dynamic of 

conflict, the node of change and the axiology of freedom.” (Bhaskar, 1993 (2008:xxxii). 

Lefebvre beskriver utifrån Marx dialektiken som ett sätt att förstå relationen mellan stadens 

form och dess innehåll: ”The dialectic between urban form and content is such that (1) the 

existence of this form ensures a rationality of the ”real”, wich can then be analyzed 

conceptually; (2) form, as such becomes the basis for study at the highest level; (3) content is 

based on analyses that will further fragment this already diverse content: the framgmentary 

sciences. Consequently what is needed is perpetual criticism (and self-criticism) of those 

sciences on behalf of rational (global) form.” (Lefebvre, [1970]2003:136). Han pekar på 

betydelsen av spänningsfältet mellan form och innehåll
107

 för dynamiken i stadens utveckling 

mot det han betecknar ’the critical phase’ till ett samhälle där urbanismen helt dominerar över 

jordbruk och industrialism. Dialektiken är, tycks Lefebvre mena, denna dynamiks natur.  

                                                
107

 Jämför Sven-Eric Liedmans diskussion om relationen mellan form och materia (Liedman, 2006). Liedman avser ’innehåll’ 

när han talar om form i en mer fenomenologisk bemärkelse, medan han talar om materia som fysisk form. Jag uppfattar det som 
att Lefebvre med Form menar fysisk form och med Innehåll menar det som den fysiska formen inrymmer. För denna avhandling 
kan vi tala om dialektiken mellan form och plan, snarare än mellan form och innehåll; planen utgör vad Hoch (2007) beskriver 
som en representation av såväl stadens form och stadens innehåll. Det är genom planen vi kan påverka formen och innehållet.  
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Mitt motiv till att introducera dialektikbegreppet är dels den i Inledning diskuterade, 

dialektiska oxymoronen hållbar utveckling (Costanza et al, 1997; Giddens, 2011), dels den i 

Retorik identifierade kampen om olika verklighetsbeskrivningar och svårigheten att skifta 

perspektiv (Asplund, 1991; Dilworth, 1997). Jag använder dialektiken i linje med Sheppard, 

Harvey och Bhaskar för att beskriva och undersöka hur relationen mellan retorik och realitet 

ser ut och fungerar. Dialektiken beskriver som relation mellan tes och antites en successiv 

förändring – från planering och beslut till genomförande. Med denna utgångspunkt kan två 

former av dialektik urskiljas. Den ena kan betecknas som processrelaterad dialektik, kopplad 

till planeringens inre osäkerhet som utgår från att aktörer har olika perspektiv beroende av 

deras specifika plats i ett system, den skalnivå de agerar på och den tidshorisont de utgår från 

(Loorbach, 2007); hur de påverkas av processernas spelregler och hur de avsiktligt manipu-

leras (Abbott, 2005). Här kan Platons dialektik utgöra utgångspunkt för att beskriva hur 

argumentation successivt närmar sig en syntes genom agonistisk dialog, men också Rortys 

(1980, i Healey, 2009) beskrivning av hur vi kontinuerligt och iterativt ’konverserar’ om vad 

vi är överens och oense om i försök att greppa helheter och beakta delar. Giddens talar om 

’the duality of structure’ (Giddens, 1984) - att socialt producerade institutioner och normer 

fungerar som medium för reproduktion av sig själva i interaktion med aktörerna. Den andra 

formen är dialektik mellan människan och aktanter i den fysiska miljön
108

 - staden betraktad 

som svåreftergivliga reella strukturer som influerar våra beteenden. Här kan vi tala om dialek-

tik relaterad till inflytandet från yttre osäkerhetsfaktorer i planeringen (Abbott, 2005).  

 

Fig 20. Retorikens dialektik (vertikal axel) och realitetens dialektik (horisontell axel).Scenarierna, som har sin 
utgångspunkt i bl a klimatförändringar, har utvecklats av SLU (Öborn, Magnusson, Bengtsson et al, 2011). 

                                                
108

 Latour (2005) använder sig av begreppet aktant för att skilja levande, mänskliga aktörer från andra former av ”aktörer” som 

är delaktiga i formandet av socialt handlande, d v s den fysiska miljön men även institutioner, diskurser och föreställningar.  
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De dialektiska formerna kan i båda fallen ses som komplexa system med interna och externa 

beroenden och ömsesidig påverkan (Bhaskar, 2010). Bhaskar & Danermark (2006) menar att 

varje social händelse måste förstås som fyra dialektiska, ömsesidigt beroende plan: (a) 

materiella utbyten med naturen, (b) socialt utbyte mellan agenter, (c) sociala strukturer samt 

(d) stratifieringen av agenternas förkroppsligade identiteter. Medan de två första planen 

normalt innebär effekter av utvecklingen på naturen samt som förändrade sociala (och 

rumsliga) beteendemönster innebär planet av sociala strukturer ett fokus på exempelvis hur 

förutsättningarna på bostadsmarknaden påverkar bostadsprojekt och hur dessa i sin tur på-

verkar staden som helhet (Høyer & Naess, 2008). Den sistnämnda nivån (d) innebär en ömse-

sidig påverkan mellan mänskliga och icke-mänskliga agenter. Bhaskar (2010) anger vidare att 

dessa fyra plan kan beskrivas i upp till sju olika skalnivåer, alltifrån en mikronivå och upp till 

en global eller till och med universell nivå.  

Analogt med hur dialektiken beskrivs som ett iterativt utbyte mellan aktanter med olika 

motiv öppnar den kritiska realismen för en nyanserad syn på determinism och kausalitet. 

Påverkan från olika tekniskt infrastrukturella, kulturella eller institutionella strukturer (Van 

der Brugge, 2009) beskrivs som tendenser snarare än enkelriktade orsaker. Dessa tendenser, 

som genom olika mekanismer genererar händelser och processer, kan också påverka varandra 

och ses som komplexa och mångfacetterade (Naess, 2006 baserat på Danermark et al, 2001; 

Naess & Jensen, 2001 efter Sayer, 1992). Konstruktionen liknar Asplunds (1979) heuristiska 

modellbeskrivning av relationen mellan bas, tankefigurer och diskurser. Även Asplund beton-

ar en dubbelriktad påverkan mellan de olika nivåerna. Detta synsätt på hur världen kan förstås 

utgör den metaforiska utgångspunkten för den tredje delen i avhandlingen; teorier kring de 

bakomliggande orsakerna till skillnaderna mellan retorik och realitet.  

Dialektik och makt 

Vad är makt? 

Varför uppstår skillnader mellan planeringens mål och verklighetens stadsutveckling i energi- 

och klimatfrågan? Frågan om vem som har makten över energin i vid mening (se Realitet), 

och över planeringen, är central för denna förståelse. Men vad är makt? Ett sätt att beskriva 

makt är som en relation i vilken aktant A har makt över aktant B då B står i ett beroende-

förhållande till A.
109

 Beroendeförhållandet påverkas av möjligheten till alternativa utvägar för 

B och hur B värdesätter de resurser A besitter som skapar beroendet (Wildavsky, 1973; 

Sahlin-Andersson, 1986). Foucault betraktar makt som mer eller mindre koordinerade kluster 

av kraftrelationer i en given tid, i ett givet samhälle (Dreyfus & Rabinow, 1983), där vi för att 

förstå makten, ”…must go to the level of the micropractices, the political technologies in 

which our practices are formed.” (1983:185). Maktutövning handlar här om hur verkligheten 

beskrivs, problem formuleras, processer avgränsas och riktas, hur beslut formuleras och fattas 

och i vilka konstellationer besluten genomförs.  
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 Jag väljer här ordet aktant för att markera att det kan handla om stadsmiljöns strukturer lika väl som mänskliga aktörer se 

Giddens (1984); Latour (2005); Murdoch (2006). Poststrukturalister vänder sig emot synen på strukturerna såsom styrande på 
det sätt som Giddens beskriver den, men jag ser snarare strukturer (fysiska och institutionella) som något konkret, med en viss 
beständighet, inom ramen för poststrukturalismens relationella syn på socialt producerad verklighet som ständigt förändras. Jag 
ser det som en fråga om förändringstakt hos olika sociala produkter, där vissa relationer kan ses som strukturer genom sin 
relativa beständighet och där andra relationer är så pass situationella och spatiotemporalt flyktiga att detta synsätt inte är 
relevant. Dessa sistnämnda utgör snarare händelser och enskilda objekt, som i sig kan ha stor betydelse för händelseförlopp.  
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Makt och den dubbla dialektiken i CAS-perspektivet 

Den processinterna dialektiken syns oftast inte i policy- och plandokument, vilka har till en av 

sina uppgifter att tjäna som bekräftelse på konsensus. Öppna konfrontationer är ovanliga i 

planeringen jämfört med strävan efter att, trots föränderligheten hos beslutsfattandets artikula-

toriska praktik (Laclau & Mouffe, 1985), etablera stabila maktrelationer (Flyvbjerg, 1998). 

Denna dialektik döljs således bakom retorik och till synes neutrala planredovisningar och äger 

istället rum i relationerna mellan planerings- och genomförandeprocessernas aktörer 

(Foucault, 1983; Latour, 2005; Murdoch, 2006). Aktörskonfigurationernas sammandragning 

av makt kan mera konkret beskrivas som resultatet av olika styrande regimer, vilkas presta-

tioner och enskilda aktörers egenskaper i samspel med sin sociala miljö avgör graden och 

inriktningen av styret. Regimerna kan beskrivas utifrån deras konstituerande uttrycksformer, 

tekniker, kunskapsprogram och identiteter (Dean, 2010). Den specifika formen för samverkan 

innebär att makt överförs till olika planerings- eller beslutssituationer beroende på vilka 

regelstrukturer, resurser och policys som aktörerna för in i aktörskonfigurationen (Healey, 

1997). Genom att studera motsättningarna mellan olika regimers strategier kan aktörernas 

maktrelationer beskrivas och förstås (Dreyfus & Rabinow 1983). Detta kan blottlägga meka-

nismer och konflikter – dialektiska uttryck - i planeringen på ett sätt som är analogt med hur 

Mouffe (2005) anser att politiken bör utvecklas; som artikulerade motsättningar inom 

gemensamt överenskomna ramar.  

Dialektiken mellan människa och fysisk miljö är en relationsbaserad förändringsprocess av 

ömsesidig påverkan där ett studium kan ge en bild av hur resultatet av den processinterna 

dialektiken kommer till uttryck i realiteten och sedan återverkar genom lärande och anpass-

ning. Fysiska strukturer innebär olika former av begränsningar och inlåsningar som bidrar till 

att leda oss in i icke hållbara beteenden (Wangel, 2012). Exempel på detta är hur utslagningen 

av service på landsbygden till följd av handelns strukturomvandling förstärker bilberoendet 

hos boende i små tätorter, vilket i sin tur försämrar underlaget för kollektivtrafik så att bil-

beroendet ökar ytterligare. Förändring är i det perspektivet beroende av dels aktanternas grad 

av inflytande, dels förändringsobjektets öppenhet för förändring (Wangel & Gustafsson, 

2011) och de fysiska strukturernas varaktighet. Med ett dialektiskt perspektiv på den fysiska 

miljöns objekt och system som resultaten av processer tvingas vi ställa frågan ”…by what 

process was it constituted and how is it sustained?” (Harvey, 1996:50).  

Jag har i Realitet visat hur teori om CAS kan användas för att förstå städers förändrings-

dynamik. Detta perspektiv, som också visat sig fruktbart för att beskriva och analysera be-

slutsprocesser och organisationers utveckling (se Gunderson & Holling, 2002; Brown et al, 

2012; Van der Brugge, 2009; Wilkinson, 2012), tar jag som utgångspunkt för att förstå 

planeringens och stadsutvecklingens dialektiska förändringsprocesser. De ’regler’ som skapar 

ordning och ökad komplexitet i ett system (Holland, 1995; Levin, 1999; se Realitet) erbjuder 

en begreppsapparat för att diskutera mekanismerna bakom de i systemet ingående aktanternas 

och aktörernas interaktion. Maktens dialektik kan då beskrivas som ett ömsesidigt re-konstitu-

tionerande och re-konfigurerande av aktanter (olika strukturer inklusive den fysiska miljön) 

och aktörer. Genom mänskliga aktörers närvaro finns förutsättningen för en intentionell 

process, möjlighet till lärande genom feedback och förmåga till förutseende genom vägled-

ning av interna modeller (Holland, 1995), bl a i form av urbanismens utopier och traktat 

(Choay, 1980/1997). När det gäller själva dynamiken i planerings- och beslutsprocessernas 

utgör den panarkiska systemmodellen den grundläggande metaforen (se Van der Brugge, 

2009). 
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Att förändra verkligheten genom planering 

Förändring som fenomen 

Förändring är ”…perhaps the most important of all dialectical principles…” (Harvey, 

1996:54) och ska inte ses som ett mekaniskt pendlande mellan kriser och renässanser enligt 

Hegels dialektik (Kropf, 2001) utan som motsättningar, ”…which congeal a whole host of 

transformative activities that both reproduce the oppositions and restructure the physical, 

biological and social world.” (Harvey, 1996:54). En etablerad innebörd av förändring är som 

kausalitet. I komplexa sammanhang blir orsakerna ofta svåra att identifiera och förstå och 

förändringens verkan och riktning blir diffus. I termodynamisk och ’shannonsk’ mening kan 

en sådan redundant förändring antas innebära låg exergi och hög entropi, d v s en icke hållbar 

förändring. Entropi skulle därmed också kunna sägas vara förändring i en viss riktning under 

ett visst mått av osäkerhet. Både med denna innebörd och som evolution
110

 har förändring en 

deterministisk karaktär – A tycks med nödvändighet leda till B. Även om utvecklingen av 

system i naturen kan ha en sådan deterministisk karaktär så är planeringsaktörers förmåga till 

lärande, anpassning och möjlighet att göra aktiva val något som skiljer stadsutvecklingen från 

många andra system. Det gör det motiverat att tala om ’komplex komplexitet’ (Byrne, 2005).  
 
Utlösande händelser, förändringsmotiv och drivkrafter 

Om vi ser planering som påverkad av inre och yttre osäkerheter (Abbott, 2005) kan vi förstå 

förändringar i ett systemperspektiv, men inte orsakernas - drivkrafternas - karaktär och tempo. 

En utgångspunkt kan vara att se drivkrafter som antingen genererade av händelser i naturen, t 

ex klimatförändringar eller plötsliga naturkatastrofer
111

, eller som ett resultat av mänskliga 

aktiviteter. Då det ofta är svårt att hävda att en process börjar i samband med ett beslut utan 

istället uppstår som ett resultat av flera redan pågående strömningar av problem, möjliga 

lösningar och värderingar (Kingdon, 1984; Sahlin-Andersson, 1986) kan det vara mer relevant 

att tala om utlösande händelser; kriser eller behov som utvecklas till ett förändringsmotiv. 

Detta kan ha pågått under en längre tid, som tidigare processer, eller ske plötsligt. Medan 

naturrelaterade drivkrafter oftast har en direkt kausal verkan är mänskliga förändringmotiv 

ofta cykliskt (Kropf, 2001) erfarenhetsbaserade med feedback och reaktioner från tidigare 

händelseförlopp. Medan Batty (2005) diskuterar drivkrafter i naturen och den fysiska miljön 

(se Realitet) tar Newman & Kenworthy (1999) upp socialt genererade drivkrafter inom olika 

skalområden och med utvecklingstakt och grad av formalitet (se även Brown et al, 2012);  

 Det civila samhället (institutioner, media, subkulturer och organisationer) formar 

värderingar, kultur och etik och den långsiktiga inriktningen för samhällsutvecklingen. De 

styrande kan bara stifta lagar som så mycket som möjligt är uttryck för dessa värderingar.  

 Styrande krafter anger ramar och kan rikta utvecklingen mot det allmänna bästa, men har 

inte mandat eller förmåga att göra etiska bedömningar och prioriteringar. De styrandes 

makt att förändra sträcker sig inte längre än till de värderingar samhället uttrycker. De 

agerar heller inte ofta inte mer långsiktigt än med mandatperioden som horisont.  

 Marknadskrafter agerar kortsiktigt med vinstmaximering på individnivå utifrån egenin-

tresse och kan därmed inte ange riktningen mot ’det allmänna bästa’.  

Dessa drivkrafter betraktas här som externa i förhållande till den fysiska planeringen då även 

de styrande krafterna i hög grad utgår från myndigheter, länsstyrelse och regionorgan.  
 

                                                
110

 Evolutionsbegreppet utgör inom biologin förändringen av organismers ärftliga egenskaper över tiden (ne.se) 
111

 Se Kahn & Wiener, 1967 för en genomgång. 

http://www.ne.se/
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Indirekta och direkta drivkrafter 

Drivkrafter kan vara direkta eller indirekta i flera steg och bilda sekvenser av påverkans-

mekanismer – tendenser - innan den fysiska stadsmiljön berörs. De blir svårare att beskriva ju 

mer indirekta de är. Lind (2002) pekar exempelvis på tre drivkrafter som påverkar organisa-

tioner och därmed inte direkt men väl indirekt stadsmiljön; kundernas tilltagande dominans 

över ”säljaren” (relationen mellan exempelvis exploatör och kommun), hårdare konkurrens 

och att förändring mer och mer blir konstant; livscykler för varor och tjänster förkortas. 

Drivkrafterna kan ha slumpartad, emergent eller intentionell karaktär. En förutsättning från ett 

evolutionärt perspektiv för att en förändring till följd av en drivkraft ska komma till stånd är 

att det finns valmöjligheter. Diversiteten, heterogeniteten, i eller utanför systemet är en 

grundläggande förutsättning för detta (Holland, 1995; Kropf, 2001). Ett ensartat, homogent 

system (en enkelspårig och snävt avgränsad process där ’skygglapparna är på’) har små 

chanser att utvecklas och blir samtidigt sårbart (låg resiliens).  
 

Spontana och avsiktliga förändringsstrategier 

I ett temporalt perspektiv kan vi skilja på förändring som evolution och som revolution (se 

Realitet) – det förra en långsam process, ibland utan tydlig start och slutpunkt, det senare ett 

snabbt och avgränsat förlopp. Skillnaden mellan process och händelse kan också ses som den 

mellan förändringen av storskaliga helheter som en aggregering av många enskilda, snabbare 

händelser (de Jouvenel, 1967) å ena sidan och de enskilda händelserna i sig å andra sidan.
112

 

Mintzberg (1994) skiljer mellan avsiktligt formulerade strategier (processer) och spontant 

uppkomna strategier (händelser) som samverkar i förändringar. De skiljer sig dels genom 

graden av aggregering, dels graden av kontroll som syftar till att öka förutsägbarheten och 

precisionen hos strategin i fråga, d v s minska redundansen och informationsentropin. I 

planeringsprocesser och genomförandet av planeringens beslut förekommer både emergenta 

och avsiktliga strategier, beroende just på vilken grad av kontroll – makt - som utövas av de 

olika aktörer som ingår i systemet. De avsiktliga strategierna tjänar som en form av styrning 

av det avsedda händelseförloppet och blir enligt Giddens (1984) strukturationsteori samtidigt 

begränsande och möjliggörande. Det uppstår därmed en dialektik mellan det avsiktliga och 

det emergenta, spontana (Strömberg, 2009). Utanför detta system sker en ständig påverkan 

från externa hot och möjligheter som präglas av olika grad av osäkerhet (Abbott, 2005). 
 
System 1 och system 2 – kognitiva förutsättningar att hantera förändring 

De emergenta strategierna speglar många små, inkrementellt tagna vardagsbeslut; ’small p-

planning’ (Hoch, 2007) och sker till stor del utifrån erfarenhetsbaserade ’rutiner’ eller 

’scheman’ enligt vad Kahneman (2011) kallar det omedvetna ’system 1’ i vårt tänkande; 

etablerade starka interna modeller (Holland, 1995) - tankefigurer (Asplund, 1979) och 

’mentala modeller’ (Mantzavinos, North & Shariq, 2004)
113

. De avsiktliga strategierna (’big 

                                                
112

 Denna skillnad kan jämföras med åtskillnaden inom naturhistoria mellan utvecklingen av individer (otogenesis) och 

utvecklingen av typer (phylogenesis), se Kropf (2001). Vilken typ av förändring man benämner en händelse, process, stad eller 
stadsväv beror enligt min mening på hur man drar systemgränsen i tid och rum för det som studeras.  
113

 Skillnaden mellan tankefigurer och mentala modeller uppfattar jag ligga i de förras större generalitet och kognitiva domän; 

tankefigurer är relativt få och har en stor allmängiltighet i en vid socio-kulturell kontext (Asplund, 1979; 1991) medan de mentala 
modellerna utgör sociokulturellt och institutionellt relativt lokalt bundna kognitiva kategorier som tillsammans formar scheman av 
’förutfattade meningar om verkligheten’ som utgångspunkt för att minska komplexiteten och förenkla agerande och beslut i 
vardagen (Denzau & North, 1994). Tankefigurerna, särskilt i Klarqvists (1993) överförda urbanistiska bemärkelse, har en, 
diagrammatisk representationsfunktion som semiotiskt knyter an till diskurser inom urbanismen, medan de mentala modellerna 
semantiskt påverkar vår verklighetsuppfattning. Skillnaden i hur de verkar skulle kunna jämföras med den som skiljer metaforen 
som fullödigt retoriskt, diskursivt uttryck för argumentation, disposition och stil från metaforen som enbart uttryck för stil på 
benämningsnivå (Ricoeur, ([1975]1977). Denna skillnad är väsentlig eftersom det handlar om vad som utgör utgångspunkt för 
vad. Tankefigurerna har, om man följer min särskiljning enligt ovan, en större strukturerande verkan än tankemodellerna.  
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P-plannning’; Hoch, 2007) står under inflytande av vårt medvetande; det Kahneman beteck-

nar ’system 2’. Med Hollands (1995) CAS-terminologi utvecklas de genom selektivitet 

grundad på rätt matchning av ’tags’ mellan systemets aktörer/aktanter men med vägledning av 

interna modeller hos aktörerna. I praktiken är de båda typerna av förändring nästan aldrig ren-

odlade (Mintzberg, 1994). I båda fallen spelar medvetna eller omedvetna motiv
114

, formade av 

trosföreställningar och värderingar, en roll (Falkemark, 2006); dels direkt genom övertygelsen 

om att ett visst vägval kommer att göra en skillnad, dels indirekt genom att erfarenheten av 

orsakssamband – de mentala / interna modellerna - hjälper oss att avgöra när slump och chans 

närvarar och kan vara till nytta (De Rond & Thietart, 2007). På individ- och gruppnivå kan en 

tänkbar distinktion vara vad vi uppfattar som motiv och vad vi uppfattar som ’mekanisk’ 

kausalitet, genererad av yttre orsaker. Falkemark (2006) pekar här på att aktörerna i en 

process tenderar att betrakta resultatet av tidigare processer – avsiktliga eller kausala – som 

orsaker till en situation, medan aktörerna själva agerar utifrån medvetet formulerade motiv. I 

praktiken kan orsakerna ha varit motiv som efter hand kommit att framstå som kausala 

orsaker. Vad som i efterhand uppfattas som vad är en fråga om historieskrivning. Gränsen 

mellan intern process och omgivning är ofta vag (Sahlin-Andersson, 1986). 
 
Rationalitet och oförutsägbarhet 

Falkemark (2006) gör en åtskillnad mellan kausala förklaringar och motivförklaringar med 

stöd av filosofen Dagfinn Föllesdal, som menar att den avgörande skiljelinjen mellan de båda 

förklaringarna utgörs av kravet på rationalitet
115

. Falkemark menar dock att det mycket väl 

kan finnas ’blandförklaringar’. De kognitiva begränsningar som Kahneman (2011) har upp-

märksammat visar att vi visserligen förmår fatta rationella beslut, men att rationaliteten 

påverkas av bias (Kahneman & Tversky, 1973, 1974; Falkemark, 1999, Raiffa et al, 2007) 

från det dominanta och heuristiska System 1 (Kahneman, 2011). Att system 1 premierar 

agerande utifrån etablerade tankefigurer och mentala modeller gör planering och beslutsfatt-

ande öppna för okritiskt regeltänkande som till skillnad från omdömesbaserat, ’system 2-

tänkande’ karaktäriseras av hög generaliserbarhet, förutsägbarhet, likriktning, beständighet 

och stor rumslig räckvidd samt låg komplexitet, noggrannhet, ansvarsmedvetenhet och 

’transaktionskostnad’ (Lundin, 2008).  

Eftersom planeringsprocesser vanligen kan sägas hantera ’röriga’ komplexa situationer 

(Ritchey, 2002; Wilkinson, 2012) kan de också betecknas som icke-programmerade (Sahlin-

Andersson, 1986) och präglade av ett behov av kreativt, ’långsamt’ system 2-tänkande 

(Kahneman, 2011), till skillnad från vardagliga, rutinbaserade processer där ’snabbt tänkande’ 

utifrån de etablerade tankefigurerna ofta är tillräckligt för att åstadkomma den önskvärda 

förändringen. Som uppdelningen antyder är de mer komplexa processerna ofta mer 

tidskrävande och fordrar längre processförlopp med utrymme för utforskande av tänkbara 

eller önskvärda framtider (Dreborg, 1996) än de rutinbaserade processerna som oftast hanterar 

en sannolik framtid.  

                                                
114

 Falkemark (2006) hänvisar till ’omedvetna motiv’ inom psykoanalysen som kommer till uttryck i form av bl a 

försvarsmekanismer såsom bortträngning, projektion, reaktionsbildning och sublimering baserat på Sigmund Freuds insikt om 
’det omedvetnas återkomst’; att sådant som förpassas ur medvetandet inte försvinner utan visar sig på andra sätt.  
115

 Falkemark (1999) utvecklar detta med utgångspunkt i teorin om rationella val (Rational Choice), där han pekar på 

betydelsen för individen av att kunna värdera nyttan (den egna eller den kollektiva) med ett beslut, sannolikheten att beslutet når 
avsedd effekt, s k selektiva incitament (bonuseffekter) och kostnader för den insats beslutet innebär. Han poängterar att teorin i 
realiteten har svagare förklaringsvärde än vad den ger intryck av, bl a eftersom människor ibland faktiskt förmår handla 
altruistiskt, påverkas av varandras sociala närvaro och därför att upprepningar av olika experiment som ’fångens dilemma’ leder 
till ett lärande som kan ge ömsesidigt mer fördelaktiga utfall.  
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Utgångspunkten att vi fattar våra beslut på rationell grund riskerar att leda till en determi-

nistisk syn på förändring. I ett spänningsfält mellan extrem determinism i form av predestina-

tion och extrem libertarianism går det att hitta argument för en ’mjuk determinism’; det finns 

uppenbara orsakssamband som gör att vi kan lita på att orsak A leder till verkan B, men vi kan 

inte argumentera för att detta gäller i alla sociala situationer, eftersom slump och mänskliga 

beslut (fria val likaväl som styrda handlingar) leder till förändringar som inte går att förutse 

(De Rond & Thietart, 2007). Wagenaar & Cook (2003) sammanfattar relationen mellan det 

icke intentionella och det intentionella i beslutandets praktik; ”While behaviour can be 

random or mindless, when we attribute meaning, direction or disposition to it, behaviour 

becomes action. Likewise, when action draws its meaning from a community, action becomes 

practice.” (Wagenaar & Cook, 2003:150). Oförutsägbarheten är karaktäristisk för komplexa, 

adaptiva system. Med denna utgångspunkt riktar jag fokus mot teoribildningar som söker 

förklaringar till varför planeringens utfall inte alltid går att förutse eller blir som det var 

avsett. Anpassningsförmåga, lärande, återkopplingar och självförstärkande signaler är mekan-

ismer för att beskriva och förklara utvecklingen hos dessa system.  

Förändringsprocessens egenskaper och mekanismer 

Feedback, lärande och självförstärkande utveckling 

Dialektiken i förändringsprocesser baseras, förutom att den sker iterativt mellan aktörer och 

mellan aktörer och aktanter, på förmågan att hämta in erfarenheter, dra lärdom av dessa och 

göra anpassningar inför fortsatt utveckling, vilket i sin tur är beroende av återkoppling 

(Mantzavinos, North & Shariq, 2004). Detta gäller i konkreta förändringsarbeten i kommun-

ernas planering såväl som i andra typer av komplexa, adaptiva system (Batty, 2009; 

Wilkinson, 2012; Wu & Wu, 2013). Utan erfarenhets- och feedbackbaserad styrning uppstår 

efter hand en självorganisering som med tiden blir allt starkare och mer deterministisk 

(Mahoney, 2000). Sådana processer blir självförstärkande genom återkoppling (feedback) på 

de initiala förutsättningarna när en förändring sker eller när en process inleds utifrån fyra 

specifika förutsättningar (Arthur, 1994; Mahoney, 2000; Pierson, 2000): 
 

 Stora fasta kostnader eller stora initialkostnader som ger incitament för att hålla fast vid 

en investering eller uppstartad process.  

 Lärande som uppstår under processens gång eller vid tillämpning av en gjord investering. 

Ökad kunskap gynnar ökad tillämpning och spridning av erfarenhet; ’ringar på vattnet’. 

 Koordineringseffekter; Om positiva nyttoeffekter uppstår vid tillämpningen av en invest-

ering blir den attraktiv för flera. Vid tillämpning av en ny teknisk lösning sker koordiner-

ing av anslutande teknologi till lösningen, vilket förstärker lösningens attraktivitet. 

 Förväntningar om framtida utveckling formad utifrån erfarenhet från processen eller 

investeringen.  

Självförstärkande processer karaktäriseras enligt Arthur av: 

 oförutsägbarhet – tidiga beslut i processen kan generera många möjliga utfall, vilket är 

svårt att förutspå resultatet av,  

 inflexibilitet – ju längre gången processen är, desto svårare blir det att ’byta spår’,  

 nonergodicitet (enstaka små händelser tidigt i ett processförlopp kan inte borträknas utan 

får konsekvenser för hela processen längre fram),  
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 potentiell ineffektivitet i processen – långsiktigt kan valda alternativ innebära ett sämre 

resultat än vissa bortvalda alternativ. 

Sådana självförstärkande processförlopp betecknas ofta som Stigberoende. (Pierson, 2000)
116

.  

 
Stigberoenden 

I litteraturen finns flera perspektiv på stigberoende. I socialteori betraktas stigberoende som 

en ’mjuk’ förklaring till varför tidigare händelser ibland anger en viss riktning för ett 

händelseförlopp. I ekonomisk teori och policyanalys har stigberoendet en mer kausal, 

deterministisk karaktär (Djelic & Quack, 2007). Mantzavinos, North & Shariq (2004) lägger 

fram idén att även mentala bilder kan vara stigberoende genom ett lärande som förstärks av 

vissa former av återkoppling och som kan förklara varför vissa institutioner och idéer är svåra 

att förändra; en mer kognitivt präglad förklaring till uppkomsten och dominansen av vissa 

diskurser. Inom ramen för stigberoendekonceptet analyseras ofta två olika former av process-

förlopp; dels självförstärkande sekvenser som karaktäriseras av formerandet och reproduk-

tionen av ett visst mönster där sekvensen uppvisar vad som i ekonomiska termer betecknas 

som ökande avkastning, dels reaktiva sekvenser, som är en kedja av tidsmässigt ordnade och 

kausalt länkade händelser (Mahoney, 2000). Varje händelse är dialektiskt en reaktion på den 

föregående. Processens utfall är således i denna typ av förlopp beroende av den ordning i 

vilken varje händelse inträffar (se även Pierson, 2000). Båda dessa former av stigberoende 

processer kan antas förekomma i planeringssammanhang. Mahoney (2000) poängterar dock 

liksom Vergne & Durand (2010) att inte alla historiska processer kan betraktas som stigbero-

ende. Ett avgörande kriterium är att de initiala händelserna inte kan förklaras utfrån rationella 

motiv och att de innebär en fortsatt utveckling som är oförutsägbar (Falkemark, 2006; 

Mahoney, 2000). 

Överfört till Gunderson & Hollings (2002) panarkimodell kan stigberoende sägas vara en 

utveckling mot ökad homogenitet med alltför stark feedback-mekanism eller avsaknad av 

diversitet som möjliggör valsituationer (De Rond & Thietart, 2007; Kropf, 2001) vilket till 

slut gör systemet sårbart för förändringar så att det antingen övergår i ett nytt, lågvärdigt och 

irreversibelt stabilt tillstånd eller i ett tillstånd av kaos. I stadsutveckling motsvaras detta av en 

så svår påfrestning att stadens fysiska strukturer upphör att fungera, genom exempelvis natur-

katastrofer eller långtgående förfall. I planering motsvaras det av situationer där involverade 

aktörer t ex förlorar allt förtroende.  

Kotter (1996) argumenterar i linje med stigberoendeteorin för att acceptansen för förändring 

är beroende av initiala åtgärder som ger ett snabbt resultat och poängterar betydelsen av de-

monstrationsåtgärder. (se även Banister, 2008). På individnivå är snabba feedbacksignaler 

viktiga för hur vi värderar en situation; svag respons gör att vi tenderar att inte se samband 

mellan orsak och verkan (Kahneman, 2011). Det finns en uppenbar motsättning i att investera 

i förändringar som värderas lågt av individen men innebär stor samhällsnytta, exempelvis 

motverka klimatförändringar, som leder till klassiska problem som en stor andel ’fripassa-

gerare’ och ’fångens dilemma’ (Gruber, 2010; Ostrom, [1990]2009). Här utgör individens 

kognitiva begränsningar i kombination med ett utilitaristiskt förhållningssätt en tänkbar för-
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 Detta karaktäriserar bl a det sätt bilismen i Sverige har utvecklats på från en mycket begränsad och hanterbar omfattning ur 

ett fåtal initiala händelser som genom förstärkande feedback har vuxit till ett ohållbart transportsystem som nu ’låser in’ oss i 
fysiska och funktionella strukturer som är mycket svårföränderliga (Falkemark, 2006). Även utvecklingen av systemet i 
byggsektorn med korporativa förhandlingar uppvisar enligt Bengtsson (2013) dessa egenskaper genom att kunna spåras till 
vissa initiala avgörande händelser som sedan skapat starka institutioner (mentala modeller) som gjort avvikande 
utvecklingsriktningar svåra att få till stånd (Mantzavinos, North & Shariq, 2004). 



152 
 

klaring till uppkomsten av stigberoenden i exempelvis planeringsprocesser trots intentionali-

teten i aktörernas handlande. Resultatet innebär kortsiktigt, inkrementellt handlande; reaktiva 

sekvenser, vilket kan vara motiverat i situationer med stora osäkerheter inom snäv tidshori-

sont (Levin, 1999, men som lämpar sig sämre för processer med mer långsiktiga mål 

(Mintzberg, 1994). Stigberoende är därmed ett påtagligt inslag i det inkrementella 

beslutsfattandet. Emellertid finns också närliggande, relaterade koncept som ibland bättre för-

klarar utfallet av en process än stigberoende, såsom kognitiva inlåsningar (se Danielsson, 

2009) strukturellt innehåll, institutionell konservatism
117

, absorptiv kapacitet, resursacku-

mulering och kaosteori (Vergne & Durand, 2010). Om stigberoende definieras som en låsning 

av processen som är beroende av slumpmässiga, oförutsägbara händelser för sin tillkomst och 

självförstärkande mekanismer för att vidmakthållas så har det visat sig svårt att i efterhand 

både verifiera och falsifiera orsakerna till stigberoendet – de initiala förutsättningarna tycks 

ibland spela en svag roll och är inte klarlagda i litteraturen (op.cit). Viss försiktighet bör 

därför vidtas tillämpning av begreppet stigberoende på effekter i processer som är beroende 

av historisk utveckling.  

Förändringsprocessernas karaktär 

Problemfokus eller beslutsfokus? 

Planeringsprocessen uppfattas oftast omfatta vägen från identifieringen av ett problem till 

beslut om hur detta problem ska hanteras. Detta kan ses som en successiv konkretisering mot 

en lösning, vilket återspeglas i PBL:s steg-för-steg-process för planering. För att beskriva 

förändringsprocesser räcker inte denna beskrivning, utan den måste också omfatta handling; 

att ta steget från vision till verklighet. Med ett fokus på problemformuleringen blir perspek-

tivet framåtsyftande – hur når vi ett beslut och i förlängningen ett genomförande? Läggs 

istället fokus på att åstadkomma ett beslut - vilket ofta är fallet i kommunala organisationer 

som är uppbyggda kring formella beslut (Sahlin-Andersson, 1986) - blir perspektivet istället 

tillbakablickande; vad ledde fram till beslutet? I båda fallen förutsätts processen vara en 

problemlösningsprocess med ett tydligt ursprung – ett medvetet (underförstått rationellt
118

), 

viljestyrt kritiskt moment där problemet identifieras och motiv uppstår för att göra något åt 

det. Studier har emellertid visat att en process inte behöver börja med ett problem och att dess 

ursprung ofta inte går att fastställa i efterhand (op.cit). De rationella steg-för-steg-process-

modeller som tidigt utvecklades inom systemanalys (Findeisen & Quade 1985) och operations 

research (Hillier & Lieberman 1980) har också i många fall visat sig avvika från förändrings-

processer i praktiken (Sahlin-Andersson, 1986). Detta kan kanske delvis förklara den konflikt 

som planerare kan uppleva av att behöva ge en plan legitimitet genom bilden av en rationell 

process som resulterat i konsensus medan vägen till den färdiga planen istället har varit kon-

fliktfylld (Granberg, 2004; Isaksson, 2003) och delvis ägt rum utanför de av PBL instiftade 

fora och bestämda processfaserna (Cars, 1992). I våra mentala bilder av framtiden finns det 

ofta statiska, definitiva slutpunkter för skeenden / processer / förändringar, men sett i längre 

tidsperspektiv är dessa slutbilder tämligen rörliga mål (Wangel, 2012). 
  

                                                
117

 Se även här Schon (1971) för en utveckling av det närliggande konceptet ”dynamisk konservatism”. 
118

 Betonandet av rationalitet i planering och beslut illustreras av Flyvbjerg (1998) och Strömgren (2007). Rationalitetens 

betydelse i sammanhanget är intimt förknippad med teorin om rationella val (Rational Choice), som i sin tur utgår från den neo-
klassiska ekonomiska idén om att människor handlar logiskt efter sin egennytta, se bl a Falkemark (1999) för en tillämpning.  
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Fig 21. Konkretiseringskonen enligt Tornberg, 2008 utifrån Fog et al, 1992. Den rättsliga beslutssekvensen 
speglar PBL:s planeringsprocess och formella beslutstillfällen, medan den reella beslutssekvensen illustrerar hur 
processen går till vid sidan av den formella ”spelplanen”.  
 

Olika strömningar och möjlighetsfönster i planeringsprocessen 

Om kravet på ett snabbt genomförande är stort komprimeras utrymmet för att analysera 

alternativ och blicka mot framtiden; problemfokus minskar och beslutsfokus ökar; 

tyngdpunkten läggs på förklaringar till det beslut som måste fattas - en efterrationalisering 

(Flyvbjerg, 1998). Betraktar vi processen utifrån det färdiga beslutet blir den en fråga om val 

där problemformuleringar, lösningar och värderingar sammanförs (Sahlin-Andersson, 1986). 

Dessa sammanstrålar sällan i kritiska beslutstillfällen utan kan istället ses som löst kopplade 

strömningar under ömsesidig påverkan i många mindre, vardagliga beslutstillfällen. Själva 

beslutstillfällena är inte så avgörande som tidsplaner och processcheman kan göra gällande 

utan snarare ett av flera hinder som ska passeras på vägen. För att förstå den fysiska planer-

ingen måste en längre process från problemidentifiering till genomförande tas i beaktande än 

de processteg som PBL föreskriver.
 119

 John Kingdon (1984) identifierar tre typer av ström-

ningar, som påverkar beslut inom offentlig sektor och som enligt hans teori förklarar varför 

vissa beslut stannar på idéstadiet medan andra genomdrivs:  

 Problemfokus skiftar avseende frågor som anses vara aktuella. Fokus på ett visst problem 

beror till stor del på vilka händelser eller trender som är aktuella vid en viss tidpunkt. Även 

en aktuell utvärdering eller medias uppmärksamhet kan ha stor betydelse för att en viss 

fråga prioriteras.  

 Flödet av åtgärdsidéer representerar policyinitiativ och alternativ som genereras och 

utvärderas av intresseorganisationer, politiker och experter genom planeringsprocesser, 

konferenser och seminarier liksom vid informella samtal. Ibland uppstår viktiga kopplingar 

mellan lösningar inom denna strömning. Det finns ofta en uppsättning idéer, ibland mycket 

seglivade, som väntar på rätt tidpunkt då förutsättningarna för implementering är gynn-

samma. Rätt beredning av frågan är viktig för dess acceptans när denna tidpunkt kommer 

(Rein & Schön, 1993).  
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 Se bl a Cars, 1992; Cars, Malmström & Tornberg, 2009; Fredriksson, 2011; Granberg, 2004 och von Sydow, 2004. 
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 Den politiska agendan speglar hur frågor och lösningar prioriteras beroende på kommande 

val och andra politiska processer som ändrar majoriteten för och emot vissa frågor. 

Prioriteringarna beror på politikernas egna värderingar, men också på strategiskt beteende i 

strävan efter överlevnad vid makten, eller på förhandlingar med andra politiker som har 

andra prioriteringar. 

 

 

Fig 22. Olika strömningar i planerings- och beslutsprocessen. Efter Kingdon, 1984.  
 

Varje strömning har sin egen dynamik och egna mekanismer och spelregler. De betraktas som 

relativt oberoende av varandra. När strömningarna interfererar uppstår möjlighetsfönster, då 

förutsättningarna är optimala för förändring och då olika tekniker och styrandeformer kan 

utmana det förhärskande systemet. Teorin utgår från den s k soptunnemodellen
120

, som 

ytterligare betonar möjlighetsfönstren, som betraktas som valtillfällen som rymmer olika 

frågor som kastas in och måste hanteras i processen. Möjlighetsfönster kan jämföras med det 

socioekologiska systemperspektivets ’tipping points’ där små händelser kan skapa stora 

förändringar i den fortsatta utvecklingen. Kingdons strömningsteori kan också relateras till 

Newman & Kenworthy (1999) tidigare nämnda kategorier av drivkrafter:  
 

Drivkrafter bakom 
förändring (externa) 

Strömning i planerings- och beslutsprocessen (interna drivkrafter) 

Problemfokus Flöde av åtgärdsidéer Politisk agenda 

Civilsamhället (långsiktigt 
synsätt)  

Stark eller svag influens 
beroende på förmågan att 
forma sociala nätverk. 
Påverkas av 
marknadskrafterna. 

Stark influens genom att 
kultur och värderingar 
formar idéer. Genomslaget 
sker via många kanaler, 
men sociala nätverk och 
social miljö är viktiga. 

Svag influens i ett kort 
tidsperspektiv. Lagstiftning, 
planering och ekonomiska 
styrmedel är svåra att 
påverka utan 
direktdemokrati. 

Styre (government), 
(medellångsiktigt synsätt) 

Svag influens. Tenderar att 
reagera på omvärlden 
(marknadskrafter och 
civilsamhället) istället för att 
själv definiera problemen. 
Långsam eftersom 
influensen går via instrument 
med inbyggd tröghet 
(lagstiftning, planering). 

Stark eller svag influens, 
beroende på närvaro och 
acceptans av civilsamhället 
samt tillgång till professionell 
expertis med kunskap om 
problemfokus. 

Stark influens, men 
beroende av civilsamhällets 
acceptans. Utövas genom 
lagstiftning, policys, 
planering och ekonomiska 
styrmedel.  

Marknadskrafter 
(kortsiktigt synsätt) 

Stark influens genom 
marknadsföring och lobbying 
(se Flyvbjerg, 1998)  

Svag influens vad gäller 
visioner och allmänna 
intressen. Utgår från det 
egenintresse.  

Influens kan vara svag eller 
stark. Påverkan på agendan 
sker genom sociala nätverk 
och lobbying. 

 
Tabell 7. Relationen mellan drivkrafter och strömningar i planerings-, besluts- och förändringsprocessen i 
stadsutvecklingen. Efter Newman & Kenworthy (1999). Relationen uttrycks som en generell karaktärisering av 
förändringskrafternas influens på olika strömningar enligt Kingdons (1984) teori.  
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 Se Cohen et al, 1972, refererade i Sahlin-Andersson, 1986. 

Politisk agenda 

Flöde av 
åtgärdsidéer 

Problemfokus 
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Varje kategori drivkrafter kan sägas ha en ’huvuddomän’ inom någon av de olika strömning-

arna där de lättare är inflytelserika. Problemfokus är t ex ofta snabbt föränderligt, vilket 

speglar marknadskrafternas snabba och kortsiktiga skiftningar. En konsekvens av marknads-

krafternas inflytande över problemfokus kan bli att långsiktiga frågor nedprioriteras. På 

motsvarande sätt utvecklas normer och värderingar ofta långsamt men får stor betydelse för 

flödet av åtgärdsidéer via bl a de diskurser som civilsamhället utvecklar. De kan därmed 

påverka den politiska agendan genom att ange inriktning för visioner och strategier.  

Strömningarna och möjlighetsfönstren ger en förståelse för timing; möjligheten att utnyttja 

de tidpunkter då beslutsprocessen verkar ha fastnat för att förbereda väl genomtänkta förslag 

som sedan kan tas fram när ett möjlighetsfönster öppnas (Cars & Rader Olsson, 2009; 

Kingdon, 1984). Möjlighetsfönstren är oftast bara öppna under korta tidsperioder, vilket kan 

förklaras av att problem som identifieras och som öppnar ett möjlighetsfönster ofta identi-

fieras av de aktörer som sedan blir en del av lösningen och den efterföljande förhärskande 

diskursen (Wangel, 2012). Intresset av vidare förändring när en ny inriktning etablerats 

minskar då till följd av att aktörerna vill driva utvecklingen i den nya riktningen. En form av 

stigberoende uppstår som ytterligare understryker timingens betydelse (Sahlin-Andersson, 

1986; Forester, 1989; Mintzberg, 1994) och kan innebära större möjlighet till planers genom-

förande, men också att vissa frågor får stå tillbaka för andra där formerandet av partnerskap 

har gått lättare eller där starka aktörer fått stort inflytande. Detta kan långsiktigt innebära ökad 

fragmentering av planeringen genom att man hanterar enkla, genomförbara frågor inkremen-

tellt (Khakee, 2000; Ranhagen, 2006), medan komplexa problem får stå tillbaka. Som konsta-

terats försvårar detta en hållbar utveckling som kräver ett systemperspektiv. 
 
Förändringsprocessens mikro- och makrodynamik 

Olika strömningar och drivkrafter har mer eller mindre gynnsamma förutsättningar i olika 

processfaser. Hur förhåller sig då en till synes linjär planprocess till utvecklingen av 

komplexa system som bygger på återkopplingar och anpassning? Om vi betraktar processens 

olika kontinuerliga strömningar som en aggregering av ett stort antal mer kortvariga händelser 

– avsiktliga eller oavsiktliga – på makronivå, så är dynamiken i dessa händelser på mikronivå 

viktiga för att förstå makronivån
121

. Utveckling över tid och förekomst av återkopplingar 

pekar mot möjligheten att beskriva processen som cyklisk snarare än linjär (Friend & 

Hickling, 2005; Ranhagen, 2000; 2011; Rotmans & Loorbach, 2009); processens förlopp 

mellan olika faser är ett riktat flöde, men upprepas cykliskt genom iteration mellan alla 

faserna samtidigt och kan metaforiskt beskrivas med den panarkiska modellen (Gunderson & 

Holling, 2002, se även Loorbach, 2007; Van der Brugge, 2009). Ett sådant perspektiv innebär 

en konkretisering av mikronivåns dynamik där de olika faserna ger olika förutsättningar för 

sammanförande av procesströmningarna på makronivå. Härigenom uppstår också ett utbyte 

mellan mikro- och makronivå och mellan system på olika skalnivåer som är av karaktären 

återkoppling – lärande – anpassning; dialektiska relationer.  

Processens mikrodynamik påverkar således de skeenden vi uppfattar på ’verklighetens 

yta’. Bakom de olika strömningarna finner vi aktörer, vilka i sin tur motiveras av de tidigare 

beskrivna drivkrafterna. Det krävs både en aktör som kopplar samman aktuella strömningar 

när det finns stöd för både frågan och för lösningen, och att den politiska apparaten är beredd 

                                                
121 Dessa nivåer – mikro- och makronivå ska här inte förväxlas med rumsliga skalnivåer. Mikro- och makronivåerna är snarare 

att beteckna som två olika aggregeringsnivåer, där strömningarna på makronivå framträder som emergenta aspekter av vad 
som sammantaget händer på mikronivå. Se Loorbach, 2007; Rotmans & Loorbach, 2009 för en illustration av en flernivåmodell 
för aktörernas agerande och inverkan på varandra på olika nivåer.  
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att fatta beslut i frågan (Cars & Rader-Olsson, 2009; Kingdon, 1984). De aktörer som tar 

initiativet befäster den nya riktningen genom att skapa nya formella eller informella institu-

tioner – diskurser artikuleras i aktörernas sociala praktik för att ge beständighet åt den nya 

inriktningen (Laclau & Mouffe, 1985). I det följande identifierar jag olika typer av aktörer, 

olika typer av samverkan samt de grundläggande ’regler’ som styr samverkan.  

Aktörer och makt i förändringsprocessen 

Olika typer av aktörer 

Kommunen är genom planmonopolet och PBL:s krav på översiktsplanering den mest centrala 

planeringsaktören. Planeringsarean har emellertid blivit mer mångfacetterad med fler och fler 

aktörer inom och utanför det offentliga som är involverade i samhällsutveckling och 

planering; se Retorik. Brown et al (2012) beskiver en typologi av aktörskonfigurationer för 

det sociala samspelet mellan privata och offentliga aktörer med tre grundtyper; hierarkier, 

nätverk och marknadsbaserad form. Det är lätt att associera dessa till såväl styrelseskick 

(envälde, liberalism och nyliberalism) som olika planeringsformer (rationell, kommunikativ 

och inkrementell). Vanligen talar man om hierarkier som vertikala strukturer, nätverk som 

horisontella och marknadsbaserade typer av samspel som frikopplade från detta schema.  

I Sverige karaktäriseras planeringssystemet av en hierarki av myndigheter från riksdagen 

och statliga centrala myndigheter via regionala myndigheter ner till kommunerna (Montin et 

al, 2008). Kommunernas arbete sker emellertid i horisontell samverkan i olika nätverk där 

andra offentliga och privata aktörer ingår. Marknadsaktörerna - företag, branschorganisa-

tioner, frivilligorganisationer och enskilda individer - är ofta mer löst relaterade till denna 

horisontell–vertikala interaktion. Tillsammans bildar de ett flernivåstyre
122

 Brown et al pekar 

på att hierarkiskt strukturerade aktörer agerar utifrån regler som karaktäriseras av dominans, 

nätverksaktörer agerar utifrån regler för samarbete och marknadsaktörer agerar utifrån regler 

för konkurrens. Även om detta är en generalisering – dominans uppträder t ex även i olika 

former av nätverk, (Adam & Kriesi, 2007), så kan kategoriseringen ändå tjäna som tumregel. 

Städers form och rumsliga konfiguration, betraktad som emergent systemstruktur, kan delvis 

ses som en konsekvens av vilka de samverkande parternas interaktionsregler varit.
123

  
 

 Hierarkisk styrning Marknadsstyrning Nätverksstyrning 

Struktur Befogenhets- och 
ansvarsfördelning 

Självständiga parter Frivilligt deltagande, 
ömsesidigt beroende 

Grund för 
relationer 

Över- och 
underordning 

Köp- och 
säljrelation 
(resursutbyte) 

Ömsesidig tilltro 

Process Regulerade 
beslutsprocesser 

Förhandlingar Konsensussökande 
samtal, dialog, 
informell styrning 

Utflöde Beslut, direktiv, 
kontroll 

Avtal Icke formellt bindande 
överenskommelser 

Motivation Beordrad Belönad Betrodd 

 
Fig 23. Hierarki (H), marknad (M) och nätverk (N) som överlappande styrningsformer samt kännetecken för dessa 
styrningsformer. Ur Montin et al, 2008. 
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 Se Gustavsson (2008) för en beskrivning av kommunernas samspel i klimatarbetet som exempel. Se även Fell (2008). 
123

 Auktoritativa regimer har i många fall skapat stadsstrukturer med en konsekvent genomförd överordnad gestaltningsprincip, 

medan nätverksbaserade samhällsstrukturer har tenderat att skapa mer heterogena stadsstrukturer. Se bl a Kostof, 1991. 
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Den som kontrollerar de grundläggande reglerna har därmed makt över dynamiken och sys-

temets utvecklingsförlopp. Holland (1995) anger att grundläggande regler i komplexa system 

är av två slag; dels regler om hur aktörerna handlar (nyss nämnda), dels regler om systemet 

självt. Brown et al pekar på att det därmed finns regler för planeringsarenan – institutionella 

regler och regler för social samverkan. Det är dessa regler för beslutssystemen och deras 

uttrycksformer i den sociala praktiken som jag i det följande ska koncentrera mig på.  

Aktörernas och beslutssystemens institutionella regler 

Government och governance 

Sedan 1970-talet har det formella offentliga beslutsfattandets institutionella strukturer och 

spelregler förändrats (se Retorik) mot att präglats av informella aktiviteter och samspel mellan 

olika offentliga och privata aktörer, delvis på andra sätt än som PBL avser (Cars, 1992). 

Denna utveckling brukar beskrivas som en övergång från ’government till governance’ (Cars 

et al, 2002; Elander, 2002; Hajer & Wagenaar, 2003; Nyström & Tonell, 2012).  

Begreppet government kan definieras som organisation och procedurer för att styra inom 

den offentliga sektorn, vilket inkluderar både formella politiska, beslutsmässiga och utförande 

funktioner (Cars et al, 2002). Under välfärdsstatens och det rationella planeringsparadigmets 

tidsepok kännetecknades detta av hierarkiska nivåer mellan stat, länsstyrelse och kommun, 

välutvecklad byråkrati genom sektoriell uppdelning av kompetens utifrån olika ansvarsom-

råden och en tydlig uppdelning av såväl politiskt beslutsfattande i en representativ demokrati 

och stödjande expertis å ena sidan som allmänna och enskilda intressen å andra sidan 

(Khakee, 2000). Verksamhetskulturen i sådana organisationer är i typfallet introvert, centrali-

serad, långsam i sin beslutsgång, politisk och undviker risktagande (Kotter, 1996). Styre kan 

innebära både ’att leda’ och ’att föra sig’. Denna definition av ‘The conduct of conduct’ 

utvecklas enligt Dean; ”Government is any more or less calculated and rational activity, 

undertaken by a multiplicity of authorities and agencies, employing a variety of techniques 

and forms of knowledge, that seeks to shape conduct by working through the desires, 

aspirations, interests and beliefs of various actors, for definite but shifting ends and with a 

diverse set of relatively unpredictable consequences, effects and outcomes”. (Dean, 2010:18). 

Styre genom ’att föra sig’ är en inte bara retorisk utan även moralisk aktivitet, där moral er-

sätter ideologi som kärnan i vad som anses utgöra den gemensamma grunden för samförstånd 

och avståndstagande (Harvey, 2005; Mouffe, 2005).  

Begreppet governance används för att sammanfatta de aktiviteter som sker informellt, 

utanför det formella beslutsfattandets ramar och med andra aktörer än enbart kommunen. Von 

Sydow (2004) beskriver governance som processen att styra hos konstellationer av aktörer, 

som var och en inte är starka nog att ensamma styra och således är beroende av varandra. 

Genom governanceprocesserna pågår en ständig kamp mellan nya och gamla principer för 

utformning av institutioner för maktutövning. Som en följd av detta görs försök att skapa nya 

samverkansformer som utmanar de etablerade sektorsstrukturerna med nya horisontella 

nätverk (Cars et al, 2002). Dessa nätverk strävar ofta efter självständighet och självstyre 

(Stoker, 2000). Utövandet av governance innebär också ett sökande efter gemensamt överens-

komna regler och tillämpningar snarare än att använda sig av formella regler och etablerade 

samarbetsformer. Detta utgör ett pågående och komplext dialektiskt växelspel mellan formella 

lagar, procedurer och organisationer med sina maktrelationer å ena sidan och konstruktionen 

av regler och tillämpningar för specifika situationer å andra sidan (Cars et al, 2002); mellan 
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formell och informell organisering (Dannestam, 2009)
124

. Gränser och ansvar för att hantera 

sociala och ekonomiska frågor suddas medvetet ut. Kapaciteten att få saker gjorda vilar inte i 

händerna på de formellt styrande och är inte beroende av dessas styrning eller auktoritet. Det 

formellt styrande organet ses däremot som kapabelt att använda nya tekniker och verktyg för 

att styra och guida (Stoker, 2000). Governance bör också förstås som ett sätt för kommunerna 

att agera mer ekonomiskt effektivt i samverkan med privata aktörer som ett svar på statlig 

avreglering och avveckling av olika former av lokalt stöd (Elander, 2002; Granberg, 2004).  
 
Ett spektrum av samverkansformer 

Att beskriva den institutionella situationen som enbart en övergång från government till 

governance är en kraftig förenkling. Det rationellt präglade hierarkiska samspelet existerar 

parallellt med nätverksbaserade och marknadsbaserade former av samspel. Von Sydow (2004) 

beskriver ett spektrum av samverkansformer som utgår från graden av formalisering av 

beslutssamverkan; koalitioner, som när de når en viss beständighet kan betecknas urbana 

regimer
125

. Nätverksbyggande ses som den mest informella formen av samverkan medan s k 

’Public – Private Partnership’ (PPP) utgör den mest formaliserade. Partnerskap utgör en 

varaktig relation som kännetecknas av en blandning av offentliga och privata aktörer där part-

ernas företrädare har förhandlingsmandat och gemensamt ansvar för resultatet (Peters, 1998 i 

Cars et al, 2002). Det ställs ofta höga förväntningar på denna typ av samverkan, och den har 

framställts som en lösning för offentliga aktörer att dra nytta av viljan hos privata aktörer 

(Codecasa & Ponzini, 2011). Vidare framhålls möjligheten att mobilisera komplementära 

tillgångar med delade risker och ansvarstagande bland berörda parter. Emellertid ställs stora 

krav på kommunens institutionella förmåga att hantera en partnerskapsprocess (op.cit; 

Granberg, 2004). Erfarenheter från övriga Europa visar att projekt som påbörjas ofta antingen 

slutförs enbart av offentliga aktörer, prutas ner eller genomförs inkrementellt i samverkan 

(Codecasa & Ponzini, 2011). Övergången från government till governance karaktäriseras av 

en förskjutning av frågan om vem som har makten till frågan om hur makten ska utövas; från 

’makt över’ till ’makt att’ (Dannestam, 2009 utifrån Stone, 1989). Von Sydow (2004) menar 

att det är genom olika mellanformer av samverkan som de flesta planeringssituationer med 

möjlighet till utövande av makt uppstår. 

I likhet med diskursen hållbar utveckling tycks såväl governance som nätverk och 

partnerskap ha blivit en del av retoriken kring ”det välfungerande beslutsfattandet”; ”It is 

hard to escape from the impression that partnership is increasingly put forward as an 

approach suitable for solving any problem facing today´s governments. Not only that, 

allegedly partnership would also be good for all partners involved” (Elander, 2002:192). I ett 

spann mellan elitistisk och pluralistisk planering ligger begreppet partnerskap teoretiskt inom 

den pluralistiska sfären, men innebär därmed inte automatiskt en demokratisk dialog eller 

bred förankring. Att definiera ett ’vi’ innebär även att utesluta ’de andra’, något som kan ut-

göra ett hot mot en autentisk dialog och verklig deliberativ demokrati (Dryzek, 2000, Mouffe, 

2005). Detta uteslutande utgör en definierande egenskap för sociala nätverk (Murdoch, 2006). 
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 De bakomliggande drivkrafterna till denna dialektik – ’kampen’ mellan government och governance förklaras delvis av Lind, 

2001 (baserat på Hammer & Champy, 1994) som menar att kundens dominans över säljaren, ökad konkurrens och alltmer 
kontinuerlig förändring lett till behov av nya synsätt på organisation och agerande – från sektoriserat system till horisontell 
process. 
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 Begreppet urbana regimer anses ha utvecklats i USA med Clarence N Stone som dess tydligaste teoretiker (Dannestam, 

2009). Begreppet bör användas med medvetenhet om att det hör hemma i en nordamerikansk kontext (Mossberger & Stoker, 
2001); det kan vara svårt att etablera urbana regimer i Europa, där den formella makten är påtagligt centraliserad och 
sektoriserad (Cars et al, 2002). Gemensamt för de urbana regimerna är den gränsöverskridande samverkan mellan privat och 
offentligt i beslutsfattandet, vilket ofta sker under förhandlingsliknande former under uteslutande av andra aktörer. 
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Även om partnerskapens gemensamma intresse ofta är platsanknutet och dess ingående 

aktörer relaterade till en lokal rumslig kontext (Cars et al 2002; Healey, 1997) så kan 

nätverken ibland utsträckas över stora geografiska avstånd, t ex när myndigheter eller 

storföretag är involverade.  
 
Styr- och samverkansformer i ett panarkiskt CAS-perspektiv 

Healey (1997) beskriver governance
126

 som kortvariga, specifika episoder, som processer 

som löper över en längre tid samt mycket beständiga governance-kulturer (som är mer djup-

gående och omfattar metaperspektiv och ramar för governance i vid bemärkelse). På ett 

närliggande sätt diskuterar Gustavsson (2008) svenskt kommunalt klimatarbete som präglat 

av flernivåstyre från lokalt till globalt. Relaterat till den panarkiska modellen och olika typer 

av drivkrafter med olika snabba eller långsamma förändringsförlopp på olika skalnivåer 

(Newman & Kenworthy, 1999) utgör governancekulturerna och civilsamhällets normer och 

kulturella värden det långsamma ’minnet’ i beslutssystemens skalhierarki som bidrar till 

stabilitet och kontinuitet, ibland även konservatism. De snabba och kortvariga episoderna 

återspeglar marknadskrafternas mer snabbföränderliga fokus och behov av nätverk med lösa 

kopplingar som snabbt kan omkonfigureras och därmed har en förmåga till revolt. I denna 

metafor utgör det formaliserade styret, government – i det här fallet det kommunala besluts-

fattandet med sina planerings- och genomförandeprocesser, formande av diskurser, koalition-

er, nätverk, rutiner och repertoar för agerande och principer för resursflöden - utgångspunkten 

för avhandlingens fokus. De kortvariga episoderna och de långvariga kulturerna bildar 

angränsande skalnivåer som bidrar till förståelsen för det som sker på ’mesonivån’. 
 

Drivkraft som involveras som 
huvudaktör eller 
huvudsakligen berörd i 
governance-samverkan 

Governance-samverkan i olika former (enligt Healey, 1997) 

Governance-nivåer Governancedimensioner / -begrepp 

Civilsamhället    Omfattning av accepterade governanceformer 

 Omfattning av inkorporerade kulturella värden 

 Formella och informella strukturer för 
policydiskurs och praktik  

Formaliserat styre 
(government) 

 Nätverk och koalitioner 

 Processer för urval av intressenter 

 Diskurser 

 Rutiner och repertoarer för agerande 

 Specificering av lagar, formella kompetenser 

och principer för resursflöden 

Marknadskrafter   Aktörer – roller, strategier och intressen 

 Arenor – institutionella platser 

 Arrangemang och praktik  

 
Tabell 8. Bakomliggande drivkrafter. Efter Newman & Kenworthy (1999) relaterade till olika former av styre enligt 
Healey (1997) ger ett temporalt perspektiv på styrformers och drivkrafters ömsesidiga (dialektiska) påverkan.  

Maktfördelning och interaktion  

Maktens strukturer och relationer 

Förutsättningarna att agera på ett kraftfullt sätt beror av fördelningen av maktresurser 

(Foucault, 1983) och på hur samarbete och kommunikation är strukturerade (Murdoch, 2006). 

Ökat nätverksbyggande kan ses som ett uttryck för ’vår ökade medvetenhet om vår 
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 De drivkrafter bakom förändring som diskuterats tidigare kan ses ur ett governanceperspektiv, även om Newman & 

Kenworthy diskuterar beslutande institutioner i första hand som government, d v s formellt, ofta hierarkiskt styre. 

 

Makro 

Meso 

Mikro 

Kulturer (lång varaktighet) 

 

 
 

Processer (meddellång varaktighet)  

 

 

 

 
Specifika episoder (kort varaktighet) 
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omedvetenhet’ (Beck, 1999 i Hajer & Wagenaar, 2003), d v s ett sätt för samhällets aktörer att 

samordna sig för att bättre möta ökad risk och osäkerhet i omvärlden (se även Retorik).  

Maktrelationer mellan flera aktörer kan, som jag tidigare tagit upp, struktureras i 

hierarkier, nätverk och marknadsformer. När det gäller hierarkierna beskrivs relationen 

traditionellt vertikalt (top-down) och sker i formaliserade interaktionskanaler som etablerats 

som regler för agerandet. Det kan t ex gälla beslutsgången hos ett planärende mellan 

byggnadsnämnd, kommunstyrelse och fullmäktige eller i organisationen mellan handläggare, 

dennes linjechef och den politiska nivån. Dominans utifrån aktörernas position i hierarkin är 

här den karaktäristiska interaktionsformen (Brown et al, 2012).  

När det gäller nätverk sker interaktionen istället genom mer informella, ’horisontella’ 

relationer som är mer föränderliga. Adam & Kriesi (2007) har identifierat en typopogi för 

nätverk baserat på fördelning av makt och typ av interaktion. Eftersom maktrelationer ut-

vecklas och förändras över tid kan resultatet av ett beslut inte kan förutsägas à priori utifrån 

någon tänkt maktfördelning (Sahlin-Andersson, 1986 med utgångspunkt i Croizer & 

Friedberg, 1980), men typologin kan tjäna som utgångspunkt för analys av makt och 

interaktion i processer som redan har skett. 

 
 
Fördelning av makt 

Typ av interaktion 

 

Konflikt 
 

Förhandling Samarbete 

Koncentration 
 

Dominans 
 

Måttlig potential för 
snabba, omfattande 
förändringar 

Asymmetrisk förhandling 
 

Låg eller måttlig potential 
för inkrementella, måttliga 
förändring 
 

Hierarkiskt samarbete 
 

Låg potential för för-
ändring – bibehållande av 
status quo 

Fragmentering 
 

Konkurrens 
 

Stor potential för snabba, 
omfattande förändringar 

Symmetrisk förhandling 
 

Måttlig till stor potential 
för inkrementella, måttliga 
förändringar.  

Horisontellt samarbete 
 

Låg till måttlig potential 
för förändringar – 

bibehållande av status 
quo. 

 
Tabell 9. Typologi av nätverksstrukturer. Med bedömning av dessa strukturers potential för förändring och 
förändringens tempo och omfattning. Syntes av matrisbeskrivningar efter Adam & Kriesi i Sabatier (2007).  
 

Resurser roller och mandat på olika nivåer 

Maktfördelningen har inte bara med aktörernas relationsstruktur att göra utan också med deras 

roller som initiativtagare, regelansvariga eller berörda (Fog et al, 1992). Det är ofta uppenbart 

att makten inte är jämnt fördelad. Berörda har ofta litet inflytande, t ex sakägare i en detalj-

planeprocess, medan initiativtagare har ett problemformulerings- och avgränsningsmandat 

och en rättighet eller skyldighet att inleda en förändring. Regelansvariga kontrollerar den 

formella processen och vissa strukturella förutsättningar. Aktörerna kan dock i olika situation-

er växla roll. Rolldistinktionen bidrar till att flytta fokus från den formella planeringens och 

genomförandets förutsättningar till hur planeringen i praktiken går till och vilken beslutslogik 

respektive aktörskategori har (Tornberg, 2009). Förutsättningarna är olika på olika nivåer; 

På makronivå (kommunen och större enheter) är samverkan mellan kommun och 

myndigheter vanlig och ofta formaliserad. Statliga myndigheter har dock verkat för att 

utveckla nätverksstyrning genom metastyrning. Energimyndighetens program Uthållig 

kommun är ett exempel på detta (Fell, 2008; Mannberg, 2006). Myndigheter är ofta, genom 

sina juridiska och ekonomiska resurser, starka aktörer som kan agera med långa tidsperspektiv 
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och stor rumslig räckvidd. Ett tydligt exempel är trafikinfrastrukturprojekt. I situationer där 

stora infrastrukturprojekt har varit svåra att genomföra trots finansiering, är de informella 

strukturerna i form av nätverk, partnerskap och andra samverkansformer av stor betydelse 

(Cars, Malmsten & Tornberg, 2009). Aktörerna bildar ibland en särskild implementations-

struktur som avgör hur gemensamma resurser ska användas för att lösa problem (op.cit, 

baserat på Hjern & Porter, 1979). Trafikverkets medverkan i dessa partnerskap är ett exempel 

på att myndigheten både har en roll att sätta ramar för planeringsarenan och samtidigt blir en 

aktiv planeringspart. Trafikverket har i sådana fall möjlighet att påverka både de insti-

tutionella reglerna och de sociala nätverkens regler. När det gäller klimatarbetet har 

Gustavsson (2008) visat att vertikal samverkan sker dubbelriktat mellan den lokala, 

kommunala nivån och såväl nationella som internationella institutioner.  

På mesonivå (kommunen och likstora enheter) måste kommunen ofta av ekonomiska eller 

processtaktiska skäl liera sig med andra aktörer. Genom planmonopolet blir kommunerna ofta 

ledande i planeringsprocesser trots att de vad gäller ekonomiska resurser ibland är den svaga 

aktören (Lind, 2002). Kommunernas ekonomiskt svaga ställning i kombination med dess 

starka juridiska position innebär dels att initiativen till förändring ofta kommer från någon 

annan än kommunen och att kommunen ofta istället intar rollen som regelansvarig, dels att 

såväl kommunerna som privata aktörer har ett behov av att bli överens för att nå resultat.  

På mikronivå (kommunen och mindre enheter) strävar kommunen också ofta efter ökad 

samverkan med enskilda organisationer och privata aktörer inom näringsliv och föreningsliv. 

Det har emellertid visat sig vara svårt att involvera det lokala näringslivet i långa planerings-

processer. Dessa aktörers perspektiv är ofta lokalt och utgår från rationell egennytta; de vill 

ofta bara engagera sig i de frågor som direkt berör dem (Cars & Rader Olsson, 2009) – de 

enskilda lokala aktörernas resurser är i många fall relativt små. Erfarenhet visar att det inte 

finns någon enkel lösning på detta, men att nätverksbyggande är en väg framåt.  

Kommunen utgör i sig själv en sammansatt och mångfacetterad aktör där det hierarkiska 

styrsystemet ofta utgör ramen för beslutsförmåga och verkställighet (Montin & Granberg, 

2013). Från att under 70-talet ha expanderat som byråkrati med ökning av mer högutbildade 

tjänstemän och utsatts för kritik om tjänstemannastyre med krav på ökat medborgarinflytande 

har utvecklingen från 80-talet och framåt mer präglats av ekonomism (Montin et al, 2008). 

Fokus har under hela perioden riktats mot relationen mellan tjänstemän och politiker, där 

tjänstemännen brottas med prioriteten mellan offentlig etik, lagstiftning och beslut från 

överordnade beslutsfattare medan politikerna ibland har svårt att avgränsa sin roll gentemot 

tjänstemännens expertroll (op.cit). Denna rolldiskussion framträder inte utåt om kommunen 

ses som en samlad aktör, men påverkar kommunens planerings- och förändringsförmåga som 

initiativtagare och ibland även som regelansvarig eftersom lokal politisk vilja ibland kommer 

i konflikt med nationell politik, ramar och regelverk (op.cit). En del av denna problematik är 

att tjänstemän och politiker måste tolka sina roller i förhållande till organisationens ramar och 

till olika förväntningar från omgivningen. En tjänsteman eller politiker kan ha flera roller som 

ibland kommer i konflikt med varandra eller individens identitet.  

Maktstrategier för och emot förändring – aktörernas sociala interaktionsregler 

Dialektisk interaktion i strukturerade sociala system 

Med vilka strategier driver aktörerna sitt spel under processens olika skeden och hur formas 

dessa strategier? Planeringsarenans institutionella regler förklarar inte i sig på vilka sätt makt 
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utövas. Enligt Foucault (1983)
127

, finns makt överallt och i alla situationer och sociala 

relationer. Det är så jag ser på det som också betecknas som manipulation; maktutövnings-

strategier och taktik mellan olika aktörer. Detta har delvis med relationens karaktär – dess 

egenskaper och former – att göra, men jag ser det främst som själva utbytet; det som rela-

tionen förmedlar. Det är en fråga om hur budskap formuleras, förmedlas och tolkas vid mot-

tagandet. Denna interaktion är dialektisk, då varje maktförhållande bygger på en motsättning; 

uppfattningen om vem som kan påverka vem och på vilket sätt.  

Giddens (1984) beskriver sociala system som strukturerade på tre sätt. För det första byggs 

de upp av strukturer för legitimering – normer och regler som styr hur vi interagerar med 

varandra och som överenskoms i form av rättigheter, skyldigheter och sanktioner. För det 

andra finns strukturer för dominans, som utgörs av allokeringen av resurser som distribueras 

bland aktörer på olika sätt (se aktörsstrukturer ovan) för att agera mot bestämda mål. Slutligen 

finns strukturer för signifikation, som utgör meningstolkning för att skapa sammanhang på 

individnivå. Signifikationsstrukturerna är kopplade till socialt handlande som ’mentala 

kartor’, en process som inryms i varje samhälles sätt att kommunicera (Scheffer et al, 2002). 
 

Maktstrategier i olika steg i planeringsprocessen 

Sahlin-Andersson (1986) identifierar tre steg under processen som innebär maktutövning 

genom olika strategier för eller emot ett genomförande. Dessa svarar med viss generalisering 

mot fyra steg som Healey (2007) beskriver för formandet av strategier;  

Konkretisering av det projekt som ska genomföras, vilket involverar strategier där den 

lösningscentrerade grundläggande idén betonas, antalet alternativ begränsas eller utökas, det 

extraordinära med (stora) projekt tonas ned eller lyfts fram samt strategier där tidspress 

betonas (Sahlin-Andersson, 1986). Tolkning och definiering av problembilden – kunskapen 

om verkligheten – är en strategi för att bemästra situationen. Healey (2007) talar här om 

filtrering, fokusering och inramning av problemet och de mål, aktörer och perspektiv som kan 

vara berörda. Inramningen utgör ett sätt att skapa en policydiskurs (Rein & Schön, 1993) och 

kan etableras på en kognitivt omedveten nivå (Kahneman, 2011) som leder till skevheter i 

uppfattningarna om problem och lösningar (Tversky & Kahneman, 1986). Det vanligen 

rationella förhållningssättet är beroende av en maktkontext som gör gränsen mellan rationali-

tet och rationalisering otydlig. Övertygande sker oftast med andra medel än rationella argu-

ment, t ex karisma, rationalisering och genom att utnyttja beroenden (Flyvbjerg, 1998). Denna 

rationalisering ’back stage’ redovisas emellertid ofta som rationalitet ’front stage’ och görs till 

den lokala sanningen; artikuleringen och etablerandet av hegemoniska diskurser. Ju större 

makt de dominerande aktörerna har, desto mindre blir behovet av rationalitet – att förklara sig 

på ett konsistent och logiskt sätt. Lösningsalternativ flyttas också mellan olika arenor för att 

bättre kunna avgränsa aktörskretsen och avskärma alternativen från konkurrerande diskurser 

(Flyvbjerg, 1998; Isaksson, 2001; Jacobsson, 1988; Storbjörk, 2001).  

Integrering av aktörer som är viktiga för projektets genomförande, vilket involverar strate-

gier där det sker en organisering av aktörerna i koalitioner, partnerskap, nätverk eller nya 

institutioner (Sahlin-Andersson, 1986). Här sker anpassning av olika intressen till projektet 

samt strategier där anpassning sker av projektet till olika intressen. Här finns tillfälle att skapa 

beroenden och maktasymmetrier mellan olika aktörer; vilka deltar och vilka deltar inte? 

Integreringen är ett sätt att generera mobiliseringskraft runt ett visst projekt (Healey, 2007).  
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 Se även Dreyfus & Rabinow (1983) och Murdoch (2006). 
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Associering av resurser till projektet för att möjliggöra och underlätta genomförandet. Stora 

projekt hanteras ofta med egen budget utanför den kommunala budgetplaneringen, vilket 

understryker deras extraordinära karaktär och gör att de, i kombination med att de ofta 

involverar flera förvaltningar och externa aktörer, utgör en förutsättning för annan planering 

och budgetarbete snarare än tvärtom. Associeringen sker till ett särskilt resursmässigt sam-

manhang som möjliggör finansiering, t ex särskilda bidragsformer eller externa organisationer 

men också expertkunskap för genomförandet, som blir en förutsättning för processen (Sahlin-

Andersson, 1986). Anpassning av existerande rutiner och inrättandet av nya är delar av 

skapandet av förändringskraft (Healey, 2007). 

De tre stegen är samtidiga under hela processen, beroende av varandra och påverkar 

varandra, men är samtidigt ofta löst kopplade. Beroende på om man vill möjliggöra eller 

hindra ett projekt kan strategierna tillgripas på olika sätt: 

 

Aspekter av genomförande Genomföra Hindra 

Konkretisering Gränsdragning, insnävning Öppning av gränser 

Integrering Öppenhet gentemot intressen samt 
ömsesidig anpassning av projekt 
och intressen. 

Ej anpassning: konflikt, isolering 
från intressen. 

Associering Anpassning av projekt till de 
resurser som gjorts tillgängliga. 

Ej anpassning: isolering från miljö, 
associering till icke tillgängliga 
resurser. 

 
Tabell 10. Agerande i relation till projektet. Efter Sahlin-Andersson, 1986. 
 

Förenkling och komplicering 

Konflikter mellan aktörer eller intressen undviks eller minimeras genom anpassning och 

inkrementellt beslutsfattande som leder till förenkling av problemen. Motstridiga krav kan 

hanteras genom att frikoppla kraven eller aktiviteterna från varandra. Detta uppstår genom 

oklarhet i organisationerna som leder till oenighet om mål och medel och därmed ökad 

osäkerhet. Oklarheter kan skapas avsiktligt genom medvetna obalanser i avgränsningen av 

aktörskretsen eller fördelning av resurser eller definiering av problemet om någon part vill 

hindra genomförandet av en process eller projekt. Kommunens legitimitet bygger på att 

olika konflikterande intressen ställs mot varandra, men handling kräver integrering av 

dessa intressen. Därför kan prat, beslut och handling frikopplas från varandra så att båda 

dessa resultat nås (Sahlin-Andersson, 1986 med utgångspunkt i Rombach, 1985). 
 
Institutionalisering, dynamisk konservatism och preferensförfalskning 

Omorganisationer är ett sätt att manipulera de institutionella reglerna för att påverka process 

och resultat. Etablerade arbetssätt och processformer får med tiden en styrande verkan och ett 

momentum som gör att nya institutionella spelregler inte alltid förstås eller accepteras av den 

etablerade organisationen. Om inte planeringsuppgiften växlas över på ett medvetet sätt vid 

omorganisationen finns risk att processer stannar av (Tornberg, 2009); projektet hindras eller 

fördröjs. Det är inte självklart att detta sker explicit; den formella planeringsprocessen utgör 

en officiell beskrivning av vad som sker, medan manipulation av bl a organisationen sker i 

bakgrunden. Detta ger upphov till ett glapp mellan retorisk, ideell konsensus (Connelly & 

Richardson, 2004) och reella konflikter.  

Syntaktisk legitimering kan dölja motstående uppfattningar genom en retorik eller rationali-

sering kring planeringen som ger sken av samförstånd och förankring (Mannberg, 2006)., ana-
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logt med Schons (1971) teori om dynamisk konservatism, som pekar på hur en organisation 

kan bekänna sig till en förändring men samtidigt motverka den på grund av strävan att bevara 

etablerade aktivitetsmönster och maktförhållanden. Institutioner kan på detta sätt vidmakt-

hålla förlegade uppfattningar som ’frusna ideologier’ (Liedman, 1997; Hagson, 2004). En lik-

nande förklaringsgrund ges av Timur Kurans teori om preferensförfalskning (Kuran, 1987), 

vilken skiljer mellan privata och offentliga preferenser. Enligt teorin kan en aktör se vinster 

med att ha en uppfattning i en fråga privat men offentligt ge uttryck för en annan uppfattning i 

frågan
128

. En anledning till att tillämpa preferensförfalskning kan vara att på ett för individen 

gynnsamt sätt påverka andras värderingar och bemötande, något som utan tvekan är fallet i 

relationen mellan politiker och väljare, men som också kan uppstå mellan mellan tjänstemän 

och politiker eller andra aktörer emellan. Teorin förklarar varför etablerade regimer kan förbli 

etablerade även långt efter det att de blivit obsoleta; ett inkrementellt och självförstärkande 

beslutsmönster där en periods betingelser baseras på preferenserna från den närmast före-

gående. Preferensförfalskning kan också uppstå när en aktör ser en fördel med en viss upp-

fattning för att genomdriva sina intentioner och argumenterar för denna, även om uppfatt-

ningen i fråga och aktörens intentioner kan ha olika motivbakgrund (Rein & Schön, 1993).  

Ytterligare en form av frikoppling är när den formella processen kringgås och beslut tas i 

annan ordning; det Ulrich Beck har kallat ’subpolitik’ (Storbjörk, 2001). Detta kan ske till 

följd av dynamisk konservatism, men kan också vara ett sätt att komma fortare fram eller 

stärka associeringen av resurser eller integreringen av aktörer med intressen som konflikterar 

med den formella processen. Avgränsning av frågor, integrering av aktörer och associering av 

resurser i tidiga, förberedande faser har visat sig påskynda genomförande. (Cars & Rader-

Ohlsson, 2009; Cars, Malmström & Tornberg, 2009; Cars, Malmström & Witzell, 2011).  

Förmåga att hantera förändring  

Institutionell kapacitet – kommunens förmåga att förändra 

Omställningen mot hållbar utveckling innebär förändringar och behov av tid och resurser. 

Institutioner utgör en del av den existerande situationens motstånd (se Liedman, 2002). Poli-

tikens beroende av väljarna och externt stöd innebär också att möjligheten till långsiktighet 

begränsas. I den kommunala verksamheten ryms en mångfald av kulturer, professioner och 

uttrycksformer som innebär ett stort mått av samordning. Begreppet institutionell kapacitet 

används för att beskriva förmågan hos drivande aktörer att fatta goda beslut och få dem 

genomförda (Healey et al, 2003)
129

. Den institutionella kapaciteten utgår från socialt kapital 

(förtroende och socialt förstående), intellektuellt kapital (kunskapsresurser) och politiskt 

kapital (förmågan att agera gemensamt för att utveckla lokala kvaliteter och att fånga extern 

uppmärksamhet och resurser) (Healey et al, 2003).  
 

Socialt kapital 

Begreppet socialt kapital används ofta för att beskriva den tillgängliga kapaciteten inom en 

bred social kontext inom vilken gemensamma beslutsprocesser (governance), affärsinitiativ 

och kulturella företeelser utvecklas (Manadipour i Cars et al, 2002). Bourdieu & Wacquant 

                                                
128

 Falkemark pekar på möjligheten att Komkoms omfattande åtgärdsförslag för att skapa ett hållbart transportsystem aldrig 

kom att utföras därför att politiken på riksplanet gav uttryck för en offentlig uppfattning om en hållbar utveckling men internt, och 
i praktiken, utgick från en mycket annorlunda uppfattning. Denna möjlighet visar på vikten av ett kritiskt förhållningssätt till 
utsagor i planerings- och beslutssammanhang. 
129

 En institution kan definieras som ”…en sammanfattande beteckning på de normer och formella regler, liksom de 

organisationer, som skapar ramar för individernas relationer till varandra” (Hultkrantz & Nilsson 2004, s. 13 refererad i Fell, 
2008). 
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(1992, refererad i Westlund, 2006) definierar social kapital som ”the sum of the resources, 

acutal or virtual, that accrue to an individual or group by the virtue of possessing a durable 

network of more or less institutionalized relationships of mutual aquaintance and 

recognition”.
130

 I ett ekonomiskt pespektiv kan socialt kapital definieras som ”the value of 

altruistic and communal behavior in society” (Gruber, 2010).
131

 Kapitalbegreppet antyder att 

det handlar om ackumuleringen av värde som skapas av nätverkens aktörer över tid och där 

det framtida värdet är av betydelse liksom den volym av nyttigheter som nätverket producer-

ar. Till skillnad från andra kapitalformer måste dock det sociala kapitalet ’underhållas’ för att 

inte minska. I politik är exempelvis väljarnas förtroende något som måste bekräftas och för-

nyas varje mandatperiod (Westlund, 2006).  

Rumslig och social närhet är av stor betydelse för att skapa hållbara, sektorsöverskridande 

nätverk som bygger det sociala kapitalet (Mannberg, 2006). Hierarkiska organisationsstruk-

turer kan å andra sidan motverka förändring genom att fragmentera ansvar och resurser 

(Kotter, 1996). Ett alltför starkt engagemang eller hängivenhet kan också i vissa fall skapa 

grupptryck som leder till bortseende från viktig information för att fatta goda beslut (Sahlin-

Andersson, 1986). Destruktiva kulturer kan uppstå om grupptrycket leder till förstärkning av 

negativa beteenden (Westlund, 2006). Healey et al (2003) sammanfattar det sociala kapitalets 

betydelse genom att identifera följande drag: 

 Omfattningen av antalet aktörer i en process i förhållande till den tänkbara mängden aktör-

er berörda av den aktuella planeringsfrågan. 

 Morfologin eller konfigurationen hos de sociala nätverken aktörerna ingår vad gäller nät-

verkens täthet och konnektivitet (se även Bodin, 2006). 

 Graden av integration mellan olika nätverk. 

 Lokaliseringen av handlingsförmågan, maktrelationer mellan aktörer samt interaktionen 

med externa strukturerande krafter. 

 

Intellektuellt kapital 

I den i planeringsteoretiska debatten framställs ofta expertorienterad, rationell planering som 

motpol till ett kommunikativt, kollaborativt perspektiv som involverar allmänheten i lärande 

och gemenskapsbyggande (Forester, 1989; Healey, 1997; Innes & Booher, 2010). För utveck-

lingen av den institutionella kapaciteten krävs flera olika former av kunskap. Healey et al 

(2003) sammanfattar olika komponenter som definierar det intellektuella kapitalet: 

 Omfattningen av de kunskapsresurser – tysta, explicita, systematiserade och experi-

mentella – som planeringsaktörerna har tillgång till. 

 De referensramar som formar uppfattningen om frågeställningar, problem, möjligheter och 

insatser.  

 Den omfattning i vilken dessa två komponenter delas av aktörer i planeringen som 

integrerar policyutveckling och genomförande med platsrelaterade kvaliteter. 

 Kapaciteten att ta till sig nya idéer och lära av dem.  

 

                                                
130

 Medan individen enligt denna definition kan inneha en del av det sociala kapitalet och att det produceras via länkarna i 

sociala nätverk pekar istället Coleman (1990, refererad i Westlund, 2006) på att det sociala kapitalet bör skiljas från privata 
tillgångar och att det utgörs av länkarna i de sociala nätverken. Se även Putnam, 1993, refererad i Westlund, 2006 samt 
Ranhagen, 2006 för ytterligare utvecklade definitioner. 
131

 Denna definition finner jag intressant eftersom den understryker statens/kommunens uppgift att sörja för ”det allmännas” 

bästa (i det här fallet energieffektivisering genom planering för att nå minskad klimatpåverkan, vilket bl a Giddens (2011) 
betonar som en huvuduppgift för offentliga institutioner), där agerande i egenintresse försvagar det sociala kapitalet.  
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Politiskt kapital  

När det gäller det politiska kapitalet beskriver Healey et al (2003) det som förmågan att 

mobilisera för förändring; en förmåga som definieras av: 

 Vilken struktur av möjligheter och tillfällen som finns och hur de förhåller sig till varandra. 

 De institutionella arenor som utvecklas och används för att tillvarata möjligheterna. 

 Repertoaren av mobiliseringstekniker som används för att skapa och behålla momentum i 

processen (se bl a Sahlin-Andersson, 1986 och Healey, 2007 tidigare i detta avsnitt). 

 Närvaron eller frånvaron av avgörande förändringsagenter vid olika faser i processen.  

 
Legitimitet och måluppfyllelse 

Andra förutsättningar för den kommunala förändringsförmågan är legitimitet och ett innehåll 

eller resultat i processen. Det har visat sig finnas ett dilemma i planeringsprocessers utform-

ning när det gäller ’verkningsgrad’ och legitimitet (Shipley & Michela, 2006). En expertorien-

terad planering kan generera förslag med hög måluppfyllelse, men blir svår att genomföra då 

att acceptans ofta saknas hos verkställande aktörer (en svag utflödeslegitimering; Granberg, 

2004). En brett förankrad, participativ planering (en stark inflödeslegitimering, op.cit) å andra 

sidan, kan leda till ett smidigare genomförande men innebär ofta kompromisser och 

förhandlingar mellan ’partisaner’ och ’icke-partisaner’ bland aktörerna som ger en lägre mål-

uppfyllelse (Larsen & Gunnarsson-Östling, 2009). Det är därför en utmaning att rigga planer-

ingsprocessen så att en god balans uppstår (Forester, 1989; Nilsson, 2001).  

I koalitionsbaserade planeringsprocesser skapas legitimitet ofta genom informell associ-

ering av resurser innan en formell sanktionering sker. Det formella beslutsfattandet blir då 

mera ett medel för att knyta den formella organisationens resurser till processen. Detta är en 

del av det iterativa pendlandet mellan formell och informell organisering där koalitionen 

bidrar till måluppfyllelse och det formella beslutsfattandet bidrar med (politisk) legitimitet 

(Cars et al, 2002; Dannestam, 2009; Tornberg, 2009). Detta sker ofta på ett pragmatiskt 

konsensusorienterat sätt (Connelly & Richardson, 2004) där sociala nätverk används för att 

associera resurserna - en i stor utsträckning inkrementell, icke-linjär utveckling som är 

beroende av diversitet och en utvecklad ’taggning’ mellan aktörerna.  
 
Omställningsförmåga 

Förmågan till omställning av den egna organisationen för att möta omvärldsförändringarna 

utgör en väsentlig aspekt av den institutionella kapaciteten. Kotter (1996) pekar på behovet av 

en ohierarkisk och obyråkratisk organisation med få regler och rutiner som stödjer individuellt 

agerande med system som fördelar kunskap och mandat över större delar av organisationen. 

En sådan organisation är utåtriktad, risktålig och har korta vägar till beslut (op.cit). En stor 

institutionell kapacitet skulle därmed kunna sägas definieras bl a av förmågan att ingå sam-

verkansrelationer - koalitioner och partnerskap - av olika slag. Överfört till CAS-termer skulle 

organisationen sägas vara adaptiv om den är diversifierad (redundant) och där organisations-

strukturen antar en nätliknande form snarare än en trädliknande. Möjligheten till förändring 

beror då av förmågan att hitta ’synapser’ eller ’tags’ där olika aktörer på bästa sätt kan finna 

ömsesidig nytta av en relation. För kommunens interna omställningsförmåga pekar Montin et 

al (2008) på hur förändring och kontinuitet utgör två begrepp för att åstadkomma en gynnsam 

utveckling av organisationen. Till förändringskriterierna räknas protest, öppenhet, experiment 

och förnyelse. Till kontinuitetskriterierna räknas bl a ömsesidighet, samarbete och förtroende. 

Uppdelningen speglar den panarkiska modellens revolt och systemminne.  
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Förhandlingar som processmetod  

Övergången från fördelande välfärdsstat till samhälle präglat av konkurrens och överföring av 

mandat och resurser från offentliga till privata aktörer har inneburit allt större ömsesidiga 

beroenden. Governance innebär därmed utöver styrning även samverkan (Westlund, 2013). 

Planeringssituationer präglade av konkurrens innebär aktörer med olika intressen och poten-

tiella konflikter och ställer upp utmaningar för kommunerna:  

 Att företräda en mångfald avvägda allmänna intressen inom en flersektoriell intressesfär 

och fatta samlade beslut för att möta ”enfrågeaktörer” på ett effektivt sätt (Raiffa, 2002).  

 Att samtidigt också göra prioriteringar mellan olika värden och nyttor utifrån tydligt 

formulerade mål. Formulerandet av visioner, strategier och mål utgör en väsentlig del av 

förmågan att genomföra förändringar (Kotter, 1996).  

 Att agera på en nivå mellan lagstiftning och centrala myndigheters riktlinjer och allmänna 

råd å ena sidan och privata aktörer med enskilda intressen å andra sidan.  

 Att överkomma den kortsiktighet som det politiska valsystemet innebär och förmå fatta 

långsiktiga beslut baserat på kunskap om tänkbara alternativ och dess konsekvenser.  

 Att undvika irreversibla beslutsprocesser där man inte från början överblickat vägvalen och 

vid felaktig kurs behöver korrigera inriktningen (se Pierson, 2000). 

Kommunen kan välja att antingen, genom att ställa krav och ultimatum, skapa en win-lose-

situation, som utgår från en distributiv förhandling där ’kakan är given’ (Cars, 2013), eller 

ingå en integrativ (värdeskapande) win-win-situation, där koalitionens parter tillsammans 

formar förutsättningarna för processens resultat (Raiffa, 2002). Distibutiv förhandling, där 

parterna framstår som vinnare eller förlorare, innebär ofta låsningar i processen och ibland 

destruktiva kompromisser och maktspel (se Cars, Malmsten & Tornberg, 2009; Flyvbjerg, 

1998). Ett grundproblem är asymmetrisk maktfördelning (Cars, 2013). Integrativ förhandling 

innebär istället att parterna erkänner sina viktigare och mindre viktiga intressen och kan möta 

varandra i en avvägning genom ömsesidiga uppoffringar och utvecklande av fördelar; kakan 

kan göras större och mervärden skapas. En viktig utgångspunkt är att bryta maktasymmetrier 

och öka delaktigheten – resurser integreras och aktörer associeras (Sahlin-Andersson, 1986); 

det sker en aktiv, medveten ’taggning’ så att aktörerna hittar varandra i förhandlingen. 

Förhandlingar kan ses som en form av dialektik; parter med olika, ibland motstående, 

intressen ska hitta en gemensamt överenskommen avvägning som en grund för fortsatt ut-

veckling. I CAS-metaforen handlar det om värdeaggregering mot emergenta helheter som är 

mer kvalitativa än summan av de ingående resurser som associeras till processen.  

Framtidsstudier och visioner som generativa verktyg 

Planeringsprocessens komplexitet och behovet av att finna strategier från ett energi- och 

klimatperspektiv gör framtidsstudier lämpliga för att minska osäkerhet, öka kunskap, bered-

skap och anpassningsförmåga och generera förändring. Framtidsstudier syftar till att utforska, 

skapa, undersöka, utvärdera och föreslå sannolika, tänkbara och önskbara framtider (Bell, 

2003) och utgör både en akademisk disciplin och en verksamhet som inbegriper ett verktyg 

för skapande av scenarier och framtidsbilder. Det finns flera olika typer av framtidsstudier – 

prediktiva för att generera sannolika scenarier; explorativa för tänkbara scenarier och norma-

tiva för önskvärda scenarier (Börjeson et al, 2006; Dreborg, 1996; 2004; Wangel, 2012). Den 

förstnämnda typen karaktäriseras av rationell forecasting; trendframskrivning och historiskt 

beroende (de Jouvenel, 1967) som ofta har lett till missuppfattningen att det går att framtiden 
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kan förutsägas. För de båda andra typerna används ofta någon form av explorativ eller 

normativ backcasting där alternativa utvecklingslinjer studeras mellan en eller flera mål-

bilder/målnivåer och nutid (Robinson, 1982; Dreborg, 1996). Val av scenariotyp kan utgå från 

situationens komplexitet - grad av osäkerhet kring planeringens mål och medel (Christensen, 

1985) samt mängden frågor och tänkbara lösningar (Ritchey, 2002).   

När planering karaktäriseras av osäkerhet inför framtiden och hög komplexitet är back-

casting en lämplig form av framtidsstudier (Dreborg, 1996), som har en utgångspunkt inom 

energiområdet (Robinson, 1982) och i Sverige har integrerats med fysisk planering i Uthållig 

kommun (Ranhagen, 2006; 2008; 2011; 2013). I översiktsplaneringen, där visioner, mål och 

strategier är en del av politisk del av planeringen och således är behäftade med värderingar, är 

normativ backcasting lämplig. Här kan särskiljas mellan bevarande och förvandlande norma-

tiva scenarier (Börjeson et al, 2006), där den sistnämnda typen innebär att omvärldsföränd-

ringarna är så omfattande eller komplexa att de förutsätter strukturella förändringar. Hit kan 

frågan om städers klimatpåverkan och energianvändning anses höra. Transformativ normativ 

backcasting kan då anses lämpligt (Höjer et al, 2011). 

Framtidsstudier har hittills ofta fokuserat på förändringars vad och hur, men i mindre ut-

sträckning på vem som kan förändra (Wangel, 2011). Eftersom riktad förändring förutsätter 

ett samspel mellan aktörer och mobilisering av resurser och bidrar till kollektivt lärande är ett 

participativt angreppssätt nödvändigt (Quist et al, 2001; Robinson, 2003). Intresset för sådana 

framtidsstudier har enligt Höjer et al (2011) ökat de senaste åren (se Larsen & Gunnarsson 

Östling, 2009; Svenfelt, 2010; Svenfelt et al, 2011). Svenfelt (2010) pekar också på att kon-

sensusbyggande präglas av förhandling, där aktivt deltagande skapar förutsättningar för 

ömsesidig förståelse för parternas intressen och situation. När deltagarna själva formulerar 

målen finns emellertid risk att scenarier och framtidsbilder inte blir så radikala som det skulle 

behövas (Larsen & Gunnarsson Östling, 2009). Enligt Hargreaves (2011) finns en möjlighet i 

att utnyttja socialt samspel för att implementera mer miljövänligt beteende i syfte att flytta 

fokus från individerna till situationen. Istället för att fokusera på feedback från tidigare 

processer kan framtidsstudier genom paticipativ backcasting och gemensamma normativa 

scenarier skapa fiktiva processer från framtiden till nu som innebär en ’feed-forward’ (Alfasi 

& Portugali, 2007). Översiktsplaner kan inkludera framtidsstudier som ett verktyg för 

visioner, vilka har visat sig skapa grund för handling (Shipley & Michela, 2006).  

Konklusion 

Syntes av teoretiska koncept 

De teoribildningar som har beskrivits hittills förhåller sig till planeringsprocessen som struk-

turer och mekanismer i förhållande till de händelser och processer som sker ’närmast ytan’ av 

den upplevda verkligheten i enlighet med den kritiska realismens betraktelseperspektiv. Struk-

turerna utgör stabila och styrande förutsättningar för övriga strata på samma sätt som storskal-

iga, långsamt föränderliga system. Mekanismerna verkar som ’länkar’ eller förmedlande sys-

tem till händelser och processer. Genom mekanismerna sker maktutövning uppåt och nedåt 

mellan olika strata. Mekanismerna har ofta formen av riktningsgivare eller styrmedel. Dessa 

kan vara av fysisk eller institutionell karaktär. De kan vara avsiktliga eller oavsiktliga; slump-

mässiga eller riktade; emergenta och inkrementella eller strategiska. Mina teoretiska perspek-

tiv bildar en repertoar/lins för förståelse av orsakerna till gap mellan retorik och realitet.  
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Jag avslutar här med att skissera en modell för hur dialektiken mellan planeringens retorik och 

stadsutvecklingens realitet kan förstås. Modellen består av tre ’skikt’; retorik, inom vilket 

planeringsprocessen beskrivs och genomförs på ett normativt, idealiserat sätt – så som det 

framställs i handböcker, allmänna råd och i historieskrivning; realitet, som utgör det skikt där 

den fysiska stadsutvecklingen äger rum, samt dialektik, som är ett förmedlande skikt som 

synliggör hur samspelet mellan retoriken och realiteten sker och med vilka förmedlande 

mekanismer, styrmedel och responser.  
 

 

Fig 24. Modell för relationen mellan retorik, realitet och dialektik. Retoriken resulterar över tid i planer och nya 
beslut som påverkar stadens fysiska strukturer i realiteten. Detta uppfattar vi konkret som händelser och 
processer. Planeringen och dess utfall är emellertid resultatet av ett komplext samspel av olika strukturer, 
mekanismer och händelser, vars relationer utgörs av orsakssamband. Retorikens intentioner påverkas i detta 
dialektiska spänningsfält av såväl systemintern, intentionell manipulation som av externa, slumpartade händelser. 
Strukturerna är trögföränderliga medan händelser och strömningar är lättare att påverka. Strukturer, mekanismer 
och händelser uppträder på olika skalniåver och med olika ’influensområde’. Notera att strukturer, mekanismer 
och strömningar/händelser kan vara både levande aktörer och icke-levande objekt som utövar påverkan. 
Retoriken anger en formell beslutssekvens medan den reella beslutssekvensen påverkas av det dialektiska fältet. 

Begreppsapparat för analys av dokumentstudier och intervjuer 

De olika begrepp som identifierats i föregående teoridelar formar tillsammans ett ’membran’ 

genom vilken empirin ’filtreras’. Begreppen kan, analogt med hur Murdoch (2006) beskriver 

den relationella geografins topologiska struktur som grundad på nätverk, sägas utgöra ett nät-

verk av relationer. I enlighet med det abduktiva förhållningssättet och de olika reflexionssteg-

en utgör empirin både en bevisföring för teorin och ett material att pröva och ompröva teorin 

utifrån. Begreppen är tänkta att fungera som ett stöd vid de halvöppna eller öppna intervju-

erna, för probing (se Gillham, 2000). Vid intervjuerna bör begreppen inte användas utan 

utgöra grund för komplettererande frågor eller vid behov inriktning för intervjun. Vid struk-

turering och analys av intervjumaterialet däremot kommer begreppen av tillämpas för att i 

steg 1 kategorisera informationen och i steg 2 relatera kategorierna till vad dokumentanalysen 

och GIS-analyserna i övriga delstudier har resulterat i. Detta kan sedan leda till en andra 

omgång kompletterande intervjufrågor. 

Det absoluta rummet 

Det relativa rummet 

Det relationella rummet 
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Teoribildning Nyckelbegrepp Empiriskt fokus Metod för 
datainsamling 

Procesströmningar: 

Teorin om multipla 
strömmar 

Problemfokus 

Flöde av åtgärdsidéer  

Politisk agenda 

Ge en översiktlig bild av den samlade 
planeringsprocessen under perioden. 
Fokuserar på möjlighetsfönster. 

Intervjuer,  

dokumentstudier 

Feedback och lärande: 

Lärande organisationer 

 

Increasing returns 

Stigberoende 

Dynamisk konservatism 

Beslutsprocess, Kommunen som 
organisation, med avseende på: 

Låsningar i processen 

Kritiska vägval och vägvalsanalys 

Lärdomar som inarbetats i planeringen 

Intervjuer,  

dokumentstudier 

Institutionell kapacitet - intellektuellt kapital 

- socialt kapital 

- politiskt kapital 

Kommunen som organisation och aktör, med 
avseende på: 

Hur nätverk av aktörer sett ut 

Hur öppet eller begränsat 
samverkansklimatet varit 

Hur aktörerna agerar i nätverken 

Kommunernas och andra viktiga aktörers 
kompetens för planering och beslut 

Förmåga till förändring 

Intervjuer 

Samverkan och 
maktutövning 

Grad av formalisering  

Olika urbana regimer: 

Public-private partnerships 

Samverkansformer och nätverk med 
avseende på: 

struktur och relationer inom nätverken 

koncentration eller fragmentering av makt 

Intervjuer 

 
Tabell 11. Teoretiska domäner, nyckelbegrepp och datainsamlingsmetod för dialektikanalys. 

Metoder för tema C 

Tidsanalys  

För att förklara gapet mellan retori och realitet i stadsutvecklingen gör jag en jämförelse 

mellan kommunala intentioner i policys, program och planer och riktningsanalysen för utfallet 

i verkligheten. Olika beslut och deras genomförande kartläggs tidsmässigt. Eventuella sam-

band mellan olika beslut och utfall i verkligheten kan då identifieras. I en jämförande studie 

av kvantifierade enheter i ett utfall skulle en statistisk tidsserieanalys ha kunnat utföras. Den 

här aktuella tidsanalysen skiljer sig genom att utfallet i form av olika beslutsdokument och 

verkliga förändringar inte är jämförbara kvantitativt. Syftet är inte heller en statistisk analys 

utan att studera hur olika plandokument ligger i förhållande till varandra inom tidsperioden 

och hur de kan ha påverkat varandra och vissa övergripande tendenser och diskurser. En 

annan del av jämförelsen handlar om att se om enskilda mål eller strategier blivit genomförda 

på avsett sätt eller inte. Resultatet av jämförelsen bildar en del av underlaget för intervjuer 

med nyckelpersoner kopplade till beslutsdokumenten i fallstudierna.  

Utvecklingen sker inte alltid i den ordning och på de platser där det i planeringen är tänkt. När 

första generationens översiktsplaner enligt PBL togs fram runt 1990 dröjde det ibland flera år 

innan nya idéer i översiktsplanerna började genomföras. Fördjupade översiktsplaner och 

detaljplaner måste i många fall först tas fram för att legalisera och styra upp den strategiska 

utvecklingen i översiktsplanen, vilket i bästa fall tar 1 – 2 år. Den utveckling som skedde 

under de första åren med PBL var till stor del en följd av tidigare planerad utveckling. Den 

ekonomiska recessionen i början av 1990-talet ledde också till att många planerade projekt 

fördröjdes. När man läser översiktsplaner framgår detta ofta inte utan det kan framstå som att 

utvecklingen är en följd av planens mål och strategier. Det är en stor utmaning att särskilja de 

projekt som helt är en följd av översiktsplaner inom ramen för detta forskningsprojekt och 
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sådana projekt som uppkommit tidigare. Problematiken med ”eftersläpning” förtjänar dock 

ständig uppmärksamhet vid analys och slutsatser till följd av empirin.  

Bengston et al (2004, refererad i Frenkel & Orenstein, 2012) identifierar fyra orsaker till att 

utvärderingar av genomförandet av olika policys, program och planer för stadstillväxt är 

ovanliga:  

 Det är svårt att få kunskap om vad som skulle ha hänt om genomförandet inte ägt rum.  

 En policys betydelse för det område den omfattar behöver inte vara direkt synligt (och 

därmed svårt att registrera som en förändring).  

 Policys är ofta genomförda på olika geografiska skalnivåer, varav vissa kan falla utanför 

den planerande aktörens räckvidd (d v s utanför kommunens gränser).  

 Mål är inte alltid tydligt formulerade, vilket försvårar uppföljning och utvärdering. 

Dessa utmaningar innebär svårigheter att klarlägga och redogöra för utvärdering av planer-

ingsarbete över längre tidsperioder. Dessa svårigheter hanteras här främst genom det abduk-

tiva förhållningssättet och triangulering av data från intervjuer, dokumentstudier och GIS-

analyser av förändringsindikatorer. 

Gapanalys av urban form-indikatorernas utveckling 

För att besvara forskningsfråga 3 jämförs resultatet av empirin för tema A med resultatet av 

empirin för tema B. Byrne (2005) argumenterar för jämförelser mellan unika fall som en 

möjlig forskningsstrategi för komplexa fenomen. Jämförelsen utgår från möjligheten till 

igenkännande av mönster. I mitt fall görs jämförelserna mellan de olika typerna av empiriskt 

material som konstruerats (se Alvesson & Sköldberg, 2008) med stöd av mina olika teoretiskt 

grundade metoder. I fallstudierna konstateras hur de olika urban form-indikatorerna har ut-

vecklats som visioner, mål eller strategier i de kommunala dokumenten; många av indika-

torerna torde ha hanterats på något sätt under undersökningsperioden. GIS-analyserna visar 

hur utvecklingen i realiteten har gått till. För flertalet indikatorer antas en märkbar skillnad 

finnas, medan det sannolikt kan vara svårt att se skillnader i vissa kommuner avseende några 

av indikatorerna beroende på den lokala utvecklingens och förutsättningarnas spatiotemporala 

karaktär. GIS-indikatorerna analyseras efter deras grad av tydlig skillnad mellan 1990 och 

2010 i tre kategorier:  

 Ingen förändring under undersökningsperioden 

 Förändring, men med osäkerhet om det statistiska underlaget och analysmetodens validitet 

 Signifikant förändring under perioden i riktning för eller emot visioner, mål och strategier. 

Indelningen i säkra och osäkra förändringar har inte bara med metodteknisk osäkerhet att 

göra. Osäkerheter kan också finnas om planeringens betydelse för en viss förändring; det är 

ibland svårt att avgöra från den retoriska analysen vad som är förändringar till följd av utsagor 

i policys, program och planer och vad som är förändringar som skett även utan planering. 

Dessa osäkerheter kan inte klarläggas med vare sig dokumentanalyser eller GIS-indikatorer 

utan måste sökas i de dialektiska processernas olika strata. Information om planeringen, 

besluten och interaktionen mellan olika aktörer måste komma från aktörerna själva. 

Intervjuer 

Intervjuer genomförs med nyckelpersoner i de fallstudiekommunerna. Med nyckelperson 

avses ansvariga tjänstemän för upprättandet av policys, planer och program som berör fysisk 

planering, fysiska strukturer och energi samt hållbar utveckling. Intervjuerna genomförs in-
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ledningsvis med helt öppna frågor som förväntas ge en bild av förutsättningarna för att 

planera och genomföra beslut i den aktuella kommunen. De öppna frågorna kompletteras med 

några halvöppna frågor som fokuserar intervjun på processer och frågor kopplade till främst 

tidigare redovisad planerings- och beslutsteori.  

Intervjuerna kan sägas vara en kombination av faktaintervju, narrativ intervju och diskurs-

intervju för att använda Kvale & Brinkmanns terminologi (2009:167 ff). De ska därmed fylla 

funktionerna att dels bringa fakta till undersökningen, dels ge en historisk bild av hur plan-

eringen och stadsutvecklingen gått till. Dessutom ska intervjuerna ge förklaringar till eller 

underlag för en diskussion om de bakomliggande diskursiva influenserna och maktfaktorerna 

för planeringen och dess resultat. Detta kan innebära att också inslag av konfrontatorisk 

intervjumetod kan behövas. Perspektiven kombineras under varje intervju, vilket innebär att 

frågorna måste ha olika karaktär och kombineras på ett relativt öppet och intuitivt sätt som 

kan se olika ut för varje intervju även om frågorna är desamma. Utgångspunkten är att skapa 

ett empatiskt samförstånd med intervjupersonen och endast använda konfrontationer i 

situationer där det kan stimulera till en djupare redogörelse och där jag kan uppfatta att 

intervjupersonen kan vara mottaglig för en konfrontation. Intervjuerna spelas in, transkriberas 

och analyseras med utgångspunkt i några av de metoder som Kvale & Brinkmann redovisar. 

Tillsammans speglar dessa den abduktionsbaserade reflexionstrappan i avsnittet Metateori: 

 Meningskodning (utgår från grundad teori) där informationen struktureras utifrån 

nyckelord och kategorier som identifieras i efterhand. 

 Meningskoncentrering (fenomenologi) där essensen i ett uttalande summeras i koncentrat. 

 Meningstolkning (hermeneutik) - informationen relateras till större sammanhang och tolkas 

på basis av kontexten utifrån självförståelse, sunda förnuftets kritiska förståelse och 

teoretisk förståelse.  

 Diskursanalys, med särskilt fokus på dialektiska inslag (kritisk teori) 

Problem vid intervjuer 

Ett antal faktorer kan påverka resultatet av intervjuer. Det faktum att intervjuerna genomförs 

av en forskare kan göra den som intervjuas besvärad av att vara ’föremål för forskning’ eller 

känna att forskaren har ett kunskapsmässigt övertag. Jag påverkar oundvikligen intervjusitua-

tionen genom min närvaro och man kan räkna med att någon annan än jag som ställt en viss 

fråga får ett delvis annorlunda svar. En annan påverkan på utfallet kan ha att göra med hur 

personer med olika roller uppfattar den som intervjuar. En uppenbar sådan möjlig skillnad är 

den mellan hur politiker och tjänstemän uppfattar intervjusituationen. Tjänstemän skulle till 

exempel kunna uppfatta intresset för deras arbete utifrån ett mer tekniskt-teoretiskt perspektiv 

medan politiker kan antas uppfatta ansvarsfrågan i beslutsfattandet som central för intervjun. 

Intervjuer måste genomföras och redovisas på sådant sätt att det är transparent vad som ägt 

rum och hur slutsatser dras av denna empiri.  
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valskriterier för de fall som utgör den empiriska undersökningens fokus. De meta-
metodologiska och metodrelaterade tankarna i kapitlet Forskningsansats utgör 
utgångspunkten. Här beskrivs också hur resten av avhandlingen kommer att redovisa 

och hantera empirin.  

Två fall har studerats: Uppsala och Eskilstuna. I båda fallen ligger fokus på den översikt-

liga fysiska planeringen och centralorternas utveckling, även om en utblick sker mot 

utvecklingen i övriga delar av kommunerna. Fallen redovisas på ett så likartat sätt som 

möjligt för att möjliggöra jämförelser i efterföljande resultatredovisning och diskussion. 

Strukturen för detta utgår från avhandlingens tre huvudteman – realitet, retorik och dialektik. 

Uppsala, som är den större av de båda kommunerna, är i redovisningen något mera 

omfattande, främst därför att det empiriska underlaget har varit större och därför att 

förändringarna där har varit fler.  

 

EMPIRI  
Här redovisas motiv och urvalskriterier för de fall som utgör den empiriska undersökningens 

fokus. De meta-metodologiska och metodrelaterade tankarna i kapitlet Forskningsansats 

utgör utgångspunkten. Här beskrivs också hur resten av avhandlingen kommer att redovisa 

och hantera empirin.  

Två fall har studerats: Uppsala och Eskilstuna. I båda fallen ligger fokus på den översikt-

liga fysiska planeringen och centralorternas utveckling, även om en utblick sker mot 

utvecklingen i övriga delar av kommunerna. Fallen redovisas på ett så likartat sätt som 

möjligt för att möjliggöra jämförelser i efterföljande resultatredovisning och diskussion. 

Strukturen för detta utgår från avhandlingens tre huvudteman – realitet, retorik och 

dialektik. Uppsala, som är den större av de båda kommunerna, är i redovisningen något 

mera omfattande, främst därför att det empiriska underlaget har varit större och därför att 

förändringarna där har varit fler.  
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Val av fall 

Val utifrån möjligheter till jämförelser och generalisering 

Jag kom i avsnittet Forskningsansats fram till att fallstudiemetodiken är lämplig för min 

undersökning. Jag vill både visa på hur problematiken kan se ut och ha möjlighet att dra vissa 

generella slutsatser. För att ha möjlighet till jämförande diskussioner om det generella och 

specifika i ett fall behövs ytterligare minst ett fall. Min ansats är därför att undersöka två fall. 

Förutom viss jämförbarhet innebär detta att jag kommer över stora mängder empiriskt stoff 

som kanske inte kan generaliseras men som leder till en djupare förståelse (Flyvbjerg, 2006). 

Skillnader mellan fallen bör tydliggöras för att kunna ringa in vad det går att dra generella 

slutsatser kring. En utgångspunkt är också att svenska städer, undantaget storstäderna, kan 

delas in i några mer generella typkategorier med flera gemensamma drag.
132

 Ett omsorgsfullt 

val av fall kan bidra till generaliserbarhet (op.cit). Det handlar om att välja mellan det typiska 

eller genomsnittliga fallet å ena sidan och det icke-typiska eller extrema fallet å andra sidan. 

Det sistnämnda avslöjar ofta mer djupgående varför något sker eller ser ut på ett visst sätt, och 

omvänt; ”Random samples emphasizing representativeness will seldom be able to produce 

this kind of insight; it is more appropriate to select some few cases chosen for their validity” 

(Flyvbjerg, 2006:229). Fördelen med ett slumpmässigt urval av fall är att risken för 

systematiska skevheter minskar. Eftersom falsifierbar kunskap inte är möjlig med så 

komplexa fallstudie-enheter ser jag emellertid inte slumpmässighet som en urvalsgrund. Jag 

har behov av att välja fall både utifrån möjligheten till generalisering (likartade symptom på 

förändring av urban form i olika kommuner) och djupgående förklaringar till varför 

förändringarna sker på det sätt som de gör (förklaringar utifrån jämförelse av icke-typiska 

situationer). I båda dessa situationer krävs ett mer informationsbaserat urval (op.cit). För att 

kunna bedöma när ett fall är av ’lämplig’ typ krävs förkunskap, antingen genom egen erfaren-

het eller genom andras kunskap. Det finns enligt Flyvbjerg ingen universell modell för detta, 

utan det handlar att söka fall som tydligt kan styrka eller avfärda en hypotes eller teori.  
 
Tydliga förändringar hos städers form 

Forskningsfrågorna utgår från huvudtendenser i förändringar hos stadens form över tid. En 

urvalsgrund är därför kommuner där dessa tendenser framträder tydligt och sker i en omfatt-

ning som är mätbar inom en överskådlig tidsperiod. Kommunerna bör därför ligga i en eller 

flera tillväxtregioner. Regionen Stockholm – Mälardalen utgör härvidlag den största tillväxt-

regionen med ett antal kommuner och större städer inom Storstockholms influensområde.  
 
Planering som hanterar energi- och klimatfrågor 

Kommunerna bör ha en planering där processer kan identifieras som kan förväntas hantera 

frågeställningar kring fysisk planering, fysiska strukturer och energi. I de kommuner som 

deltagit i Energimyndighetens projekt Uthållig kommun, etapp 2 (se Ranhagen, 2013) har det 

funnits ett uttalat fokus på att hantera olika frågor kopplade till relationen mellan fysisk 

planering och energi. Jag bedömer att detta utgör en gynnsam utgångspunkt för mina studier, 

även om det förstås kan finnas andra kommuner också som arbetar aktivt med dessa frågor.  
 
Representativitet kontra unikitet 

För att i någon mån vara representativa för en större mängd kommuner är det inte lämpligt att 

studera Stockholms innerstad ensam i sitt slag i Sverige i fråga om förändringstakt och 

                                                
132

 Se bl a Andersson, 1977; Engström; 2012 och Reneland, 2001 för olika argument för en generalisering av svensk 

stadsutveckling. För en mer strukturerad genomgång av svenska städers typologiska framväxt i äldre tid, se Ahlberg, 2005. 
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storstadsattribut. Vissa kranskommuner med förorter till innerstaden är inte heller lämpliga 

med hänsyn till stockholmsspecifika förhållanden såsom tunnelbana och näringslivsutveck-

ling. Istället bör kommuner sökas som har en relativ självständighet och som utgör 

avgränsade fysiska enheter; merparten av Sveriges städer är fortfarande av monocentrisk 

karaktär. För att ytterligare ge en mer representativ bild av vad problematiken kan innebära är 

en utgångspunkt att finna kommuner i olika storlekskategorier – större kommuner (100.000 

invånare och uppåt) och medelstora kommuner (50.000 invånare och uppåt).  
 
Bekvämlighet 

Utöver ovanstående kan jag inte bortse från det praktiska i att välja en region inom vilken 

båda fallstudiekommunerna befinner sig. Stockholms- och Mälardalsregionen utgör en 

tillräckligt stor region för att inrymma kommuner som tillgodoser de diskuterade urvalskriter-

ierna. Kombineras kriterierna med Stockholmsregionen som utgångspunkt blir antalet 

tänkbara kommuner relativt begränsat. Valet bland dessa har fallit på Uppsala och Eskilstuna. 
 

 Uppsala Eskilstuna 

Kommun i tillväxtregion 
med påtaglig förtätning 
och/eller utglesning 

Ja, tydlig förtätning i Uppsala stad och 
tydlig utveckling även på 
landsbygden. 

Ja, båda tendenserna finns parallellt. 

Aktivt arbete med 
relationen fysisk planering 
– energi 

Ja, som medverkande i Uthållig 
kommun. 

Ja, som medverkande i Uthållig 
kommun. 

Utgör en del av en 
polycentrisk 
stadsutveckling 

Ja. Stark egen centralort, men 
påverkas tydligt av närheten till 
Stockholm. Har en krans av mindre 
orter i beroendeposition.  

Delvis. Tydlig egen centralort, men 
ingår i ett nätverk av relativt 
oberoende orter. 

 
Tabell 12. Fallstudiekommunernas profil för hur de svarar mot uppställda urvalskriterier. 
 

Geografisk och skalmässig avgränsning 

Det är främst på den översiktliga planeringsnivån som mål och strategier för hållbar och 

energieffektiv stadsutveckling formuleras. Möjligheten till helhets- och systemlösningar antas 

vara större i översiktlig planering än i mer exploateringsnära och geografiskt mer begränsad 

detaljplanering. Därför riktas fokus mot översiktsplaneringen. En motsvarande avgränsning 

uppåt i skala är också nödvändig, men svårare att definiera eftersom den regionala 

planeringsnivån omfattar många av de frågor som den fysiska översiktsplaneringen hanterar, 

men i en större geografisk och institutionell kontext. För att göra studien hanterbar i omfatt-

ning och fokusera på den kommunala översiktliga fysiska planeringen avgränsas fallstudierna 

till att handla om centralorter samt deras närmaste funktionella omland. Fördjupad översiktlig 

planering för mindre orter i kommunen lämnas därmed i huvudsak utanför.  
 
Tidsmässig avgränsning 

Fallstudierna begränsas till perioden 1990-2010. Skälen är främst praktiska; det måste gå att 

finna informanter som kan redogöra för det som har skett samt hitta digitalt kartmaterial och 

databaser som möjliggör jämförbara analyser av städernas utveckling. Men det är också kring 

1990 som den första generationen översiktsplaner enligt PBL antas i kommunerna, vilket 

skedde parallellt med introduktionen av begreppet hållbar utveckling. Det finns därför också 

konstitutionella och diskursiva skäl att välja denna tidsmässiga avgränsning.  
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Avgränsning av det empiriska materialet 

De aspekter av stadens form som analyseras med utgångspunkt i tema A begränsas till sådana 

faktorer som konstaterats ha en betydelse för energianvändning och klimatpåverkan i vid 

mening, se Realitet. När det gäller dokumentanalys koncentrerar jag mig på de planerings- 

och beslutsdokument som hanterar frågor om energi, fysiska strukturer och hållbar utveckling 

under perioden 1990-2010. Mål och strategier som täcker in aspekter av dessa frågor har 

sammanställts (se appendix) och analyserats med avseende på retoriska och diskursiva drag 

enligt metod i Retorik. I flera dokument finns kvantifierade effektiviseringmål för energi-

användning eller sänkta utsläppsnivåer. Dessa mål har dock inte befunnits ha någon direkt 

koppling till de fysiska strukturerna och omfattas därför inte av studien. Till dokumenten hör 

ofta underlagsrapporter, konsekvensbedömningar och samrådsredogörelser. Dessa har inte 

analyserats på något systematiskt sätt utan utgör underlag även här. 

Huvudmoment i datainsamlingsarbetet 

För varje fallstudie samlas flera typer av data in; textmaterial, mätningar av olika egenskaper 

hos fysiska strukturer och resultat från intervjuer. Olika data används tillsammans i ett antal 

på varandra följande moment: 

1. Den teoretiska referensramen för arbetet sammanställs genom litteraturöversikt.  

2. Material för dokumentanalys samt data för mätningar av olika urban form-egenskaper 

samlas in och analyseras utifrån de metoder som valts. Detta bildar underlag för intervjuer 

med ansvariga beslutsfattare och planerare inom främst fysisk planering, energiplanering 

och trafikplanering.  

3. Den teoretiska referensramen och min förförståelse av problematiken utifrån min 

yrkeserfarenhet ger underlag för analys av textmaterial och mätningar.  

4. Intervjuerna analyseras utifrån den teoretiska referensramen. I detta moment bildar även 

forskningsfrågorna, analysen av textmaterialet och mätningarna av olika egenskaper en 

utgångspunkt för diskussionen av intevjuresultaten. 

 

Tema A, B och C utgör grund för tre fokus i fallstudiearbetet. Huvudmomenten innebär att 

delstudie A och B måste genomföras åtminstone en bit på vägen innan delstudie C kan på-

börjas. De behöver emellertid inte vara klara. Tidiga indikationer bidrar till att intuitivt, som 

ett led i det abduktiva förhållningssättet, formulera antaganden för delstudie C som sedan, 

under komplettering av resultat från tema A och B finjusteras och fördjupas. Medan tema A 

och B sker mer linjärt utifrån teori eller empiri till resultat sker studie C i högre utsträckning 

som en triangulering av tidigare insamlade data och slutsatser (Yin, 2006).  

Fallstudiernas och resultatens redovisning och hantering 

Denna beskrivning förklarar hur empirin redovisas och hanteras i resten av avhandlingen. 

Respektive kommuns kontext beskrivs fallstudievis. Därefter följer en sammanhängande 

beskrivning och analys av empirin med avseende på tema A, B och C i nämnd ordning. 

Resultat redovisas temavis, samlat för de båda fallstudierna. Den diskussion som därefter 

följer tar först upp kvalitetsfrågor kopplat till forskningsansats, metoder och forsknings-

frågorna. Därefter följer en samlad diskussion som huvudsakligen bottnar i de tre temata 

Realitet, Retorik och Dialektik. Diskussionen knyter an till redovisad teori och utgör grunden 

för avhandlingens samlade slutsats. Fallstudierna tonas därmed ned till förmån för jämförel-

ser, generella tendenser och samlade iakttagelser. Skälet till detta är att fallstudiernas empiri 
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redovisas var för sig relativt ingående och därmed i sig utgör specifika resultat och grund för 

fallspecifika slutsatser i interaktion med den initierade läsaren. Detta lämnar ett utrymme i de 

avslutande delarna för att föra mer generella diskussioner som fyller en kompletterande roll 

för fortsatt forskning. Diskussionen av slutas med en reflektion som vidgar uppmärksammade 

fenomen och problem innan avhandlingen summeras i en samlad slutsats.  

Tema 

 

Realitet  Retorik Dialektik 

Tema A  Tema B  Tema C 

Fokus Verklig förändring av 
urban form  

Retorik i mål och strategier 
i policys, program och 
planer 

Gap mellan retorik och 
realitet 

Fråga Vad har hänt?  Vad är sagt ska hända? Varför gick det som det 
gick? 

Kontext, fallstudie 1 Fallstudie 1, analys 

Kontext, fallstudie 2 Fallstudie 2, analys 

 Resultat tema A  Resultat tema B Resultat tema C 

 Diskussion A – B - C 

 Slutsats A – B – C 

 
Tabell 13. Avhandlingens redovisning av empiri och resultat.   
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Uppsala är Sveriges fjärde största stad och ett regioncentrum med 148.400 boende i 

centralorten Uppsala år 2009 (Uppsala kommun, 2010a). Kommunen, som vid årsskiftet 

2012/2013 hade 202.625 invånare (scb.se) är belägen ca 8 mil norr om Stockholm och 

inrymmer ett antal betydligt mindre orter som står i ett beroendeförhållande till Uppsala vad 

gäller arbetstillfällen, handel, service m m. Uppsala universitet (UU), Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU), ärkebiskopssätet, flera storföretag och närheten till Arlanda 

internationella flygplats bidrar till att göra Uppsala till ett nationellt centrum i flera 

avseenden och en internationell aktör. Utvecklingen under de senaste decennierna har i stora 

drag varit strukturellt positiv vad gäller bl a befolkningsutveckling (en ökning på 32 procent 

mellan 1974 och 2004 (Montin et al, 2008), medelinkomst, befolkningssammansättning och 

skuldnivå. 

Mitt allmänna intryck av utvecklingen är att centralorten Uppsala har genomgått en kraftig 

förtätning med nya, centralt belägna flerbostadshus, nytt större resecentrum och ett vitalt 

stadsliv. Staden förefaller ha goda förutsättningar att möta behoven av omställning mot en 

mer hållbar och energi- och klimatmässigt hållbar framtid. Detta gör Uppsala till ett 

intressant fall; är kommunen ett föredöme eller är mina intryck en förenklad bild av hur det 

verkligen förhåller sig? 

  

 

UPPSALA 
 

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och ett regioncentrum med 148.400 boende i 

centralorten Uppsala år 2009 (Uppsala kommun, 2010a). Kommunen, som vid årsskiftet 

2012/2013 hade 202.625 invånare (scb.se) är belägen ca 8 mil norr om Stockholm och 

inrymmer ett antal betydligt mindre orter som står i ett beroendeförhållande till Uppsala vad 

gäller arbetstillfällen, handel, service m m. Uppsala universitet (UU), Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU), ärkebiskopssätet, flera storföretag och närheten till Arlanda 

internationella flygplats bidrar till att göra Uppsala till ett nationellt centrum i flera 

avseenden och en internationell aktör. Utvecklingen under de senaste decennierna har i stora 

drag varit strukturellt positiv vad gäller bl a befolkningsutveckling (en ökning på 32 procent 

mellan 1974 och 2004 (Montin et al, 2008), medelinkomst, befolkningssammansättning och 

skuldnivå. 

Mitt allmänna intryck av utvecklingen är att centralorten Uppsala har genomgått en kraftig 

förtätning med nya, centralt belägna flerbostadshus, nytt större resecentrum och ett vitalt 

stadsliv. Staden förefaller ha goda förutsättningar att möta behoven av omställning mot en 

mer hållbar och energi- och klimatmässigt hållbar framtid. Detta gör Uppsala till ett 

intressant fall; är kommunen ett föredöme eller är mina intryck en förenklad bild av hur det 

verkligen förhåller sig? 
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Fig 25. Uppsala tätort. Källa Uppsala kommun.  
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Realitet 

Huvuddrag i tätortsutvecklingen   

Centralorten Uppsalas utbyggnad har under 1900-talet hört till de snabbaste i landet, bl a 

genom att inkorporera Gamla Uppsala, Berthåga och Sunnersta. Under 1980-talet antogs den 

fortsatta tillväxen till stor del komma att ske i de mindre orterna (Uppsala kommun, 1990), 

men har i stället fortsatt ske i centralorten. Kommunen betraktar även Sävja, Nåntuna och 

Bergsbrunna som delar av Uppsala tätort. Dessa stadsdelar har vuxit avsevärt under 80- och 

90-talen. Uppsalas och Stockholms bostads- och arbetsmarknader har successivt integrerats 

med en dominerande utpendling från Uppsala (Sweco Eurofutures, 2009). Fastighets- och 

bostadsrättspriser har stigit i framförallt innerstaden. En kraftig minskning av byggandet in-

trädde i början av 90-talet men har från slutet av 90-talet ökat igen; under andra halvan av 

2000-talet till mer än 1000 nya lägenheter om året. Tillväxten sker nu i både centralorten och 

på landsbygden, medan flertalet mindre orter har sett en lugnare utveckling. Ny E4 (2007) 

samt Bärbyleden norr om innerstaden har öppnat för en omvandling i innerstaden. Uppsalas 

nya resecentrum (2007) har underlättat regional pendling. Trots att kollektivtrafiken har 

diskuterats aktivt har dess andel av resandet i Uppsala minskat under 2000-talet, undantaget 

decenniets sista år (Uppsala kommun, 2010a). Gång- och cykelvägnäten har utvecklats mot 

bakgrund av en traditionellt hög andel cyklister. Fjärrvärme är sedan länge utbyggt och till-

godosåg 2006 96 procent av centralortens värmebehov (Uppsala kommun, 2006d). Kraft-

värme produceras sedan 1992 i en anläggning i Boländerna. År 2000 sålde kommunen 

Uppsala Energi till Vattenfall, som nu dominerar produktionssidan. Utbyggnad av närvärme-

nät har skett under 2000-talet i Storvreta, Vattholma, Björklinge, Bälinge och Vänge. Ut-

släppen av växthusgaser beräknas ha minskat med 13 procent under perioden 1990 – 2008 

(Uppsala kommun, 2010a) genom ökad andel biobränsle i fjärrvärmeproduktionen och 

utfasning av olja (Uppsala kommun, 2010b). Utsläppen från transporter har emellertid ökat 

sedan år 2000 med nära 20 procent medan övriga utsläppskällor legat stilla (op.cit). Under 90-

talet var transportsektorns ökning 2 procent (op.cit; 2006d). De totala utsläppen ökar därmed.  

Befolkningstäthet 

Den kraftiga befolkningsökningen 1990-2010 har till stor del skett i Uppsala centralort, även 

om också mindre orter och landsbygd har ökat i absoluta tal. Det finns ett tydligt samband 

mellan bostadsbyggandet och nattbefolkningens ökning. Befolkningsökningen har skett med 

något års fördröjning i förhållande bostadsbyggandet, vilket antas bero på fördröjd inflyttning 

efter färdigställande av bostäder samt säsongsvisa växlingar i samband med terminsstarter på 

universiteten. Även andra demografiska faktorer kan tänkas ligga bakom fördröjningen.  
 

År Befolkningstal, Uppsala tätort Tätortyta, ha Invånare/ha Relativ täthetsökning 

1990 109 497 4 624 23,68 1,0 

1995 119 979 4 758 25,22 1,065 

2000 124 036 4 764 26,04 1,099 

2005 128 409 4 786 26,83 1,133 

2010 140 454 4 877 28,79 1,216 

Tabell 14. Befolkningstal, tätortsyta, invånare/ha och relativ täthetsökning. Statistik från scb.se. 
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i Uppsala 
tätort 1990–
2011. 
scb.se. 
Sävja och 
Nåntuna är 
inte 
inräknade.År 

Befolkningstal, dag 
Befolkningstäthet 

dag (inv / ha) 
Befolkning, natt 

Befolkningstäthet, natt 
(inv / ha) 

 1990 61 160 12,49 117 120 23,93 

2000 63 480 12,54 134 026 26,48 

2011 80 401 15,26 152 535 28,96 

 
Tabell 15. Dag- respektive nattbefolkningens förändring 1990-2011 baserat på uttag från SCB:s 
befolkningsdatabas samt befolkningstätheten för dag- och nattbefolkning i Uppsala centralort baserat på detta 
datauttag. I detta dataset är även Sävja/Nåntuna inräknat, till skillnad från i tabell 14. 
 

Det har skett en viss förtätning av nattbefolkningen (boende) i innerstaden under perioden, 

främst under 2000-talet genom de stora omvandlingarna av Kungsängen, Kapellgärdet, 

Börjetull och Librobäck. Ser man till förtätningen fördelat på olika typer av områden såsom 

stadskärnan och äldre verksamhetsområden så har ökningen i dessa områden varit mycket 

kraftig (se Engström, 2008). Förtätningar har också skett punktvis i stadsvävens periferi så-

som i Rickomberga, Ulleråker, Stenhagen och Löten. Nyexploatering har inneburit nya till-

skott till befolkningsmönstret, bl a i Sävja, Nåntuna, Stenhagen och Slavsta (Klarbäret m fl 

kvarter). Dessa är i flertalet fall av lägre täthet än motsvarande tillskott i innerstaden. Samtid-

igt har också skett en viss minskning av befolkningstätheten i vissa mellanzoner och i flera av 

de perifera delarna av stadsväven. Det är främst i äldre villaområden och i etablerade stads-

delar och kan troligen till stor del förklaras med en ökad andel enpersonshushåll och åldrande 

hushåll där barn flyttar ut, d v s en dynamik som inte är en avsedd effekt av planeringen.  

Dagbefolkningen uppvisar en viss ökning under 90-talet, som under 2000-talet blir påtag-

ligt kraftigare. Sambandet med nattbefolkningens ökning är påtagligt – nyetablerade eller 

expanderade företag leder också till inflyttning och omvänt. Här finns liksom för bostads-

byggandet och nattbefolkningen med stor sannolikhet ett tydligt samband med konjunkturen – 

krisen i början av 90-talet kom att dämpa utvecklingen för resten av decenniet rejält. Trots 

omvandlingen och flytten av äldre småindustriföretag från bl a Kungsängen och Kapellgärdet 

så har ökningen varit stor under 2000-talet. Den främsta ökningen står Akademiska sjukhuset 

för. Rumsligt finns också en viss ökning av koncentrationen av arbetsplatser till etablerade 

institutioner inom de båda universiteten samt ytterligare några större arbetsgivare. Detta 

sammanfaller med det arbete som pågått med lokaleffektivisering och sammanflyttning av 

funktioner inom UU och SLU (se Blomster et al, 2013). 

Dag- och nattbefolkningen uppvisar delvis skilda utbredningsmönster som förstärks under 

perioden, främst beroende på de äldre och nyare verksamhetsområden som sträcker sig längs 

järnvägen från centralstationen ut mot periferin. Där har en tydlig förändring mot högre natt-

befolkning och lägre dagbefolkning skett. Bortsett från Stenhagen går det inte att se några 

påtagliga ökningar av nattbefolkning eller dagbefolkning i anslutning till stadsdelscentra. 

Nattbefolkningen uppvisar istället ett mer fläckvis förtätningsmönster i främst innerstaden och 

de mest perifera områdena. Det går att tala om en ökad polarisering mellan centrum och peri-

feri; centrum och delar av innerstaden blir (natt-) befolkningstätare, medan periferin inte blir 

glesare men större till sin utbredning.  

Vissa delar av tätorten har ganska renodlat dag- eller nattbefolkning. Det gäller av natur-

liga skäl inte minst Boländerna och delar av Librobäck som är utpräglade verksamhetsom-

råden och olämpliga för bostäder. Det gäller även stadsvävens glesare delar mellan innerstad 

och periferi där bebyggelsen i stor utsträckning utgörs av bostadsområden byggda efter 1960.  

http://www.scb.se/
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           Fig 26. Nattbefolkningens utbredning och täthet 1990 

 

 
          Fig 27. Nattbefolkningens utbredning och täthet 2011.  
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           Fig 28. Dagbefolkningens utbredning och täthet 1990. 
 

 
           Fig 29. Dagbefolkningens utbredning och täthet 2011.   
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Fig 30. Nattbefolkningens relativa förändring mellan 1990 och 2011. Röda nyanser visar minskning och gröna 
nyanser ökning av antalet invånare per hektar.  
 

 
Fig 31. Dagbefolkningens relativa förändring mellan 1990 och 2011. Röda nyanser visar minskning och gröna 
nyanser ökning av antalet invånare per hektar.  
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Bebyggelsetäthet 

Uppsala har förtätats både vad gäller byggnadsarea BYA (avtrycket på marken) och 

bruttoarea (BTA) i förhållande till tätortsarean. Ökningen av avtrycket är liten, vilket främst 

beror på att även tätortsarean har ökat, men inte riktigt i lika stor omfattning. I absoluta tal är 

ökningen däremot mycket påtaglig – över 18 procent för BYA och över 20 procent för BTA. 

Få om några tätorter i landet torde uppvisa en så kraftig ökning. Ökningen är jämnt fördelad 

över båda tidsintervallen under perioden. 

Sett till olika avstånd från stadens mittpunkt (centralstationen) är BYA- och BTA-ökning-

en däremot mer ojämnt fördelad. Procentuellt har tillväxtfokus legat på periferin under 90-

talet. Under 2000-talet har detta fokus förskjutits till innerstaden, även om alla delar av tät-

orten har ökat och intervallet 3-7 km har haft den procentuellt största ökningen. Orsakerna till 

detta kan diskuteras, men det handlar i stor utsträckning om Stenhagens tillkomst samt ut-

veckling av Ulleråker, Rickomberga m fl områden som redan ingår i tätorten. De perifera 

intervallen har ökat till ytan just i samband med nyexploatering. I princip ligger brytpunkten 

för det genomsnittliga avtrycksvärdet drygt 2 km från centrumpunkten (centralstationen) 

under hela perioden. Det visar att områdena längre ut är relativt glest bebyggda. 

 
Bebyggelsetäthet, BYA/tätortens area BYA, m² 

 
BYA, m², Förändring 

 
År 1990 År 2000 År 2011 

 
År 1990 År 2000 År 2011 

 

1990-
2000 

2000-
2011 

1990-
2011 

Uppsala tätort 11,5% 12,1% 12,7% 
 

5640287 6104555 6670540 
 

8,2% 9,2% 18,3% 
 
Km fr centrum 

           0-1 km 22,5% 23,4% 24,7% 
 

704589 730858 772009 
 

3,7% 5,6% 9,6% 

1-2 km 15,7% 16,2% 17,0% 
 

1465051 1509074 1586501 
 

3,0% 5,1% 8,3% 

2-3 km 10,5% 11,1% 11,9% 
 

1250359 1343877 1463247 
 

7,5% 8,9% 17,0% 

3-4 km 9,0% 9,6% 10,3% 
 

875539 943104 1060390 
 

7,7% 12,4% 21,1% 

4-5 km 8,3% 9,1% 9,5% 
 

428826 519719 611974 
 

21,2% 17,8% 42,7% 

5-6 km 8,5% 8,7% 9,4% 
 

426314 450199 523443 
 

5,6% 16,3% 22,8% 

6-7 km 11,1% 12,1% 12,3% 
 

329369 440588 479919 
 

33,8% 8,9% 45,7% 

7-8 km 10,8% 11,3% 11,6% 
 

141369 147439 152633 
 

4,3% 3,5% 8,0% 

8-9 km 4,0% 4,4% 4,6% 
 

17993 19697 20425 
 

9,5% 3,7% 13,5% 

            

            Bebyggelsetäthet, BTA/tätortens area BTA, m² 
  

BTA, m², Förändring 

 
År 1990 År 2000 År 2011 

 
År 1990 År 2000 År 2011 

 

1990-
2000 

2000-
2011 

1990-
2011 

Uppsala tätort 28,6% 30,2% 31,9% 
 

14006344 15282038 16821988 
 

9,1% 10,1% 20,1% 
 
Km fr centrum 

           0-1 km 81,8% 85,9% 92,8% 
 

2557027 2684736 2902096 
 

5,0% 8,1% 13,5% 

1-2 km 45,4% 47,0% 50,6% 
 

4233169 4391486 4730338 
 

3,7% 7,7% 11,7% 

2-3 km 25,4% 27,6% 29,9% 
 

3023298 3336928 3673386 
 

10,4% 10,1% 21,5% 

3-4 km 17,9% 19,6% 21,3% 
 

1731065 1915965 2185691 
 

10,7% 14,1% 26,3% 

4-5 km 14,9% 16,7% 17,4% 
 

764729 956621 1117551 
 

25,1% 16,8% 46,1% 

5-6 km 18,0% 18,4% 19,4% 
 

905378 948134 1082604 
 

4,7% 14,2% 19,6% 

6-7 km 18,4% 21,7% 22,1% 
 

548797 792419 864320 
 

44,4% 9,1% 57,5% 

7-8 km 16,2% 17,0% 17,7% 
 

211715 222806 231773 
 

5,2% 4,0% 9,5% 

8-9 km 6,8% 7,4% 7,7% 
 

30120 32942 34228 
 

9,4% 3,9% 13,6% 

 
Tabell 16. Bebyggelsetäthet för Uppsala tätort. Byggnadsarea (BYA) som andel av tätortsarean, byggnadsarea i 
m

2 
samt förändring i tre intervall mellan 1990 och 2012. Dessa värden redovisas för tätorten som helhet samt 

uppdelat på olika avståndsintervall (km) från centralpunkten (centralstationen). Endast uppvärmd area för 
bostäder och lokaler är inräknade. Uthus, komplementbyggnader m m ingår inte i beräkningen. Källa: Uppsala 
kommun, fastighetskarta 2011, kompletterad med avseende på byggnadsår. Nedre tabellen visar motsvarande 
beräkningar för bruttoarea (BTA). För både BYA och BTA gäller att endast de delar av km-intervallens yta som 
utgörs av tätortsyta har utgjort grund för täthetsberäkning.  
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En jämförelse av BYA:s och BTA:s förändring (kolumnerna längst till höger i tabellerna 

ovan) visar att den procentuella förändringen av BTA generellt är högre än den procentuella 

förändringen av BYA. Detta tyder på ett mer effektivt nyttjande av den byggda marken. I 

avståndsintervallet 4-6 km gäller dock det omvända; här ökar BYA mer än BTA. Denna 

mellanzon utgörs av relativt låg institutionsbebyggelse, ny småskalig bostadsbebyggelse samt 

verksamhetsområden med stor andel komplementbyggnader, vilket förklarar förhållandet.  

Omvandlingen av äldre industriområden står för en ansenlig del av förtätningen centralt. 

Denna mark var inte jungfrulig; det fanns en täthet, om än lägre, innan omvandlingen skedde. 

Förtätningen mätt som m
2
 BTA är därför inte så stor i innerstaden som den framstår i 

analysen. Det har dock inte gått att få fram ytuppgifter för bebyggelse som är riven och ersatt.  
 

 
 
Fig 32. Ny bebyggelse 1990-2011 samt tätortsytans expansion (gröna nyanser).  
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Centralitet  

För centralorten Uppsala visar nalysen att medelavståndet för dagbefolkningen till en 

centrumpunkt (centralstationen) minskade fram till år 2000 men därefter har ökat igen. För 

nattbefolkningen har medelavståndet ökat något fram till år 2000 men sedan minskat något. 

Förändringarna är små, men medeltal är trögföränderliga när datamängderna är stora. Nattebe-

folkningens förändringar kan delvis förklaras av att medelålder och andel ensamhushåll har 

ökat i innerstaden. Dagbefolkningens förändring är troligen ett resultat av verksamheters 

omflyttning från innerstad till perifera lägen samt ökad persontäthet för innerstadens 

verksamheter. På kommunnivå har nattbefolkningens centralitet ökat under hela perioden, 

trots befolkningsökning på landsbygden. Centralortens ökning är huvudförklaringen till detta. 

Dagbefolkningens centralitet har minskat på kommunnivå, vilket också främst förklaras med 

utvecklingen i centralorten, där flertalet arbetsplatser finns och där både en koncentrering av 

vissa typer av arbetsplatser och en utlokalisering av andra typer har skett. Då dagbefolkningen 

är betydligt mindre än nattbefolkningen är större förändringar mer utslagsgivande i statistiken, 

vilket förklarar den till synes mer dramatiska förändringen i tabell 19.  

När det gäller bebyggelsens centralitet har medelavståndet till centralstationen ökat, både 

per byggnad och per kvadratmeter bruttoarea. Trots att exploateringsgraden är högre i inner-

staden så uppvägs detta av att en större andel av den nya bebyggelseytan ändå tillkommit i 

den perifera halvan av tätorten (bortom medelavståndet från centralstation). Dels har småhus 

och flerbostadshus tillkommit i bl a Sävja och Stenhagen samt i områden som Rickomberga 

och Löten, men även den kraftiga utvecklingen av Ultuna och verksamhetsbebyggelse i yttre 

Librobäck och Fyrislund kan förklara denna utveckling i relation till den påtagliga förtätning 

som i absoluta tal och relativt befintlig bebyggelse ägt rum i innerstaden.  

Om centraliteten visar befolkningens medelavstånd till tätortens centrumpunkt så visar 

sprawlindex centralitetens förhållande till tätortens yta - har staden fått mer sprawl eller större 

kompakthet? Analysen visar att centraliteten visserligen har ökat marginellt för nattbefolk-

ningen för perioden som helhet, men att detta uppvägs av att tätortsytan ökat andelsmässigt 

mer så att slutresultatet är att centralorten Uppsala trots intensivt byggande i de inre delarna 

och en kraftig ökning av invånarantalet per hektar faktiskt fått mer sprawl. För dagbefolkning-

en har kompaktheten/förekomsten av sprawl fluktuerat, både till följd av 90-talets lågkonjunk-

tur som dämpade utvecklingen och som en följd av ökningen av antalet arbetsplatser under 

2000-talet. Utvecklingen för hela perioden är därför ett status quo vad gäller sprawlindex.  

 

 

 

 

. 

 
 
 
 
Tabell 17: Befolkningens medelavstånd i kommunen och tätorten (vänster). 
Tabell 18: Sprawlindex (höger, se också tabell 19 nedan)  
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 Medelavstånd 
alla byggnader 

Medelavstånd 
BTA / 1000 

Tätorts-
areal (ha) 

Medelavstånd 
nattbefolkning 

Sprawlindex 
natt 

Medelavstånd / 
dagbefolkning 

Sprawlindex 
dag 

 
1990 3605 2518 4895 2886,0 

 
1,03 1854,5 

 
0,66 

 
2000 3686 2591 5061 2915,4 

 
1,03 1738,0 

 
0,61 

 
2011 3752 2624 5268 2880,1 

 
0,99 1911.6 

 
0,66 

 
Tabell 19: Centralitetsmått. Kolumnen ’Medelavstånd viktat/1000’ visar det viktade medelavståndet för varje 
nybyggd 1000 m

2
 uppvärmd bruttoarea för respektive period. Tabellen visar också ett sprawlindex (se Bertaud & 

Malpezzi, 2001) som visar medelavståndet/person från stadens centrumpunkt delat med medelavståndet/person 
hos en cirkel med samma areastorlek som tätorten och där befolkningstätheten är jämnt fördelad över hela ytan. 
Radien hos den teoretiska cirkelformade tätortsytan är för respektive år i tabellen ovan 2791,2 (1990); 2838,12 
(2000) och 2895,4 meter (2011). 1,037 i skillnad jämfört med 0,9979 för nattbefolkningens medelavstånd. 
 

Centraliteten har också beräknats i form av bebyggelse och befolkning i 1 km-zoner från 

stadens mittpunkt, centralstationen. När det gäller kommunnivån kan konstateras att det har 

skett en befolknings- och bebyggelsetillväxt på landsbygden. En mindre del av denna ökning 

har skett i de mindre tätorterna, medan en relativt stor andel har tillkommit på den rena lands-

bygden genom en spridd etablering. En avsevärd del av denna har skett i närheten av större 

transportleder, men det har också skett en till synes mer slumpartad, fläckvis bebyggelse-

utveckling utanför kommunikationsstråkens och de mindre tätorternas närhet.  
 

 
Nattbefolkning inom km-intervall från 

centralstation 
Nattbefolkningens ökning inom km-intervall 

från centralstationen under olika tidsperioder 
Procentuell 
förändring 

 
1990 2000 2011 1990-2000 2000-2011 1990-2011 1990-2011 

0-1 km 14354 16836 19777 2482 2941 5423 +27,4% 

1-2 km 31651  35467 40808 3816 5341 9157 +22,4% 

2-3 km 26768 29541 33132 2773 3591 6364 +19,2% 

3-4 km 15864 17980 20815 2116 2835 4951 +23,8% 

4-5 km 6606 9553 10552 2947 999 3946 +37,4% 

5-6 km 12282 12578 15022 296 2444 2740 +16,4% 

6-7 km 8453 11412 12294 2959 882 3841 +31,2% 

7-8 km 2898 3238 3505 340 267 607 +17,3% 

8-9 km 894 1034 1159 140 125 265 +22,9% 

SUM 119770 137639 157064 17869 19425 37294 Med. +24,2% 

 
Tabell 20. Nattbefolkning i Uppsala inom olika avståndsintervall från centralstation, baserat på SCB. 
Gråmarkerade fält visar den delperiod då befolkningsökningen inom ett visst avståndsintervall varit störst. Fält 
med grå ram visar de intervall som vuxit procentuellt mer än tätortsgenomsnittet 1990-2011. Övre streckad linje 
visar nattbefolkningens genomsnittliga avstånd till centralstation (grovt, se tabell 19 ovan för mer detaljerad 
angivelse). Punktprickad linje visar radien för tätortens teoretiskt cirkulära yta som utgångspunkt för beräkning av 
sprawlindex (grovt, se tabell 19 för mer detaljerad angivelse). I kolumnen 1990-2011är de tre i absoluta tal mest 
växande intervallens fält markerade med tre mörkgrå nyanser. Befolkningstalets summor avviker från tabell 15, 
då det i tabell 20 även har räknats in befolkning utanför tätortsgränsen som omfattas av de yttre km-cirklarna. 
 
Andel av tätortsbefolkningen inom olika avstånd från centralstationen: Inom 5 km bor 125084 personer eller 79,6 
procent av befolkningen 2011 jämfört med 95243 personer eller 79,5 procent av befolkningen 1990. Inom 4 km 
bor 114532 personer eller 72,9 procent av befolkningen 2011 jämfört med 88637 personer eller 74,0 procent av 
befolkningen 1990. Inom 3 km bor 93717 personer eller 59,7 procent av befolkningen 2011 jämfört med 72773 
personer eller 60,1 procent 1990. Inom 2 km bor 60585 personer eller 38,6 procent av befolkningen 2011 jämfört 
med 46005 personer eller 38,4 procent av befolkningen 1990.  

 

Enstaka avståndsintervall har genomgått en kraftig utveckling, men när hela tätortens 

befolkningsutveckling beaktas så jämnas denna intervallutveckling ut. Endast 0-1 km-inter-



190 
 

vallet (stadskärnan med närområde), 4-5 km-intervallet (Stenhagen, Nåntuna och Nyby) samt 

6-7 km-intervallet (Södra Gottsunda, Nåntuna, södra Sävja) har haft en kraftigare procentuell 

ökning än tätorten i genomsnitt. I absoluta tal har 1-2 och 2-3 km-intervallen ökat överlägset 

mest, men dessa intervall var redan tidigare befolkningsrika. Slutsatsen är att förtätningarna i 

absoluta tal är påtagliga men att centraliteten inte har förändrats nämnvärt.  

Ser man på utvecklingen över tid så har de intervall som ökat kraftigast haft sin största 

ökning under 90-talet, medan övriga intervall, främst 0-4 km och 5-6 km (yttre Stenhagen) 

ökat kraftigast under 2000-talet. Beräkningen för perioden som helhet döljer därmed att 

befolkningen i innerstaden (0-3 km från centralstationen) ökat successivt alltmer i förhållande 

till periferin, men att 90-talets perifera expansion dämpar effekten av denna koncentrering. 

Det som också dämpar effekten är att befolkningen i de perifera intervallen ändå har fortsatt 

öka, om än i mer måttlig takt. Sett i förhållande till bebyggelsens centralitet kan befolknings-

ökningen i de mest centrala delarna inte bara förklaras med tillkomsten av ny bebyggelse utan 

också tycks ske som en omvandling av den befintliga bebyggelsen i enlighet med den trend 

som spårats i STOUT-projektet (Engström & Legeby, 2001; Cars & Engström, 2008). 

Koncentrationer, kärnbildningar och stadsdelscentra 

Nya större koncentrationer, kärnbildningar och ett nytt stadsdelscentrum har utvecklats under 

perioden; Stenhagen, Librobäck, Kungsängen, Kapellgärdet och Rickomberga. Stenhagen har 

blivit ett stadsdelscentrum med en tydlig kärna, medan norra Librobäck är en relativt isolerad 

enklav och endast kan betecknas som en koncentration av verksamheter. En ökad koncen-

tration av arbetsplatser i stadskärnan kan också iakttas. Kungsängen, Kapellgärdet, södra 

Librobäck (inklusive Fyrisvallen), Ulleråker och Rickomberga utgör nya koncentrationer, 

men utan tydlig kärna eller ett utbud som kvalificerar dem som stadsdelscentra. Kungsängen 

genomgår liksom södra Librobäck en omvandling mot påtagligt högre nattbefolkningstäthet 

på bekostnad av dagbefolkningstätheten, vilket även har skett i Kapellgärdet. I stadsväven i 

övrigt har viss omfördelning skett av arbetsplatser spridda relativt jämnt över tätortsbebygg-

elsen. Dessa omfördelningar kan inte anses ha gett upphov till kärnbildningar i den mening 

som avses här utan bör ses som fluktuationer inom en huvudsak stabil struktur. Merparten av 

ny bostadsbebyggelse i Sävja, Södra Gottsunda, Löten och en rad andra nyexploaterings- och 

förtätningsprojekt liksom verksamhetsområden som Östra Fyrislund är antingen inte till-

räckligt omfattande eller tillräckligt täta för att betraktas som koncentrationer enligt den 

definition som utvecklats. Boländerna och Gränby har förstärkts som kärnbildningar, men kan 

inte betraktas som verkliga stadsdelscentra, då de har mycket lite kringliggande bostadsbe-

byggelse. Stenhagen är det enda koncentrationsområdet som också har en tydlig kärna och 

som kan betraktas som ett stadsdelscentra genom ett varierat utbud i kombination med stor 

andel bostäder inom 1 km. Bebyggelse- och nattbefolkningstätheten är dock liksom exploater-

ingsgraden relativt låg.  

Befintliga stadsdelscentra har förändrats mycket lite. Tätheten kring dessa centra skiljer sig 

inte nämnvärt från de närmaste omgivningarnas. GIS-analyserna visar att andelarna av både 

natt- och dagbefolkning inom 1 km från stadsdelscentra har minskat under perioden i 

förhållande till tätortsbefolkningen totalt. I denna beräkning är inte stadskärnan inräknad 

(avståndet 600 meter för dagbefolkning och 2000 meter för nattbefolkning från 

centralstationen). Att andelarna sjunker innebär inte främst att befolkningen har minskat, utan 

framförallt att ökningen varit större någon annanstans.  
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Total dag Total natt Natt Andel natt, % Dag Andel dag, % 

År 1990 61160 117120 77473 66,1 47687 78,0 

År 2000 63480 134026 85740 64,0 46779 73,7 

År 2011 80401 152535 95157 62,4 54861 68,2 

 
Tabell 21. Andel av den totala natt- respektive dagbefolkningen som ligger inom 1 km från ett stadsdelscentrum 
under perioden 1990-2010.  

 

Fig 33. Bebyggelse som tillkommit under perioden 1990 – 2010 i relation till olika avstånd från stadskärnan 
(järnvägsstationen) och större stadsdelscentra. En stor del av expansionen har skett i ytterområdena även om 
förtätningen centralt har högre exploateringsgrad. Yttre cirklar med heldragen linje markerar 1 km avstånd och 
inre cirklar med pricklinje markerar 0,5 km avstånd från centrumpunkt i stadsdelscentrum. Röda ringar markerar 
större bebyggelsekoncentrationer. Det är tydligt att dessa större koncentrationer endast delvis tillkommit inom 1 
km och i mycket liten utsträckning inom 0,5 km från något befintligt stadsdelscentrum eller stadskärnan. Undantag 
är främst Stenhagen, Kungsängen och Nyby. Nya koncentrationer saknar oftast ett eget nytt stadsdelscentrum. 
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Den bebyggelse som tillkommit har huvudsakligen vuxit fram utanför stadsdelscentrumens 

500-metersradie och i stor utsträckning även utanför 1 km-radien. När det gäller kärnbildning-

arnas tydlighet kan en viss omfördelning av tätheten av arbetsplatser noteras hos flertalet, men 

utan dramatiska ökningar eller minskningar. Bortsett från stadskärnan och Stenhagen så sam-

manfaller inte nya kärnbildningar med befintliga eller nya stadsdelscentra. Mest anmärknings-

värd är utvecklingen i Sävja, som trots omfattande bebyggelseetablering inte har något 

centrum, trots två utpekade lägen i ÖP-02 för utveckling av stadsdelscentra fram till år 2020.  

Kärrholm et al (2014) har visat på en ökad profilering av olika typer av kommersiella 

kärnbildningar vilket har lett till distinkta skillnader mellan traditionella stadskärnor, 

stadsdelscentra av typen grannskapsenheter och externhandelscentra. En sådan uppdelning 

kan urskiljas även i Uppsala. Medan stadskärnan har utvecklats mer i riktning mot exklusiv 

shopping och café- och restaurangliv har främst Boländerna blivit ett centrum för skrym-

mande varor och Gränby ett externcentrum med detalj- och livsmedelsprofil. Stenhagen har 

ett mer begränsat utbud och inriktning på livsmedel och sällanköp. Boländerna och Gränby 

har fått ett större utbud, men inte nämnvärt större befolkningsunderlag inom 1-km-radien. 

Utöver dessa tyngdpunkter i stadsväven är Gottsunda en hybrid mellan stadsdelscentrum och 

externhandel med såväl stadsdelsservice i form av idrottshall, kyrka, församlingshem, apotek, 

frisörer och blomsterhandel som mer storskalig, bilorienterad livsmedelshandel. Funktions-

blandningen och serviceutbudet i övriga mindre stadsdelcentra har minskat något eller legat 

still under perioden.  
 

     

Fig. 34. Dagbefolkningen (antalet arbetande/hektar) i olika kärnbildningar 1990, 2000 och 2011. Stadskärnan 
(vänster) och Gränby center (höger). Stadskärnan har behållit och i viss mån ökat sin arbetsplatstäthet, medan 
Gränby center expanderat mycket påtagligt. Arbetsplatserna i centrumområdet är tydligt lokaliserade till den 
historiska stadskärnan, samt i viss mån norra Kungsängen. Omgivande stadsväv som kan inhysa en dagbefolk-
ning runt Gränby center saknas.  
 

Kommunen har angett att 3 km är ett avstånd inom vilket cykeltrafik anses kunna konkurrera 

med biltrafiken. Längre bort än 3 km blir istället kollektivtrafiken viktigare som alternativt 

färdmedel. I förhållande till centralitetens utveckling och koncentrationernas, kärnbildning-

arnas och stadsdelscentras betydelse för transporternas omfattning är den rumsliga samord-

ningen av dessa element viktigare i periferin än i innerstaden (0-3 km från centralstationen). 

En förutsättning är att tillgängligheten till konkurrenskraftig kollektivtrafik är god.  



193 
 

Kollektivtrafikens täckning och relation till ny befolkning och bebyggelse 

Uppsala har en mycket god kollektivtrafiktäckning som förändats mycket lite under perioden. 

Mellan 1990-2000 har tätortstillväxten nästan helt skett inom 400 meter från någon busslinje. 

Mellan 2000 och 2010 däremot, har en stor del av tillväxten skett utanför 400-metersområdet, 

vilket har resulterat i en marginellt lägre täckningsgrad. En stor andel av de ytor som ligger 

utanför täckningsområdet utgörs av arbetsplatsområden med ytstora fastigheter och lägre 

persontäthet än i innerstaden. Ser man till täckningsgraden relativt befolkningstätheten så har 

den minskat något, men ytterst lite. Att den har minskat är en effekt av tätortsexpansionen. Att 

den inte har minskat mer än den gjort kan förklaras med att den nya tätortsytan är glest 

befolkad. Att andelen av nattbefolkningen inom täckningsområdet är relativt konstant trots att 

en stor del av den nya bebyggelsen hamnar inom 400-meterszonen beror sannolikt på att 

förtätningen utmed stråken uppvägs av den lokalisering som sker utanför zonen. Här bidrar 

Södra Gottsunda och Librobäck med en hög andel av befolkningsökningen utanför stråken.  

     

Fig 35. Kollektivtrafiknätets täckningsgrad och tätortens ytexpansion 1990, 2000 och 2010. Tillkommen tätortsyta 
redovisas som mörkare grå ytor i två nyanser. 
 

 

Befolkning totalt 
Uppsala tätort  

Befolkning inom 
400m bhpl  

Befolkning inom 
400 meter från 

stomlinje 
Täckningsgrad 

hpl % 
Täckningsgrad       

stomlinje % 

Natt 1990 117120 116518 84289 99,5 72,0 

Natt 2000 134026 133383 96887 99,5 72,3 

Natt 2010 152535 151098 109554 99,1 71,8 

Dag 1990 61160 61044 40060 99,8 65,5 

Dag 2000 63480 63356 42859 99,8 67,5 

Dag 2010 80401 79390 50891 98,7 63,3 

 
Tabell 22. Andel av Uppsala tätorts natt- respektive dagbefolkning som ligger inom 400 meters avstånd till en 
busshållplats, samt andelen som ligger inom 400 meters avstånd från en stomlinje för busstrafiken.  
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Kollektivtrafikens tillgänglighet till bebyggelse utgår från linjer med hög turtäthet (10-20 

minuter) som föreslås utvecklas till stomlinjer. Dessa redovisas i ÖP-02 och i utvecklad form i 

ÖP 2010, men har inte genomförts i praktiken. Det är ändå intressant att se förhållandet 

mellan stomlinjer och nytillkommen bebyggelse. Ny bebyggelse hamnar till stor del innanför 

400-meterszonen från stomlinjerna, inte minst i Kungsängen, Rickomberga, Flogsta, Norby 

och Sävja. Ett undantag är Librobäck/Börjetull, där bebyggelse med hög exploateringsgrad 

tillkommit under 2000-talet. Slutsatsen här bör inte vara att bebyggelsen är felaktigt lokali-

serad utan att kollektivtrafiken bör kompletteras; de centrumnära bebyggelsetillskotten är 

annars fördelaktiga med hänsyn till transportsnål utveckling. Även i bl a Södra Gottsunda, 

Årsta och Kronåsen hamnar ny bebyggelse utanför stomlinjernas täckningsområde.  

Kollektivtrafikens relation till nattbefolkningens utveckling följer i stort sett samma mönster 

som till bebyggelseutvecklingen. Nya koncentrationer av befolkning har uppstått i huvudsak 

där större nya exploateringar har tillkommit. Nåntuna utgör ett notabelt undantag. Som helhet 

är variationerna större mellan struktur och funktionsinnehåll (dagbefolkning) än mellan 

busstråken och bebyggelsestrukturen, men förändringarna är små i större delen av tätorten.  

 

Fig 36. Byggnader och bruttoarea inom 400 meter från stomlinjer för kollektivtrafik 2011. Nya byggnader tillkomna 
1990-2011 i rosa (1990-1999) respektive lila (2000-2011). 
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Tätortens form som förutsättning för effektiv kollektivtrafik 

GIS-analysen av kvoten tätortsomkrets/tätortsarea – tätortens formfaktor (Reneland, 1998) 

visar att tätortsavgränsningen har betydelse. Det positiva resultatet beror delvis på att tätorten 

vid periodens början bestod av en’tätortskropp’ samt ett par mindre, friliggande områden som 

senare vuxit samman med tätortskroppen och därmed fått en relativt sett mindre omkrets utan 

att hela tätortsytans omkrets blivit märkbart längre och mer flikig. Anmärkningsvärt är dock 

att expansionen av norra Librobäck och östra Fyrislund samt Nåntuna och Sävja inte mer 

påtagligt påverkat resultatet. Även Stenhagens expansion borde ha kunnat bidra negativt. 

Slutsatsen blir trots ovan nämnda felkälla att staden har fått en form som är något mer 

fördelaktig för effektiv kollektivtrafikförsörjning. 

 
Area, ha Omkrets, m Omkrets/area 

 

1990 Totalt 4895 95872 0,00196 
 

1,0 

2000 Totalt 5061 97417 0,00192 
 

0,98 

2010 Totalt 5267 94801 0,00179 
 

0,91 

 
Tabell 23. Förhållandet mellan Uppsala centralorts area och tätortsgränsens längd (tätortens omkrets). Kvoten 
mellan dessa (area/omkrets) visar om tätorten fått en enklare form eller en form som är flikigare och därmed 
svårare att kollektivtrafikförsörja på ett effektivt sätt.  

Funktionsblandning 

Uppsala centralort har sedan tidigare en tydlig uppdelning mellan bostadsområden och 

arbetsplatsområden. Denna funktionella segregation har bestått under undersökningsperioden. 

I Kungsängen, Kapellgärdet och Librobäck pågår dock i stort sett total konvertering från 

verksamheter till bostäder. Funktionsblandningen i tidigare industriområden har i praktiken 

minskat, då där tidigare fanns en variation av olika verksamheter. För stadens olika delområ-

den har också mer nyanserade förändringar skett. Stadskärnan har blivit mer diversifierad 

genom förtätning och därmed ökad andel boende, genom ökad arbetsplatstäthet samt 

etablerandet av vissa målpunkter såsom Uppsala konsert- och kongresshus och resecentrum. 

Däremot har dagbefolkningen inom 1000 meter från stadsdelscentra påtagligt minskat.  

Förtätning i områdena utanför stadskärnan har i flertalet fall skett som bostadsenklaver. 

Etableringar inom 2 km från centralstationen, varav merparten tillkommit efter år 2000, har i 

flera fall utgjorts av så pass stora enheter att en mer småskalig funktionsblandning skulle ha 

varit möjlig. I bl a Fyrisvallen har förskola integrerats i markplan, men utbyggnaden av bo-

städer med hög exploateringsgrad i Kungsängen, Kapellgärdet och Librobäck är karaktäristisk 

där alla bottenvåningar försetts med inhägnade uteplatser som förhindrar omvandling till 

lokaler med blandade funktioner. När det gäller verksamheter av olika slag har det skett en 

koncentrering av verksamheterna samtidigt som staden som helhet har vuxit i periferin. 

Librobäck och Fyrislund är de tydligaste exponenterna i denna utveckling, men även handels-

områdena i Stenhagen och Gränby bidrar till denna utveckling. 
 

 
Total dag Total natt Dag Andel dag, % Natt Andel natt, % 

År 1990 61160 117120 47687,0 78,0 77473 66,1 

År 2000 63480 134026 46779,0 73,7 85740 64,0 

År 2011 80401 152535 54861,0 68,2 95157 62,4 

 
Tabell 24. Andel av centralortens dag- respektive nattbefolkning inom 1000 meter från ett stadsdelscentrum. 
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Stadsdelscentrum År Dag Natt Dag % Förändring 

Boländerna 1990 5510 6 99,9 

 
 

2000 3460 7 99,8 

   2011 5880 17 99,7 -0,2% 

Brantings torg 1990 2519 13807 15,4 

 
 

2000 2792 15105 15,6 

   2011 3120 16787 15,7 +0,3% 

Centralstation (stadskärnan) 1990 25410 14354 63,9 

 
 

2000 24254 16836 59,0 

   2011 29781 19932 59,9 -4,0% 

Eriksberg 1990 1047 7838 11,8 

 
 

2000 1104 8628 11,3 

   2011 1304 9226 12,4 +0,6% 

Fålhagen 1990 3016 19852 13,2 

 
 

2000 3140 21861 12,6 

   2011 3033 24159 11,2 -2,0% 

Gottsunda 1990 1517 10813 12,3 

 
 

2000 1396 10838 11,4 

   2011 1183 11557 9,3 -3,0% 

Gränby 1990 954 5247 15,4 

 
 

2000 864 6306 12,1 

   2011 1446 7604 16,0 +0,6% 

Kungsängen 1990 9259 2146 81,2 

 
 

2000 12024 2318 83,8 

   2011 11802 5195 69,4 -11,8% 

Löten 1990 2260 13053 14,8 

 
 

2000 1829 13922 11,6 

   2011 1841 15838 10,4 -4,4% 

Norby 1990 609 4876 11,1 

 
 

2000 680 5627 10,8 

   2011 772 6227 11,0 -0,1% 

Stenhagen 1990 75 1627 4,4 

 
 

2000 538 3446 13,5 

   2011 897 4584 16,4 +12,0% 

Tunabackar 1990 4022 7791 34,0 

 
 

2000 2882 8830 24,6 

   2011 3616 11544 23,9 -10,1% 

Årstahallen 1990 2030 12350 14,1 

 
 

2000 2083 12546 14,2 

   2011 2500 13602 15,5 +1,4% 

 
Tabell 25. Fördelning mellan dag- och nattbefolkning inom 1000m från ett stadsdelscentrum. Kungsängen och 
Stenhagen utgör planerade förändringar, vilket i hög grad förklarar de markanta förändringarna. I övriga 
stadsdelscentra är förändringarna i hög utsträckning en konsekvens av förändringar någon annanstans. De i 
övrigt marginella förändringarna kan förstås som förändringar i nattbefolkningen som påverkar den procentuella 
fördelningen dag-/nattbefolkning i lika stor utsträckning som förändringar i dagbefolkning. I fallet Tunabackar 
skedde förändringen under 90-talet, samtidigt som att nattbefolkningen inte ökade nämnvärt, vilket gör det rimligt 
att anta att dagbefolkningens minskning var reell då och sedan inte har återhämtat sig.   
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Fig 37. Andelen dagbefolkning av total befolkning i hektarrutor kopplade till fastighetspunkt 1990. Rosa rutor har 
0-25 procent dagbefolkning; ljusröda rutor 26-74% och mörkröda 75-100 %. Statistik från SCB. 
 

 
 
Fig 38 Andelen dagbefolkning av total befolkning i hektarrutor kopplade till fastighetspunkt 2011. Rosa rutor har 0-
25 procent dagbefolkning; ljusröda rutor 26-74% och mörkröda 75-100 %. Statistik från SCB. 
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Trafiknätens uppbyggnad, korsningstäthet och integration 

De största trafiknätsförändringarna är tillkomsten av ny E4 och Bärbyleden i centralortens 

norra delar. Det har inte skapats några nya länkar i det befintliga systemet som har ökat dess 

tillgänglighet och integration. Påverkan på energianvändningen ligger snarare i hur befintliga 

stråk får en förändrad användning. De nya förbifarterna har förändrat funktionen hos delar av 

det befintliga gatunätet från att vara hårt belastade stadsgenomfarter och huvudgator till att få 

mindre trafik och möjlighet till en mer stadsmässig utformning och högre prioritet för kollek-

tivtrafik och cykeltrafik. Pågående omvandling av Råbyvägen är ett exempel på stadsomvand-

ling, liksom planerna för Tycho Herdéns väg och Fyrislundsgatan. Dessa gator får minskad 

framkomlighet för biltrafiken om planerna genomförs, vilket sannolikt innebär en omfördel-

ning av trafiken. Genomförda åtgärder i det övergripande trafiksystemet förfaller därför ha 

varit gynnsamma för innerstaden från miljösynpunkt, men kan ändå ha ökat energianvänd-

ningen för transportarbetet genom utflyttning av trafik till de nya förbifartslederna.  
 

 

Fig 39. Utformningen av vägnätet i de största nya expansionsområdena. I flertalet nya områden är vägnäten 
glesa, med isolerade vägslingor eller återvändsgator. Större nya transportleder markerade med röd linje. 
 

Tätortsytans expansion har i de flesta fall skett med anslutning till det befintliga vägnätet 

genom säckgator eller slingor anslutna till huvudgator och är därmed svagt integrerad med 

nätet i övrigt. Den interna tillgängligheten (den lokala integrationen) i respektive område är i 

flera fall låg. Detta gäller främst motortrafiken, eftersom gång- och cykelvägnäten ofta är 

relativt väl utvecklade så att kopplingarna mellan ett områdes olika delar ändå är goda. 

Områdena är också i flertalet fall inte större än att biltrafikgatorna är relativt korta. Ur 

energisynpunkt är förändringarna under perioden därmed inte är särskilt påtagliga. Däremot 
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kan det anföras att trädlika, segregerade bilgatunät inte är gynnsamt för tätortens mycket 

långsiktiga expansionen. En faktor som däremot varit gynnsam är att väglängden per invånare 

(nattbefolkning) minskat under perioden – befolkningen har ökat mer än vägbyggandet.  
 

                       Antal vägmeter inom tätorten Vägmeter/person (natt) 

År 1990 435533,6 
 

3,7 
  År 2000 445685,7 

 
3,3 

  År 2011 463205,1 
 

3,0 
   

Tabell 26. Väglängd per invånare i Uppsala tätort 1990-2011. 

Stadstyper 

Utbyggnaden av Uppsala har i huvudsak följt principen ’tätt i centrala delar – glesare mot 

periferin’. Bebyggelsen är generellt höge i innerstaden och lägre i periferin. Flerbostadshus 

dominerar centralt; friliggande eller kopplade enbostadshus i ytterområdena. Nästan alla nya 

områden är typologiskt homogena. Stenhagen och Rickomberga utgör undantag, med 

förklaringen att dessa områden är ganska stora. Den nya bebyggelsen har i olika grad präglats 

av tidens ideal och ekonomiska förutsättningar. 80-talets intresse för kvartersstad kan skönjas 

även i 90-talets produktion. Fortfarande under 2000-talet byggdes kvartersliknande grupper-

ingar med relativt hög exploateringsgrad i såväl innerstadslägen som i utkanten av staden.  

 

  
 
Fig 40. Stadstyper i nya bebyggelseområden i Uppsala. Till vänster: Stadstyper i Stenhagen, utbyggda 1990-
2011. Tidigast tillkommet till överst; senast tillkommet till nederst. Notera ökad gleshet och gatusträckning per 
bostadsenhet. Ortofoto: Uppsala kommun, 2009. Till höger: Halvöppna storgårdskvarter, 6-7 våningar. 
Svartbäcken (a). och Fyrisvallen (b). Storgårdskvarter, 6-7 våningar. Kapellgärdet (c) och Kungsängen (d). Kartan 
visar också bristande samlokalisering av ny bebyggelse och befintliga stadsdelscentra. Undantaget är Stenhagen. 
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Flerbostadshusens form varierar från slutna kvarter i 6-7 våningar i bl a Librobäck, Kapell-

gärdet och Kungsängen samt med något lägre hus i Ulleråker och Sävja via halvöppna stor-

gårdskvarter med inslag av korta lamellhus och punkthus i Fyrisvallen och Svartbäcken till 

punkthus i bl a Rickomberga och stora kvarter med varierade byggnadsformer ställda i enlig-

het med trädgårdsstadens traditionella utformningsprinciper i bl a Södra Gottsunda och 

Stenhagen. Dessa kvarter har i flera fall parkering under hus och gårdar. De friliggande mark-

bostäderna har oftast ganska stor BYA. I flera fall är de byggda i större grupper med samma 

hustyp, enhetliga strukturer och ganska tät placering. Områden med kvartersstadsmönster har 

samlade parkeringar, vilket minskar väglängden per lägenhet och ökar det interna gång- och 

cykelvägnätets längd. Trots god cykelvägsanslutning kan dessa designkvaliteter på kvarters-

nivå emellertid ha liten eller ingen inverkan på energianvändningen för persontransporter 

eftersom områdena i flera fall är lokaliserade som perifera monofunktionella enklaver.  

Den relativt höga tätheten i flera exploateringar gynnar en kollektiv värmeförsörjning och 

skapar vissa förutsättningar för mikroklimat. Punkthusen är i sammanhanget kompakta och 

med hänsyn till omslutningskvoten effektiva. De utgör en vanlig byggnadstyp i nyproduktion-

en under 2000-talet. På motsvarande sätt är storgårdskvarteren i Kungsängen, Kapellgärdet m 

fl områden i teorin relativt energieffektiva. Typiskt för ovan nämnda typologier är att de 

främst förekommer i innerstaden, där även fjärrvärme är väl utbyggd. I periferin, där 

fjärrvärmen är mer kapillär eller har begränsad täckningsgrad, är bebyggelsen generellt gles 

och med hög omslutenhetskvot (bl a Sunnersta, där fjärrvärmenätet endast delvis är utbyggt).  

Fjärrvärmenätets relation till bebyggelsen 

Bebyggelsen i Uppsala är i mycket hög grad – över 90 procent – försörjd med fjärrvärme. 

Emellertid har inte all ny bebyggelseanslutits under perioden. Såväl centralt som i periferin 

har under perioden även andra uppvärmningsformer förekommit vid nybebyggelse. Nätet är 

byggt som en kombination av cirkulära kretsar och linjära sträckningar med en rhizomliknan-

de struktur som utgår från flera produktionsanläggningar i Boländerna, Husbyborg och 

Kvarngärdet. Det är främst i tätortens perifera delar som det saknas täckning. Det har inte gått 

att få tillgång till digitala fjärrvärmenätskartor som möjliggjort en analys i relation till ny 

bebyggelse. Bedömningarna baseras därför på muntliga utsagor och studier av tryckta kartor.  

Retorik 

Planeringens utveckling 

Kommunens organisation och samverkan 

Uppsala har under perioden haft röd eller rödgrön politisk majoritet mellan 1994 – 2006 och 

borgerlig majoritet övriga år. Planeringsfrågorna har legat hos kommunstyrelsen (KS) med 

ett kommunledningskontor (KLK) och plan- och byggnadsnämnden (PBN)
133

 med ett 

stadsbyggnadskontor (SBK) vilka ansvarade för strategisk respektive detaljerad planering. 

Energifrågorna sorterade under en fastighets- och energirotel, där fastighetsnämnden med 

fastighetskontor och energinämnden med Uppsala Energi AB ingick fram till 1993, då 

ansvaret flyttades till KS. Efter försäljningen av Uppsala Energi har KLK fortsatt planerings-

ansvar, medan verkställighet och ekonomiskt inflytande över värmeproduktion och distri-

bution ligger hos Vattenfall. Trafik- och miljöfrågorna sorterade under en miljörotel, där bl a 

gatunämnd med gatu- och trafikkontor (GTK) och miljö- och hälsoskyddsnämnd med miljö- 

                                                
133

Plan- och byggnadsnämnden har också under perioden kallats byggnadsnämnd. Här används plan- och byggnadsnämnden 

som beteckning.  
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och hälsoskyddskontor (MHK) ingick. Det fanns också 14 kommundelsnämnder med egna 

förvaltningar som avskaffades år 2003 vid en större omorganisation. Ytterligare en omorgani-

sation genomfördes 2011, varvid flera planerande förvaltningar uppgick i Kontoret för 

SamhällsUtveckling (KSU). Under 2000-talet har kommunen arbetat utifrån en beställar – 

utförarmodell där uppdragsnämnder utformar underlag för produktionsnämnder. Uppdrags-

nämnderna styrs av fullmäktiges fyraåriga inriktningsmål som beslutas om årligen i IVE, 

(Inriktning, Verksamhet och Ekonomi) samt kommunens övergripande policys. En 

konkretisering av inriktningsmålen sker i uppdragsplaner som underlag för förfrågningsunder-

lag till producenterna, vilka i sin tur skriver ett åtagande som svar (Uppsala kommun 2006c). 

Dessa två dokument bildar underlag för avtal (Fagerlind & Strömberg, 2007).  

Externt har kommunen varit aktiv i ett stort antal samverkansforum av planeringskaraktär, 

bl a ABC-samarbetet med Stockholms läns landsting och kollektivtrafikhuvudmännen och 

konkreta projekt såsom Uppsala resecentrum med Trafikverket och Jernhusen och samverkan 

med Vägverket och Banverket kring E4, Bärbyleden och nätverket av statliga vägar. 

Kommunen har även medverkat i flera större kunskapsutvecklingsprojekt såsom Den goda 

staden med Trafikverket, SKL samt Norrköpings och Jönköpings kommuner och Energi-

myndighetens program Uthållig kommun etapp 2 och ingår i samverkansforum och nätverk 

såsom Klimatkommunerna och Uppsala Energy Initiative. Uppsala Klimatprotokoll utgör ett 

exempel på nätverk där kommunen samverkar med andra aktörer för att minska klimat-

påverkan lokalt (Åhlman, 2010).  
 

Tidigare planeringsdokument 

Uppsalas tidigare fysiska planering utgår mycket från Generalplan-69, som med fokus på 

centralorten diskuterar bl a förläggning av E4 öster om staden, en ringled av väglänkar för att 

avlasta centrum, trafikreglering i stadskärnan och andra åtgärder som genomförts först under 

2000-talet. Den huvudsakliga utbyggnadsriktningen låg söderut i ett stråk utmed järnväg och 

E4 mot Märsta. Externhandeln i Stenhagen, Gränby och Boländerna var nya vid tiden för 

Generalplan-69 (Uppsala kommun, 1969). Kommunprogram 1975 var det första kommun-

övergripande planeringsdokumentet efter kommunsammanslagningen 1974, och följdes året 

därpå av Kommunöversikt, där tyngdpunkten låg på riksintressen och andra allmänna in-

tressen för kommunen. Planeringen de efterföljande 10 åren sammanfattas i Kommunpro-

gram-85, som i stora delar utgår från Generalplan-69.  

Planeringsdokument 1990 - 2010 

Policys som haft en tydlig roll i den fysiska planeringen är främst Agenda 21-program för 

Uppsala kommun (1997), Miljöpolicy (1997) samt Policy för hållbar utveckling (2008). 

Agenda 21-programmet, vars mål är en långsiktigt hållbar utveckling enligt Riodeklarationen, 

är ingen policy men har hanterats som en sådan i översiktsplaneringen. Miljöpolicyn för den 

kommunala organisationen är, utöver Agenda 21-programmet, den första policy där kommun-

en talar om ett långsiktigt hållbart samhälle. Den ersattes 2008 av Policy för hållbar utveck-

ling, som utgör en utgångspunkt i ÖP 2010 och utöver miljöpolicyn och Agenda 21-

programmet ersätter även ett antal andra policys. Policyn har tre utgångspunkter som speglar 

hållbarhetsbegreppet; De mänskliga rättigheterna (allas lika värde, delaktighet och in-

flytande), Ett ansvarsfullt resursutnyttjande (miljö, folkhälsa, biologisk mångfald, motverka 

klimatförändringar) samt Tillväxt (kunskapsutveckling och företagsamhet) och sju 

inriktningsmål, bl a strävan efter en effektiv resurshushållning. Intresseant är målet ”Uppsala 

bidrar till att hindra klimatförändringen”. Målen följs upp årligen i ett hållbarhetsbokslut.  
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Program och sektorsplaner 

Bland program och sektorsplaner studeras främst energiplaner, trafikplaner och miljöpro-

gram här. Energiplan-90 har ett miljö- och resurshushållningsperspektiv men diskuterar inte 

hållbarhetsfrågor. Detta förändras i och med Energiplan-01, vars övergripande mål är …”att 

främja omställningen till ett bärkraftigt och långsiktigt hållbart energisystem.” (Uppsala 

kommun, 2001:13). Planen har tidssatta, kvantifierade mål och åtgärder för minskad energian-

vändning, reducering av effekttoppar, taxefrågor och rätt bränsle och energiform. Miljö-

program 2006 – 2009 utgår från de nationella och regionala miljömålen och har en tydlig 

koppling mellan mål och indikatorer, vilket delvis kan förklaras med att motsvarande arbete 

skedde nationellt. Medan Trafikplan-90 i stor utsträckning utgår från ett sektorsbaserat synsätt 

betraktas Trafikplan-06 som en förlängning av ÖP-02 (se nedan), vilket gäller även Kollektiv-

trafikprogram för Uppsala Stad, 2001 som till stor del arbetades in i ÖP-02. KS antog 2005 

en klimatstrategi med tre inriktningsområden: trafikens koldioxidutsläpp, bebyggelsens ener-

giförsörjning samt främjande av ny teknik. Den följande handlingsplanen från 2007, Klimat-

utmaningen, har fem fokus – samarbete och klimatmedvetna val, klimatsmarta trafikåtgärder, 

förnybar och effektiv energianvändning, ny energiteknik samt uppföljning och styrning.  

Den första kommuntäckande översiktsplanen enligt PBL antogs 1990. Föregående 

generalplaner och kommunprogram utgör en grund; ”… ställningstaganden som innebär av-

vikelse från KP 85 får behandlas i samband med att översiktsplanen förs fram till kommun-

fullmäktige för fastställelse.” (Uppsala kommun, 1990:7). ÖP-90 framstår som relativt betyd-

elselös för centralortens utveckling och har inga tydliga mål för hållbar utveckling, energi och 

centralortens fysiska strukturer. Det skulle dröja till 2002 innan en fördjupad översiktsplan för 

Uppsala stad antogs. I förordet till ÖP-02 slås fast att…”Den övergripande ambitionen är att 

lägga grunden för en långsiktigt hållbar utveckling…” och att översiktsplanen intar en 

särställning som sektorsövergripande, samordnande dokument. (Uppsala kommun, 2002:1). 

Planen utgår från förarbetet Uppsala 2020 – vision och strategi för staden. Nästa kommun-ÖP 

från 2006 sammanfattar ett antal policys och program och fokuserar på småorter och 

landsbygd. Den senaste översiktsplanen, ÖP 2010, ersätter ÖP-02 och ÖP-06. Här integreras 

perspektiven på centralorten, tätortssystemet i övrigt samt landsbygden. Hållbar utveckling 

och klimatfrågor har en framskjuten position och energifrågan behandlas mer utförligt än 

tidigare, samtidigt som planen har att förhålla sig ett allt starkare etableringstryck.  
 

 

Fig 41. Samband mellan studerade policys, program, sektorsplaner och översiktsplaner i Uppsala 1990 – 2010. 
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Planeringsdokumentens form 

Retoriska grepp och uttrycksformer  

Program och sektorsplaner präglas av det rationella kunskapsparadigmets kunskapssyn, 

diskurser och organisation som. Perspektivet har utvecklats från renodlat tekniskt till ett mer 

socio-tekniskt; ”De argument som på det personliga och lokala planet kan förstärka de 

ekonomiska incitamenten knyter an till miljötänkande, rationell hushållning och en uthållig 

utveckling” (Uppsala kommun, 2001:6). Andra rationella tendenser är att det under 2000-talet 

utvecklas mätbara, uppföljningsbara mål (Miljöprogram 2006-2009) och en ökad betoning av 

genomförandet (Trafikplan-06). I övrigt utgörs retoriken av en vurm för ekologisk moderni-

sering och förutsägelser genom trendframskrivningar. Detta är en etablerad del av planering-

ens repertoar och bör inte ses som förskönande (ornatio) utan snarare som korrekthet (puritas) 

och lämplighet och ändamålsenlighet (aptum); att övertyga med ’fakta’. Språket har följ-

aktligen inte särskilt många troper (metaforer, metonymer, synekdoker eller ironier) eller 

retoriska figurer. Under 2000-talet betonas syntes och vikten av sektorsöverskridande sam-

arbete; ”De kommunala energifrågorna ses idag inte enbart som frågor av val av bästa 

möjliga tekniska lösning utan val av tekniska/ekonomiska lösningar inom ramen för visionen 

av ett ”hållbart samhälle” och en ”hållbar samhällsutveckling” (Uppsala kommun, 2001:4), 

eller ”Trafik på stadens villkor” (Trafikplan-06) - ett uttryck som lanserades brett under 

perioden av bl a Vägverket. Staden utgör här en väl etablerad metonymi (omskrivning) för 

dess invånare, och avses bidra till ett bättre förhållande mellan stadsplanering och trafik-

planering; ”Trafikplanering bör inte bedrivas som en självständig verksamhet. Den är en del 

av stadsplaneringen.” (Uppsala kommun, 2006:14). Än mer uttrycksfull är formuleringen 

”Trafiken betjänar bebyggelsen.” (ibid), där ’Trafiken’ och ’Bebyggelsen’ blir metonymier i 

ett tjänar-herre-förhållande. Det finns också en argumentation utifrån en hotbild; ett genus 

iuidiciale (problematiserande förhållningssätt) under senare halvan av 2000-talet. Hotbilden 

baseras på analyser och har således sin grund i logos (rationell argumentation), men används 

som en pathosapell (engagerande tilltal) för att ge mål och strategier legitimitet. I Trafikplan-

06 framställs hotbilden som ett vägval; antingen bygga ut trafiksystemet och riskera att 

ytterligare öka trafikmängderna eller arbeta med att dämpa biltrafiken.  

Policydokumenten har enkelt språk och korta budskap. Även här finns inslag av hot- och 

problembilder för att förtydliga inriktning och skapa legitimitet. Ethos och pathos betonas, 

främst genom ornatus (förskönande uttryck) och aptum (argument för vad som är viktigt), 

medan logos och puritas (klarhet) i stort sett saknas. Formaten är utstuderade; komprimerad 

textmängd och elaborativ kombination av layout, foton, symboler och mått. Mål och andra 

skrivningar är vaga och mångtydiga; ”Uppsala växer och utvecklas. För en hållbar utveckling 

krävs långsiktighet och ett uthålligt arbete. Visionen för Uppsala är en kommun där alla 

människors lika värde, inneboende kraft och kreativitet respekteras och tas tillvara genom att 

var och en får möjlighet att påverka sin livssituation i en långsiktigt hållbar miljö som 

präglas av positiv dynamik, öppenhet och gemensamt ansvar.” (Uppsala kommun, 2008a:1). 

Mina understrykningar markerar mångtydiga begrepp). Uttryck som ’inneboende kraft’ och 

’positiv dynamik’ utgör synekdoker; de ersätter specifika företeelser med mer vida, generella. 

Här finns ett tolkningsutrymme för (främst positiva) innebörder.  

Översiktsplanerna är både visionsdokument och strategiska åtgärdsdokument. I likhet med 

programmen har de sällan har ett personligt tilltal utan talar med en anonym röst till en 

anonym åhörare (läsare). Ofta är det planerare som författar texten till mål och strategier i 
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översiktsplanerna. Utifrån Throgmortons författartypologi (1991) finns alla tre författar-

/planerarrollerna representerade – ’politikern’ (pathos) i mål och visionstexter, ’vetenskaps-

mannen’ (logos) i beskrivning av trendanalyser, bakgrundsbeskrivningar och sektorsredovis-

ningar samt –om än bara sporadiskt framskymtande – ’advokaten’ (ethos) i resonemang om 

konsekvenser samt i hävdande av allmänna intressen där intressekonflikter förekommer. ÖP-

90 domineras av vetenskapsmannarollen medan de övriga i högre grad är en kombination av 

alla tre. Advokatrollen har blivit mer tydlig i ÖP-06 och ÖP 2010, inte minst därför att klimat- 

och hållbarhetsfrågorna utgör allt tydligare utgångspunkter. Troper blir vanligare från och 

med ÖP-02; ’Uppsala växer’, ’stadsläkning’, ’klimatimperativet’, ’stadsväv’ m fl. Dessa 

formar kärnan i visioner och ramberättelser i 2000-talets översiktsplanering. Ethosapellen för 

att väcka förtroende och sympati framträder endast i planernas förord. I övrigt ligger tyngd-

punkten på logos och i viss mån pathos i intressebeskrivningar, mål och strategier.  
 

Visioner och retoriska ramberättelser 

Under 90-talet saknas explicita övergripande visioner i planerna. Omvärldsförändringar tjänar 

istället som inramning av planeringens uppgifter. Alternativa strategier förs inte fram utan den 

föreliggande verkligheten accepteras; framtidsscenariot är förutsägande och bevarande (jfr 

Börjeson et al, 2006). I och med Uppsala 2020 betonas befolkningsökning som den starkast 

drivande faktorn och attraktivitet blir överordnad diskurs. Globalisering, ändrade etablerings-

mönster, regionförstoring och nya preferenser utgör argument bakom ledmotivet ’Uppsala 

växer’
134

, som nu utvecklas till vision. Attraktivitet definieras inte entydigt utan konkretiseras 

i resonemang kring värdeutveckling och kvalitetshöjning som rör diversitet, flexibilitet, när-

het, integration, offentliga rum, stadsliv, kultur, innovationsförmåga och ett gynnsamt före-

tagsklimat. Dessa används som argument för fortsatt expansion genom främst förtätning. De 

tre bärande temata i Uppsala 2020, (1) En attraktiv kunskapsstad, (2) En stad för alla och (3) 

En hållbar stad, utgör utgångspunkt för ÖP-02:s fokus på förtätning med stöd av konceptet 

stadsläkning. Visionens enkla språk och pedagogiska förklaring av motiv och samband 

mellan bärande teman och utgångspunkter gör att den relaterar till olika aktörers förväntning-

ar och attityder. I och med Uppsala 2020 framträder en rumslig problembild genom be-

skrivningar av effekterna av bl a en utglesad bebyggelsestruktur och ökad externhandel. I ÖP 

2010 redovisas tre strategiska utmaningar. Rollen som storstadskommun betonar rambe-

rättelsen om det växande Uppsala; att hantera ökad komplexitet, diversitet och dynamik, att 

värna stadens kvaliteter, fokusera på strategiska frågor samt förbereda för systemskiften i 

infrastrukturen. Klimatimperativet innebär bl a att begränsa klimatutsläppen till vissa 

målnivåer. Att bädda för genomförande innebär att skapa legitimitet för planens intentioner, 

organisatorisk och budgetmässig beredskap för genomförande i samverkan och att skapa sam-

syn i prioritering av investeringar. (Uppsala kommun, 2008b) Begreppet imperativ är en 

metonymi som understryker karaktären av randvillkor. Det är emellertid rollen som stor-

stadskommun som genomsyrar planen mest. Planens uttryckssätt har varit kontroversiellt; 

”Språkbruket i förslaget (till ÖP 2010, min anm) är förledande manipulativt. Bland annat 

talas om "stadsläkning" av "mellanrum". Vad man i klartext menar är att grönområdena skall 

skäras av eller byggas igen. "Stadsväv" är ett annat begrepp som används för att försöka ge 

en positiv klang åt en exploatering av grönområdena.” (Björkman, Michanek & Spangenberg 

i Uppsala Nya Tidning, 2010-01-24). Stadsläkningsbegreppets metaforiska kraft poängteras 

också i en annan insändare; ” Ordet/begreppet är förrädiskt, liksom en del retorik i övrigt som 
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 ”Uppsala växer” etablerades genom en dokumentärfilm från 1960-talet och har funnits med i planeringsdokumenten som ett 

uttryck ända sedan dess.  
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förekommer i förslaget. "Läkning" antyder att något är sjukt, eller sårigt. Vari består då detta 

såriga?” (Björkman i Uppsala Nya Tidning, 2010-01-16). Med stadsläkning anses kommunen 

göra sig till herre över utvecklingens nackdelar - ett i grunden ’revolutionärt’ expertper-

spektiv. Metaforen har uppenbarligen haft skilda betydelser för olika kategorier av mottagare. 

Planeringsdokumentens innehåll 

Föreställningar om hållbarhet  

Hållbarhetsperspektivet har utvecklats påtagligt i Uppsalas planering. Under 90-talet togs det 

upp i Agenda 21-arbetet. I Uppsala 2020 framstår hållbarhet och Agenda 21 som viktiga 

utgångspunkter som översatts i lokala strategier som grund för ÖP-02. Attraktivitet, integrat-

ion och kunskapsmiljöer kom då alltmer i förgrunden. I ÖP 2010 är hållbarhet ett genomgåen-

de tema som flera strategier reflekterar kring främst när det gäller klimatfrågan. Miljöpolicyn 

och Miljöprogram 2006-2009 tar också tydlig utgångspunkt i hållbarhet, men det är först i och 

med Policy för hållbar utveckling (2008) som begreppet framställs som en överordnad fråga.  

Hur förändras då hållbarhetsbegreppet och dess innebörd över tid? I Agenda 21-pro-

grammet uttrycks det med Brundtlandkommissionens ord. I ÖP-02 har begreppet fått en lokal 

tolkning i en tillväxt- och attraktivitetskontext som sedan lever vidare under 2000-talet fram 

till ÖP 2010. I ÖP-02 anges att Agenda 21-programmet ska beaktas, och i ett sektorsmål för 

miljö, hälsa och säkerhet anges att ”Ett långsiktigt hållbart samhälle ska vara vägledande i 

planeringen”; båda relativt svaga formuleringar. Flera avsnitt handlar om att hantera stads-

tillväxten; bostadsbehovet bedöms generera ett stort antal lägenheter och trafiken beräknas 

öka med 47 procent fram till 2020 i ett referensscenario. Sektorsmålet för bostadsutvecklingen 

är att ”… bereda plats för de som vill bo i Uppsala stad”. Andra sektorsmål poängterar vikten 

av att inte begränsa tillväxt och utvecklingsvillkor, t ex att ”Det är viktigt att handeln får ut-

vecklas på egna villkor” och att det är viktigt att ha god beredskap i planeringen ”… för att 

Uppsala ska bli en än mer attraktiv lokaliseringsort”. Outtalade prioriteringar görs mellan 

ekologisk hållbarhet och tillväxt/attraktivitet trots, eller på grund av, att kommunen betraktar 

tillväxt och hållbarhet som förenliga. I IVE 2006 slås det fast att tillväxten ska ske så att den 

inte står i strid med ett långsiktigt hållbart ekologiskt samhälle. Vikten av en hållbar ekologisk 

utveckling och att bryta kopplingen mellan tillväxt och negativ miljöpåverkan betonas. I 

hållbarhetsbokslutet 2010 uttrycks det som ”Socialt hållbar utveckling där medborgarna är 

delaktiga, har inflytande och känner trygghet är viktiga frågor för en positiv utveckling. En 

god hälsa påverkar en hållbar utveckling. Ekologiskt hållbar utveckling handlar om att 

hushålla med våra gemensamma naturresurser. Dessa resurser är inte bara basen för vår 

utveckling idag utan även för kommande generationers möjlighet till ett bra liv. Ekonomisk 

tillväxt är en förutsättning för hållbar utveckling, men ekonomin kan inte utvecklas om miljön 

försämras och människor mår dåligt. Om kommunens invånare är friska kan fler bidra till en 

ökad produktivitet. Ett bra företagsklimat är också en viktig del i ekonomiskt hållbar utveck-

ling.” (Uppsala kommun, 2010b:2-3). Här handlar ekologiskt hållbar utveckling främst om 

resurshushållning, medan ÖP 2010 samtidigt betonar ’klimatimperativet’. Ekonomisk tillväxt 

anges vara en förutsättning för hållbar utveckling och prioriteras högre än övriga dimensioner. 

Det finns således parallella, delvis konkurrerande innebörder av hållbarhetsbegreppet.  
 

Energiperspektiv i planeringen 

Energifrågan framstår under 90-talet som en sektorsfråga. Översiktsplanerna ger inga 

indikationer på att energifrågan prioriterats eller utgjort en viktig utgångspunkt, undantaget de 

skrivningar från Energiplan-01 som direkt lyfts in i 2000-talets översiktsplaner. Energifrågan 
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har där i första hand varit en fråga om markbehov och störningshänsyn. Landsbygdsutveck-

lingen bedöms som svår att få hållbar från uppvärmningssynpunkt (Uppsala kommun, 2006). 

Samtidigt anges att bebyggelseutvecklingen kan påverka energianvändningen genom att 

möjliggöra effektiva gemensamma lösningar och utveckling utefter transportleder. Strategier-

na för bebyggelselokalisering i ÖP-06 pekar i en sådan riktning, men utan restriktioner för 

fortsatt spridd etablering. I ÖP 2010 har resonemangen utvecklats till att också handla om 

alternativa energislag och elproduktion. Nästan inget sägs emellertid om bebyggelsens eller 

transporternas energianvändning eller om stadsvävens fysiskt-rumsliga betydelse trots att 

aktualitetsförklaringen inför arbetet med ÖP 2010 understryker att ”Energifrågorna måste 

belysas avseende såväl energihushållningsstrategier med bäring på bebyggelse och 

transporter och på utrymmen för produktionsanläggningar.” (Uppsala kommun, 2008b:13). 

Istället har begränsning av klimatpåverkande utsläpp stått i fokus. I kommunens policys 

berörs effektivare energianvändning som först i policyn för hållbar utveckling 2008.  
 

Utveckling av perspektiv som rör hållbara stadsstrukturer 

I ÖP-90 diskuteras stadsmorfologi och rumslig konfiguration knappt alls. I ÖP-02 utvecklas 

ett strukturtänkande som betonar förtätning, utveckling av stadsdelcentra, funktionsblandning 

och på att söka goda kollektivtrafiklägen. ÖP-06 har ett strukturtänkande på ’stadsregion-

nivån’ men inte några resonemang för de mindre orterna kring formens betydelse från 

energisynpunkt. I ÖP 2010 sammanförs perspektiven på stad och land varvid centralitets-

perspektivet finns på både intra-urban och inter-urban nivå. Inriktningen för stadens utveck-

ling beskrivs som att ”Stadsområdets väv av bebyggelse, grönstruktur, transportsystem och 

tekniska försörjningssystem görs tätare för att klara klimat- och miljökrav samt krav på 

stadskvaliteter.” (Uppsala kommun, 2010a:25). Ett stomnät för kollektivtrafiken ska ge 

stabilitet åt bebyggelse- och funktionsförtätning utmed stråken. Mötespunkter i kollektiv-

trafiknäten bildar noder. Komplettering och diversifiering är strategier. Kärnområden, knut-

punkter och stadsstråk utgör egna markanvändningskategorier. Kommunen har således ut-

vecklat ett rumsligt tänkande kring ett flertal av indikatorerna, men är inte tydlig med 

ambitionsnivån (normerande täthet, grad av funktionsblandning m m) och anger inte energi-

effektivisering som motiv, även om detta diskuterats i aktualitetsförklaringen för ÖP 2010. 

Effekten av riktlinjer och strategier blir därmed osäker och målen öppna för tolkning.  

Indikator ÖP-90 ÖP-02 ÖP-06 ÖP-10 

Regional tillgänglighet (centralitet på stadsnivå)   x x 

Kollektivtrafikens täckningsgrad  x x x 

Vägnätets utformning  (x)  (x) 

Tätortens form som förutsättning för effektiv 
kollektivtrafik 

    

Kärnbildning (nuklearitet)   x x 

Lokal tillgänglighet (centralitet på stadsdelsnivå)  x  x 

Funktionsblandning  x  x 

Befolkningstäthet  x  x 

Bebyggelsetäthet  x  x 

Bebyggelsetypologi     

Fjärrvärmenätets täckning   (x) (x) 

 
Tabell 27. Behandling av urban form-faktorer i Uppsalas översiktsplaner. 



207 
 

Hur påverkar visioner, mål och strategier varandra? 

Uppsala 2020 framstår som betydelsefull genom att den kopplar Agenda 21:s hållbarhets-

perspektiv till retoriskt välformulerade diskursiva perspektiv, teman och strategier som har 

rumsligt fokus. Här diskuteras utvecklingen också utifrån olika framtidsbilder. Många av 

intentionerna kan spåras i ÖP-02. Däremot saknas kopplingar till tydliga mål i planen och de 

mål som finns faller in under traditionella sektorsredovisningar. Visionens perspektiv har levt 

vidare fram till ÖP 2010, där Uppsala 2030 beskrivs med tre teman, där temat ”Uppsala är på 

väg mot klimatneutralitet” anger bl a att ”Bebyggelsestrukturen och samspelet med lands-

bygden bäddar för energihushållning, klimatvänlig energianvändning och hushållning med 

naturresurser. De tekniska systemen är långsiktigt hållbara. Beredskapen att möta effekter av 

klimatförändringar är god. I staden och de små tätorterna är det lätt att gå och cykla. 

Kollektivtrafiken är förstahandsvalet vid arbetsrelaterade resor på längre sträckor och för 

många andra vardagsärenden.” (Uppsala kommun, 2010a:11). Visionen tar också sin 

utgångspunkt i Policy för hållbar utveckling. Visionernas formuleringar förs vidare i 

strategiska och mer konkreta resonemang, men sällan så konkret att det går att mäta uppfyllel-

sen. Kopplingarna till mål och åtgärder är genomgående svag, då översiktsplanens struktur 

och uppdelning i sakområden inte följer visionen - den aktualiseras på policy- och strategi-

nivå, medan målen och åtgärderna främst är relaterade till sektorsansvar.  

Avståndet mellan övergripande policymål och åtgärder är överlag stort. I ÖP 2006 hän-

visas till olika policys, men det är svårt att spåra deras genomslag i planen. Program och 

sektorsplaner har haft större inflytande. Exempelvis har målen i Energiplan-01 lyfts in i ÖP-

02 och kan spåras även i ÖP 2010. Analyser av målkonflikter och avvägningar mellan mål är 

sparsamt förekommande. Miljöprogrammet från -97, Trafikplan-06 och ÖP 2010 pekar på att 

konflikter kan förekomma, men anger inga åtgärder för att hantera dem. Dokumenten från 90-

talet framstår som passiva genom att ofta ha formen av förhållningssätt. I ÖP-02, och i 

väsentliga delar ÖP 2010, utgör dock strategin om stadsläkning en ’offensiv’ utgångspunkt; 

staden ska göras tätare, grönare och tillgängligare. Integration och funktionsblandning är 

viktiga delar av strategin. Externhandeln avses fungera som stadsdelscentrum. Viktiga mål-

punkter avses lokaliseras i stråk, stadsdelscentrum eller mer lokala knutpunkter för att hålla 

tillbaka trafikökningen. Helhetssyn, systemtänkande och samverkan anges som grund-

läggande.  

Emellertid framträder också målavvikelser och rena målkonflikter när det gäller energi och 

hållbar stadsutveckling. I ÖP-06 beskrivs att ”Det alltmer utspridda bosättningsmönstret 

utanför staden kan ge en struktur som leder till ökande transportarbete och därmed samman-

hängande miljöproblem och trängseleffekter…” (Uppsala kommun, 2006a:4). Bebyggelse 

avses lokaliseras till kollektivtrafikstråk, till befintliga tätorter eller där en etablering kan 

utgöra ett positivt tillskott. Samtidigt saknas restriktioner för ny bebyggelse på landsbygden. 

Tvärtom anges det är viktigt med en levande landsbygd. Varje ort ges ett omfattande omland 

där bebyggelse kan lokaliseras utan påtaglig restriktivitet. Det anges också att ”Omvandlingen 

av fritidshusområdena har såväl positiva som negativa sidor. Permanentningen kommer 

sannolikt att fortsätta spontant. Därför bör kommunens inriktning vara att hjälpa till med en 

ordnad omvandling…” (Uppsala kommun, 2006a:52). Ingen utredning stöder denna slutsats 

och det redovisas ingen strategi för att hantera dess negativa effekter. I princip inget sägs 

heller om centralortens stora expansionsytor enligt ÖP-02 och ÖP 2010. Stadsläknings-

strategin existerar således parallellt med en markanvändningsstrategi som mer påminner om 

’business as usual’.  
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Ytterligare en inkonsekvens gäller externhandeln. I ÖP-02 anges bl a att ”Det är viktigt att 

handeln får utvecklas på egna villkor och att efterfrågan på nya typer av handel kan 

tillfredsställas.” (Uppsala kommun, 2002a:30). Totalt planeras för ett tillskott om 100 000 m
2
 

handelsyta varav 40 000 m
2
 för externhandel. I ÖP 2010 har formuleringarna från ÖP-02 lyfts 

in. Vidare anges att ”Kommunen eftersträvar en balans mellan handelsetableringar i externa 

handelslägen, stadsdelcenta och stadskärnan” (…) ”Handelns tillväxt är i hög grad beroende 

av förmågan att dels positionera Uppsala som ett regionalt handelscentrum, dels ta tillvara 

tillväxtpotentialen i befolkning och arbetsmarknad.” (Uppsala kommun, 2010a:73). 

Kommunen föreslås därefter hålla beredskap för ytterligare 150 000 m
2
 handelsyta varav 100 

000 m
2
 i externa lägen i Uppsala centralort. I ÖP 2010 finns inte skrivningen kvar om att 

begränsa externhandeln till befintliga anläggningar, vilket öppnar för etablering i nya lägen; 

en direkt konflikt med målen om klimatneutralitet och minskat bilberoende.  
 

Genomförandet från vision till verklighet 

I dokumenten från 1990-talet saknas behandling av genomförandefrågorna. Såväl energiplan 

som miljöprogram utgår i stor utsträckning från lagstiftning och myndighetskrav vilket kan ha 

lett till att planerna har blivit en respons på dessa krav men utan verkligt politiskt stöd för 

genomförandet.
135

 När det gäller trafikfrågorna är det annorlunda; trafiknämnden har en in-

vesteringsbudget och förfogar över plangenomförande på ett annat sätt än när det gäller miljö, 

energi och fysisk planering. Här har bristen på integrering med markanvändningsplaneringen 

under 90-talet kritiserats och under 2000-talet kommit mer i fokus. Detta syns i ÖP-02 främst 

som resonemang, medan det i ÖP 2010 kommer tydligt till uttryck bl a i inriktningen mot 

kollektivtrafik som stomme i stadens utbyggnad. Under 2000-talet tar programmen och 

sektorsplanerna mer tydligt upp genomförandet. Även översiktsplanerna blir mer konkreta 

både vad gäller översiktsplanens roll, genomförandeverktyg och geografiska riktlinjer för 

olika områden. ÖP-06 och ÖP 2010 ägnar ett helt kapitel åt genomförandefrågorna, kommun-

ens roll som fastighetsägare och med de instrument kommunen förfogar över. I fullmäktiges 

antagandebeslut för översiktsplanerna anges också ett antal uppdrag som gavs för det fortsatta 

genomförandet.  

Aktörer i och bakom planeringsdokumenten 

Roller, mandat och samspel 

I översiktsplanernas förord och samrådsredogörelser framställs planeringen ha utvecklats från 

en kommunintern uppgift till en bredare och mer inkluderande. Kommunen är en huvudaktör 

och anges i ÖP-06 ha en stark ställning som regelansvarig men en ekonomiskt svagare 

ställning som initiativtagare. Flertalet dokument är tjänstemannaprodukter. Att de är uttryck 

för en politisk vilja är underförstått. Statliga myndigheter, (Vägverket, Banverket, Energimyn-

digheten, Länsstyrelsen m fl) har betydelse genom kommunens beroende av deras stöd eller 

beslut. Vissa mål är centralt formulerade men omtolkade på lokal nivå. Övriga kategorier med 

aktörer nämns bara i förbigående i dokumenten. I ÖP-02 anges markägare för olika utveck-

lingsområden och behovet av samverkan betonas, men i övrigt är det svårt att spåra dessa 

aktörskategoriers inverkan på planeringen.  

Utbytet mellan förvaltningarna tycks av dokumenten under 90-talet ha präglats av sek-

torisering. ÖP-90 speglar detta genom avsaknad av vision och strategier som kopplar samman 

sektorsområden. Mängden aktörer som omnämns i ÖP-02 är betydligt större än i ÖP-90, och 

                                                
135

 Revisionen av miljö- och energifrågans hantering 2007 pekar också på att krav på genomförandet har saknats. Se Fagerlind 

& Strömberg, 2007. 
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samrådsredogörelsen visar på stor spridning av externa aktörer. Processen beskrivs som mer 

dialoginriktad. I ÖP-06 uppges medvetenheten om behovet av samordning och integrerade 

förhållningssätt ha ökat. Som helhet avslöjar dokumenten dock mycket lite av hur det 

kommuninterna samspelet har gått till.  

I bl a ÖP-06 framkommer andra aktörers inflytande – Vattenfalls över energifrågor, 

Regionförbundets över mellankommunala frågor och Vägverkets och Banverkets över 

transportinfrastrukturen. I Energiplan-01 konstateras att …”Mängder av energipåverkande 

beslut tas utanför den formella kommunala organisationens beslutsområde.” (2001:5), samt 

att …”Det är viktigt att såväl kommunens intentioner som aktörernas planer är kända för att 

nå en samlad och samordnad effekt inom energiområdet” (ibid). Kommunen samverkar med 

Vattenfall, men; ”Avregleringen av energimarknaden och försäljningen av kommunens 

energibolag innebär att kommunen inte rår över de energistrategiska besluten” (Uppsala 

kommun, 2006a:81). ÖP-06 och Trafikplan-06 låter ana att det lätt blir myndigheterna som 

håller i taktpinnen. Vägverket liksom andra statliga aktörer har en överblick, ekonomiska 

resurser och juridiska styrmedel som kommunen inte har och som gör staten till en stark 

spelare. När det gäller trafikplaneringen är detta väldokumenterat (Cars, Malmsten & 

Tornberg, 2009; Tornberg, 2011). Myndigheternas roller uppges gälla styrning genom lag-

stiftning, tillsyn och målformulerande, stöd genom information, rådgivning och ekonomisk 

stimulans, bl a i projekt som Den Goda Staden och Uthållig Kommun, samt samverkan som 

ansvarig, medverkande eller berörd i planeringen. Myndigheterna är generellt inte verksamma 

på policynivå men har mandat som gör dem inflytelserika. De är, förutom tillsynsutövare och 

pådrivare också bärare och förmedlare av olika sektoriellt kopplade synsätt som framträder i 

flera av sektorsplanerna och programmen.  
 

Diskursernas utveckling 

Av dokumenten att döma rådde i början av 90-talen en rationell planeringsdiskurs; sektors-

visa bedömningar och tekniska underlag utgjorde grund för beslut. Hos Uppsala 2020 finns 

däremot drag av kommunikativ ansats genom visionens utformning och omfattande samråds-

process. Redan i ÖP-02 finns sedan en balansering mot den rationella diskursen som därefter 

har bestått. Återkommande betonas vikten av samverkan och konsensus. Policyerna avslöjar 

mycket lite utan får istället relateras indirekt till de diskurser som kan anas bakom ledord som 

”ansvarsfullt resursutnyttjande av våra gemensamma naturresurser” eller ”Uppsala bidrar 

till att minska klimatförändringen”. Dessa står sida vid sida med mål för ”ett bra företags-

klimat” med fokus på bl a ” ett dynamiskt näringsliv inom kunskapsintensiva framtids-

branscher, på service- och upplevelsenäringar.” I och med Uppsala 2020 etableras diskursen 

attraktiv stad, inte minst genom ledmotivet ’Uppsala växer’, manifesterat i stadsläknings-

strategin i ÖP-02, vilket också innebär ökat fokus på stadsliv och rumsliga förhållanden. Med 

detta följer ett accepterande av ’den nya ekonomin’, globalisering, ökat fokus på stadens upp-

levelseutbud, ett mer uttalat marknadstänkande och rollen som storstad. Under 90-talet 

utvecklades diskursen ekologisk modernisering. Den ligger den rationella planeringsdiskursen 

nära genom fokus på mätbara förhållanden och en rationell argumentation, som i trafik-

planerna och översiktsplanernas bakgrundsfakta. I Energiplan-01 är systemperspektivet, 

karaktäristiskt för global rättvisediskursen, framlyft, men planens fokus är riktat mer mot 

tekniska frågor. Ekologisk modernisering kan delvis förklara varför ekonomiskt och eko-

logiskt hållbar utveckling framställs som en oproblematisk kombination. I Den attraktiva 

staden har hållbarheten ingått i flera avseenden, men begreppets inneboende konflikter har 
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inte diskuterats uttryckligen. Istället har det handlat om konkreta lokala intressekonflikter 

mellan främst att exploatera eller bevara
136

. Kommunens medverkan i Den Goda Staden har 

stärkt attraktivitetsdiskursens hegemoni samtidigt som projektet har erbjudit ett forum för 

fördjupning i dess problematik. Attraktiviteten tycks ha blivit ett ’paraply’ att samlas under; 

Trafikplan-06 betonar stärkt attraktivitet genom integration med bebyggelseplaneringen. 
 
Makt bakom översiktsplanernas visioner, mål och strategier 

Genom ramberättelserna, troperna, målen och strategierna förs en argumentation som 

definierar spelplan, inriktning, medel och resultat utifrån de dominerande aktörernas in-

tressen.
137

 Hållbar utveckling framställs som något andra mål i någon mån är underställda. 

’Filtreringen’ av det ursprungliga hållbarhetsbegreppet kan delvis förklaras med att de tidiga 

formuleringarna inte har varit tillräckligt konkreta, förbindande eller engagerande.
138

 Men 

andra intressen kan också ha prioriterats av ideologiska och pragmatiska skäl. Att knyta håll-

barheten till diskurser som global rättvisa skulle exempelvis innebära inskränkningar för 

ekonomisk utveckling, och etableringsfrihet
139

 och stå i konflikt med (neo-) liberala ideal. I 

ÖP-06 anges en rad externa faktorer som starkt styrande; exploateringskostnader, förändrad 

befolkningsstruktur, efterfrågan på tomtmark, belastningen på vägnät samt tekniska begräns-

ningar såsom VA-kapacitet, vattentillgång, restriktioner genom förordnanden och utpekade 

skyddsområden. Dessa strukturella beroenden torde ha varit tungt vägande för bl a bebygg-

elselokalisering. För den storskaliga transportinfrastrukturen rör det sig om långa planerings-

processer, vilket gör översiktsplanerna till sammanfattningar av pågående arbete snarare än 

huvudforum för dessa frågor. Planeringen utgår också från trendanalyser och prognoser; 

förändringar framställs som oundvikliga. Förhållningssättet är att anpassa sig till utveckling-

en. I ÖP-06 klargörs att riktlinjerna för markanvändningsbeslut är passiva; de ska beaktas när 

förändringstryck uppstår. Är detta ett ideologiskt ställningstagande eller en så stark konsensus 

kring den producerade kunskapen att alternativen inte har framstått som intressanta att 

framföra? Är den rationellt producerade kunskapen mer användbar för argumentationen kring 

tillväxt, expansion och etableringsfrihet än kommunikativt utvecklad normativ kunskap? 

Planförslagens legitimitet kan vara en fråga om förtroende som bl a grundar sig på vilken typ 

av kunskap som presenteras och på vilket sätt den presenteras.  

Dialektik  

Gap-analys 

Korrespondens retorik och realitet 

Ett antal mål i beslutsdokumenten (se appendix) har som inriktning att minska energi-

användning och klimatpåverkan. Få mål för hållbara fysiska strukturer, trafik, klimat och 

energi korresponderar dock direkt mot de enskilda indikatorerna jag har ställt upp. Energi-

användnings rumsliga dimension har varit svagt utvecklad i kommunens planering. Följande 

mål har direkt bäring på någon indikator: 

 

                                                
136

 Detta framgår av samrådsredogörelserna till översiktsplanerna under 2000-talet. 
137

 Se bl a Healey 1997 ang dominanta aktörer. 
138

 Revisionen av Agenda 21-programmet pekar på att kommunens organisation inte varit anpassad för att implementera miljö- 

och energifrågorna på bästa sätt (Fagerlind & Strömberg, 2007). 
139

 Detta kan jämföras med hur miljöhänsyn i början av 90-talet uppfattades som ett hot mot ekonomin som ledde till att 

energifrågan flyttades från Miljö- och energidepartementet till näringsdepartementet (Asplund, 2005). 
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 ”Begränsad klimatpåverkan: energiförsörjningen till största delen – med undantag av 

fordonstrafiken – ska baseras på bränslen som inte ökar växthuseffekten. Utsläppen av 

växthusgaser ska minska i den takt som är nödvändig för att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig. Beroendet av biltransporter ska minskas genom att främja 

en bebyggelsestruktur som gynnar gång- cykel och kollektivtrafik.” (Miljöprogram 2006-

2009). 

 ”Trafik och bebyggelse ska planeras med en helhetssyn. Gång- och cykeltrafik och 

kollektivtrafik prioriteras före biltrafiken. Kollektivtrafiken ska vara lättillgänglig för alla 

och inom 400 meters gångavstånd.” (ÖP-02) 

 ”Inom ramen för tillskott av verksamheter, bostäder och andra aktiviteter enligt de 

grunddrag som skisserats för bebyggelseutvecklingen ska transportsystemen utvecklas för 

att understödja att bilberoende och vägtransportarbete kan hållas nere, samtidigt som 

tillgänglighet och transportkvalitet upprätthålls eller utvecklas i de lägen som prioriteras 

för tillskott.” (ÖP-06) 

Utöver dessa finns strategiska ställningstaganden om stadsläkning och satsningar på stads-

delscentra som pekar i riktning mot uppfyllande av olika indikatorer (se appendix). En 

genomgång görs här av huruvida det har gått att klarlägga utveckling mot måluppfyllelse, bort 

från måluppfyllelse eller ingen utveckling alls för respektive indikator. Med utgångspunkt i 

indikatorerna kan konstateras att verkligheten har utvecklats väl i linje med policys, program 

och planer i flera viktiga avseenden;  
 

 Uppsala centralort har förtätats; merparten ny bostadsbebyggelse har lokaliserats inom 

befintlig stadsgräns. Detta är i linje med strategin om stadsläkning, punktvis förtätning i 

strategiska lägen och omvandling av verksamhetsområden i centrala lägen.  

 Befolkningsstrukturen följer bebyggelseutvecklingen med ökad täthet i kransen runt 

stadskärnan och i vissa andra områden i stadsväven. Befolkningstätheten i tätorten som 

helhet har ökat markant jämfört med flertalet svenska städer. Viss utveckling finns också i 

flera av de mindre orterna.  

 Ett nytt stadsdelscentrum, Stenhagen, har vuxit fram under perioden.  

 Ett nytt kollektivtrafiksystem har planerats fram med tättrafikerade stomlinjer som täcker 

flera av de större bebyggelse- och befolkningskoncentrationerna. Systemet är dock inte 

realiserat ännu.  

 Kollektivtrafiknätets täckning är god och förbättras något ytterligare med det nya 

linjenätet. Lokalisering av servicefunktioner har i vissa fall skett så att god tillgång till 

kollektivtrafik beaktas.  

 Fortsatt hög anslutnings- och täckningsgrad till fjärrvärmenätet i Uppsala centralort.  

Det finns självklart andra utvecklingsaspekter, bl a utbyggnad av cykelvägnätet, utvecling av 

äldre trafikleder till stadsgator och planering av separata busskörfält, som i teorin innebär en 

mer energimässigt hållbar utveckling, men som inte har studerats som indikator. Jag kan 

emellertid konstatera att det finns gap mellan retorik och realitet. 
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Gap mellan retorik och realitet  

Trots att kommunens planering framstår som konsekvent från hållbarhetssynpunkt så finns 

tendenser som leder bort från vad som teoretiskt innebär en energimässigt hållbar utveckling 

samt oklarheter och i vissa fall direkta avvikelser från vad som sägs i olika dokument;  
 

 Även om staden har förtätats så har tätortsytan samtidigt ökat genom tillägg i periferin.  

 Befolkningens medeltäthet, mätt som avstånd från centralstationen, har ökat. Förtätningen 

inom tätorten har alltså inte har skett i främst i stadens mest centrala del utan i andra delar. 

 Etableringen av befolkning och bebyggelse på landsbygden har pågått hela perioden och 

med ökad takt under 2000-talet, till stor del utanför detaljplanelagt område i en spridd 

struktur utan närhet till service, arbetsplatser, gång- och cykelvägar eller kollektivtrafik. 

Förutsättningar för gemensamma uppvärmningsformer saknas också i regel. 

 Nytillkomna områden i centralortens periferi har genomgående en trädlik eller enklavartad 

vägstruktur med låg korsningstäthet. Områdena är i flera fall inte rumsligt integrerade med 

sin närmaste omgivning och är i flera fall är planerade som enklaver. Detta stämmer inte 

med strategin i ÖP-02 om att knyta samman befintliga stadsdelar.  

 Nytillkomna, perifera områden ligger till viss del utanför stomlinjenätets för kollektivtrafik 

täckning (400 meter). Detta gäller både verksamhetsområden som östra Fyrislund och 

bostadsområden som Slavsta och Nåntuna men också vissa områden i innerstaden såsom 

Librobäck. Kollektivtrafiknätet har inte anpassats till stadens expansion under perioden.  

 Funktionsblandningen har totalt sett minskat, stadskärnan undantagen; en punktvis kom-

plettering med funktioner av servicekaraktär, kontor och friluftsanläggningar har tillkom-

mit, men bostadsområdena är nästan uteslutande monofunktionella. Vid större bostadsut-

byggnader förekommer servicekomplement som skolor och förskolor samt äldreboenden i 

olika former men dessa ligger sällan integrerade på kvartersnivå utan i utkanten av eller 

mellan områden.  

 Enligt ÖP-06 och ÖP 2010 har fjärrvärmenätet inte byggts ut i samma omfattning som 

bebyggelsen i centralorten. Andra uppvärmningssätt har också valts för främst småhus.  

 Fortsatt utveckling av externhandeln enligt översiktsplanerna motverkar mål om minskat 

bilresande, minskad klimatpåverkan och satsningar på stadsdelscentra. Planeringen för 

Fullerö Park strider mot översiktsplanerna fram till ÖP 2010, där den tycks accepteras. 

 Stadsdelscentra har, trots översiktsplanernas intentioner, haft en svag utveckling, undan-

taget Stenhagen och Gränby, som utvecklats som externhandelsområde och Gottsunda, 

som genomgått omfattande förnyelse. Istället har livsmedelsbutiker liksom annan service 

generellt etablerats som tyngdpunkter i ett mera spritt mönster. 

 Nya bebyggelse- och befolkningskoncentrationer har inte etablerats enligt strategin att för-

täta utmed viktiga kollektivtrafikstråk.  

 Nya bebyggelse- och befolkningskoncentrationer utgör i nästan samtliga fall inte stadsdels-

centra och saknar i de flesta fall någon form av kärnbildning.  

Förklaringarna till gapet avslöjas inte i GIS-analyserna eller dokumenten utan måste sökas 

genom intervjuer med planeringsansvariga. I nästa avsnitt redogörs för de förklaringar som 

framkommit.  
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Indikator Utveckling 
från/mot hållbarhet 

Kommentar kring metodik (signifikans, avgränsningsproblem, 
datatillgång, programvarubegränsningar m m)  

Befolkningstäthet 

 

Positiv utveckling. 
Leder mot mål 

Ha-rutor ger en god överblick på översiktskartor, men blir för grovkornig för att 
studera enskilda fastigheter eller byggnader. Ha-rutorna är kopplade till 
fastighetspunkter och fördelas inte eller anpassas till tätheten hos angränsande 
fastigheter. 

Bebyggelsetäthet 

 

Positiv utveckling. 
Leder mot mål 

Urval av byggnader har gjorts på byggnadsår, något som försvårats av att data 
är inkompletta. Komplettering har gjorts för Uppsala centralort genom inventering 
med ledning av detaljplaner och ortofoton på www.uppsala.se samt registrerade 
inmätningsdatum för primärkartan. Genom triangulering av dessa uppgifter har 
brister i data åtgärdats så att en grov uppskattning av byggnadsår erhållits. 

Centralitet på tätortsnivå Svagt positiv 
utveckling. Leder 
delvis mot mål 

Analysen bygger på antagandet att staden är monocentrisk och att sambandet 
bostad – centrum är det viktigaste ur transportsynpunkt. I praktiken är 
resmönstren betydligt mer komplexa, även om centrum är största tyngdpunkt. 

Centralitet på kommunnivå 

 

Svagt negativ 
utveckling. Leder 
inte mot mål 

Den kraftiga förtätningen av Uppsala centralort döljer att det skett en omfattande 
etablering utanför centralorten på den rena landsbygden. Här saknas uppgifter 
på hektarnivå. Rutorna från SCB är istället på km-nivå, vilket ger en grovupplöst 
bild av den geografiska befolkningsfördelningen. I fråga om centralitet är det 
emellertid relationen mellan tätort och landsbygd som är intressant. 

Kärnbildningar, 
koncentrationer och 
stadsdelscentra 

 

Svagt positiv 
utveckling. Leder 
svagt mot mål 

Upplösningen på Ha-rutor ger en viss grovkornighet som är fördelaktig för 
redovisningar på stadsnivå, men innebär samtidigt MAUP-problem eftersom Ha-
redovisningen är kopplad till fastighetspunkter och därmed beroende av 
fastighetens storlek och fastighetspunktens läge. I centrala delar med finmaskig 
fastighetsbildning är detta inget problem, men exempelvis Universitetssjukhuset, 
Ulleråker och Ultuna får en missvisande representation i kartbilder.  

Kollektivtrafikens 
täckningsgrad 

 

Utvecklingen är 
liten. Leder svagt 
mot mål 

Eftersom Uppsala redan 1990 hade god täckningsgrad har inte förbättringar 
kunnat göra så stor skillnad. Vissa justeringar har gjorts som gett något bättre 
täckning. Tätortsytans tillväxt i periferin har dock inte täckts in lika väl.  

Förutsättningar för 
kollektivtrafikens effektivitet 

 

Svagt negativ 
utveckling.  

Mål saknas. 

Resultatet skulle sannolikt bli tydligare om man också tittar på landsbygdens 
spridda bostadsetableringar. Det har emellertid bedömts att gränsdragningarna 
för vad som kan räknas som tätbebyggelse blir för svår att göra och oundvikligen 
leder till missvisande resultat. Jag har därför avstått från en sådan beräkning.  

Funktionsblandning 

 

Svagt negativ 
utveckling. Mål 
saknas. 

Data möjliggör inte mätning av diversiteten på byggnadsnivå. Stora byggnader 
kan innehålla flera funktioner (Gränby center m m) som inte syns. Användningen 
kan inte heller redovisas på fastighetsnivå, då vissa fastigheter är mycket stora. 

Vägnätets utformning 

 

Negativ utveckling. 
Leder inte mot mål 

Indikatorn bygger på okulär analys av primärkarta från 2011 i kombination med 
äldre plankartor och primärkartans skikt med byggnader där nya byggnader och 
fastigheter under perioden selekterats. En kvantitativ GIS-analys har inte 
bedömts som relevant eftersom förändringarna varit små. 

Bebyggelsetypologi Oklart. Mål saknas. Bebyggelsetypologin är mer ett kvalitativt än kvantitativt mått. Analysen blir mer 
av ett resonemang kring ingående faktorers betydelse i respektive typ. Det gör 
att det inte går att jämföra olika typområden sinsemellan på ett helt enhetligt sätt.  

Fjärrvärmenätets täckning Svagt negativ 
utveckling. Leder 
svagt bort från mål 

Förändringen totalt sett bedöms som marginell. Analysen är okulär mot analogt 
kartmaterial, då digitalt underlag ej erhållits.  

 
Tabell 28. Indikatorer, huvudinriktningen av analysens resultat samt kommentar kring data och metod.  

Täthetsförändringarnas orsaker 

Befolkningstätheten i områden från före 1990 har förändrats av socioekonomiska och 

demografiska skäl som inte har studerats här utan kan observeras som ett ’brus’ i det 

empiriska materialet. Det har också skett en utveckling av det funktionella innehållet som inte 

låter sig fångas i de data jag använt
140

. Kommunen har inte haft några strategier kring centrali-

tet som den definieras här utan olika aspekter av täthet sammanfaller i stadsläkningsstrategin. 

Generellt har ändrad befolknings- och bebyggelsetäthet följts åt; där ny bebyggelse har upp-

förts och där personglesa funktioner ersatts med persontäta har befolkningen ökat. Jag inleder 

därför med bebyggelsetätheten på tätortsnivå. Andra aspekter på täthet – centralitet, koncen-

trationer, kärnbildningar och stadsdelscentra – berör främst befolkningstäthet med hänsyn till 

transporter. På stadsdelsnivå diskuteras bebyggelsetäthet utifrån typologiindikatorn.  
 

                                                
140

 Se Cars & Engström, 2008; Engström & Legeby, 2001 och Reneland, 2000a,b för sådana undersökningar som rör Uppsala. 

http://www.uppsala.se/
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Två skalnivåer – två riktningar 

Medan det skett en förtätning av centralorten har det också skett en spridd etablering av 

bebyggelse på landsbygden. En förklaring för båda tendenserna är Uppsalas läge i Stock-

holmsregionen. En tjänsteman (A) förklarar att utvecklingen med inflyttning och högre fastig-

hetspriser var tydlig redan före 1990, men att den blivit än mer påtaglig efter krisen under 90-

talet. Enda sättet för många att ha råd med en egen bostad har varit att skaffa en tomt på 

landet, ofta utanför detaljplanelagt område och i ett slumpmässigt mönster som följer tillgång-

en på tomtmark. Landsbygdsboendet har också utgjort ett ideal för många (A; B; C). Ökning-

en under 2000-talet förklaras med att det jämfört med 90-talet, då småhusföretag sökte detalj-

planelagda områden, också handlade om privatpersoner som försökte tjäna extra på småskalig 

exploatering (A) eller såg fördelar med lägre lokalkostnader jämfört med i staden (C). Men är 

detta en effekt av regionförstoring eller en del av den allt mer marknadsliberala tidsandan?  
 
Den styrande fysiska miljön 

På inter-urban nivå har bebyggelse i huvudsak tillkommit i Uppsala centralort och på 

landsbygden. Under 2000-talet kom en viss tillväxt i de mindre orterna igång, men långsamt, 

bl a därför att service och arbetstillfällen koncentrerades till centralorten och att många då inte 

såg några fördelar jämfört med den rena landsbygden - ingen var beroende av småorterna (C). 

Frågan kan då ställas varför inte centralortens periferi varit ännu mer attraktiv i förhållande 

till övriga kommunen. Här finns flera fysisk-strukturella förklaringar; 
 

 Uppsala tätort kringgärdas av fysiska begränsningar såsom en åsformation, ett flygfält samt 

i södra och östra delarna geotekniskt och geohydrologiskt svårbebyggd mark som i vissa 

lägen gör det kostsamt och komplicerat att bygga stora och tunga hus.  

 Restriktioner i planeringen har utformats för att värna grundvattentäkt, landskap, natur- 

och kulturvärden m m. Sedan decennier tillbaka omtalas ”grönbältet” runt Uppsala som en 

resurs som inte får exploateras. ÖP-90 är dock den sista fysiska plan som förhåller sig 

restriktivt till detta.  

 Planeringen av nya E4 och andra kringfartsleder i söder och norr har begränsat för-

utsättningarna för expansion. Sedan nya E4 beslutats utgjorde den en yttre gräns för tät-

orten i östlig riktning. Denna och andra fysiska begränsningar blev en mekanism som 

verkade för förtätning (C). 

 De mindre orternas andel av bebyggelsetillväxten kan delvis förklaras med tidigare gjorda 

investeringar i VA-anläggningar med kapacitet för ytterligare tillväxt. 

 Fritidshusområden såsom Jälla och Skölsta har genomgått en permanentning som till-

sammans med krav på att åtgärda enskilda avloppsanläggningar har inneburit en utbyggnad 

av kommunalt VA. För att bli ekonomiskt genomförbart har det krävt ytterligare ny 

bebyggelse för dessa VA-nät.  

 Kommunen hade stora markinnehav i de mindre orterna. Detta var ett motiv bakom inrikt-

ningen att rikta fokus mot de mindre orterna i arbetet med ÖP-90 (A). När den ekonomiska 

krisen var över hade kommunen därför ingen strategi eller beredskap för större utbygg-

nader i centralortens periferi.  

Om det på den intra-urbana nivån varit en strategi i planeringen att förtäta staden och 

etableringstrycket har varit stort, hur kan det då komma sig att inte en ännu större del av 

förtätningen ägt rum centralt i Uppsala tätort? Det finns flera samverkande delförklaringar av 

strukturell karaktär: 
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 Markpriserna centralt är högre än i perifera lägen. Avreglering och slopade bostads-

subventioner har till detta förstärkt strävan efter att nyttja marken så effektivt som möjligt.  

 Tomtstrukturen är, till följd av detta och av historiska skäl, generellt mer finmaskig i 

centralt än i periferin. Detta stämmer generellt, även om sammanslagningar också har skett 

för exempelvis större gallerior, större kontorshus och vid exploateringen av Kungsängen, 

då JM köpte upp och slog samman mindre fastigheter (G).  

 Tillgången på mark i centrala lägen är, på grund av ovanstående faktorer, begränsad samt 

eftersom konkurrensen har gjort att den till stor del redan är bebyggd. Detta gör det dels 

relativt sett enklare att hitta mark i perifera lägen, dels mindre motiverat att vara 

ekonomisk med marken i periferin. 

 Det fanns ett stort intresse för etablering i innerstaden, medan utvecklingen i periferin i stor 

utsträckning var sådant som planerats under 80- och tidigt 90-tal. Där har tätheten hos 

nytillkommen bebyggelse varit relativt låg, vilket kan förklaras med att det var det som 

ansågs som marknadsmässigt möjligt i perifera lägen (A).  

 Den ökande tätheten centralt skapar trängsel som minskar mobiliten. Samtidigt skapar 

expansionen av det bilbaserade transportnätet i periferin en ökad mobilitet där som gör 

expansion där attraktiv.  

Sammantaget har täthetens fördelning påverkats av såväl utträngande faktorer från centrum 

mot periferin som en rad begränsande faktorer på tätortsnivån som har förflyttat en del av 

expansionen till övriga kommunen. De fysiska strukturernas inverkan ger dock inte hela 

förklaringen. Av intervjuerna framkommer även kommuninterna förklaringar – även dessa 

delvis av strukturell karaktär.  
 
Ett tillåtande förhållningssätt  

För utvecklingen utanför centralorten har strategin från ÖP-90 att bygga i övergripande stråk 

inte följts. A förklarar att ”… 1990-års plan, den kan man säga att den dog ju i och med den 

ekonomiska kraschen och att man gjorde om hela det här med bostadsfinansiering och så 

vidare…”. Fram till ÖP-06 fanns därmed ingen tydlig strategi för etablering av bebyggelse på 

landsbygden. I KP-85 fördes in ett tillägg om att etablering på landsbygden för enstaka 

småhus ska få ske fritt, trots att programmet i övrigt talar om en koncentration till befintliga 

tätorter. I ÖP-02 finns en riktlinje om att ”Stadens omland ska hållas fritt från ytterligare 

bebyggelse och anläggningar” (Uppsala kommun, 2002:59), men flera undantag tas upp; bl a 

”Utredningsområden och strategiska områden kan efter utredningar utgöra undantag. Ny 

bebyggelse får tillkomma när det är motiverat för jord- och skogsbruket eller det rörliga 

friluftslivets behov samt som enstaka komplement till annan verksamhet eller bostäder. Nya 

anläggningar kan prövas om det finns ett stort samhällsintresse och det saknas alternativ till 

lokalisering.” (ibid). Varför denna ambivalens i översiktsplanerna? A förklarar vidare: ”Ja, 

men det har alltid varit så i Uppsala. … – och det spelar ingen roll om man har varit social-

demokratiskt styrt eller borgerligt styrt – så har man ju haft samma uppfattning ungefär.” Att 

synsättet går över blockgränserna menar A kan förklaras delvis med att omsättningen på folk i 

PBN varit låg under 80-, 90- och 2000-talen, vilket har lett till att man inom nämnden 

utvecklat en konsensus kring en generös hållning till etableringar på landsbygden. PBN har 

kunnat främja en utveckling i linje med en marknadsliberal ideologi genom att undvika krav 

på planläggning; icke-strategin att vara passiv ’nattväktare’ (B) och bara gripa in vid risk för 

allvarliga samhällskonsekvenser. Genom att detta blivit en kultur inom PBN (C, F) har det 

varit svårt för enskilda politiker eller tjänstemän att driva en annan uppfattning. Perspektivet i 
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PBN har ibland varit mer kortsiktigt och pragmatiskt än i KS, vilket har bidragit till ett mer 

inkrementellt och mindre helhetsorienterat beslutsfattande (C, F, G); ”… man hade uppfatt-

ningen att dels skulle man ha rätt att bestämma i detaljplanen oavsett översiktsplanen, dels så 

var man väldigt lyhörd för enskilda initiativ.” (C). Trots detta har funnits ideologiska skillnad-

er. Kort efter ÖP-06 antagande blev det maktskifte från S-V-Mp-styre till borgerligt. De nya 

politikerna ville ytterligare betona etableringsfriheten i förhållande till ÖP-06´ riktlinjer (B). 

Den ideologiska debatten har av tradition varit tydlig i Uppsala (C), men främst i fullmäktige 

och KS (A, G). Medan översiktsplanerna har färgats av ideologi har sektorsnämnderna varit 

mer påverkade av enskilda politiker. A anser att arbetet åt PBN är mer verklighetsnära än 

arbetet åt KS. Arbetet på KLK ses som mer avlägset denna verklighet och har därmed indirekt 

varit ifrågasatt från SBK:s sida; översiktsplaneringens legitimitet har haft gränser.  

Kontinuiteten av ansvariga politiker och tjänstemän uppges som en förklaring till styrkan 

hos de etablerade synsätten, liksom att de två politiker som alternerat på posterna som ordför-

ande och vice ordförande i PBN har haft ett påtagligt behov av inflytande och kontroll och har 

delat samma grundsyn på nämndsverksamheten (A, C, F, G). Detta kan delvis förklara skill-

naderna mellan projekt i innerstaden, som blivit täta av marknadsekonomiska orsaker, och 

projekt i periferin, där denna drivkraft varit svagare. Tätheten har där istället varit en fråga om 

vad kommunen vill eller kan kräva i detaljplaneringen. Med en självständig, pragmatisk PBN 

har översiktsplanens intentioner inte alltid fullföljts. Riktlinjerna i ÖP-02 har också lämnat 

stort tolkningsutrymme - vad betraktas från tid till annan som ’strategiska områden’? Hur 

definieras ett ’stort samhällsintresse’ och när anses det motiverat i enskilda fall att utreda 

alternativa lokaliseringar? Synen på översiktsplanens roll har varit viktig för hur den till-

ämpats. A reflekterar: ”Översiktsplanen är ju en ram som man ska utgå ifrån, tycker jag. Och 

sen ska man motivera; antingen säger man att det här… översiktsplanens inriktning, det är 

det sunda, det rätta, vi måste ha det så, va. Men det kan ha hänt saker och ting som man, i 

andra fallet då va, så att man kan ändra på det.” Den pragmatiska vagheten är dock 

dubbelbottnad: ”Översiktsplanen har ju sagt att förtätning av innerstaden är tillåtet. Och 

varje idiotiskt tillägg som kommer upp så säger man att det är i linje med översikts-

planen.”(A). Tidspress och hög arbetsbelastning uppges som förklaringar till den ibland 

kategoriska tillämpningen; förtroendet mellan tjänstemän och politiker har byggt på att 

leverera rätt saker i rätt tid (A, G). 
 
Små osynliga steg mot en urbaniserad landsbygd 

Medan expansionen i Uppsala har uppmärksammats i debatten
141

 har utvecklingen på lands-

bygden skett i tysthet. Varje projekt har utgjort ett mycket litet tillskott, och många har inte 

krävt detaljplan. I slutändan har det ofta varit bygglovhandläggaren som avgjort små portioner 

av utvecklingen; en inkrementell utveckling som inte alltid har stöd i planerna men väl i den 

politiska praktiken. Det har dels varit en brist på kompetens att hantera ”den högre rumsliga 

nivån” (B), men också frågan om det strategiska rumsliga tänkandet ska ges utrymme eller ej; 

”Så att den traditionella s a s muddling through-modellen funkar parallellt med att man blir 

allt tydligare med att man måste utveckla ett hållbart samhälle.” (C). KLK har bara haft upp-

följning som medel för att påverka detta (B). Under 90-talet fanns också andra ’distraktions-

moment’; utbyggnaden av Alsike och den ekonomiska krisen, som båda riktade uppmärksam-

heten mot det storskaliga byggandet. Under 2000-talet har attraktivitets- och tillväxtfokus 
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 En översiktlig genomgång av artiklar i Uppsala Nya Tidning 2005-2010 har gjorts utifrån sökordet Överiktsplan, varav en 

dominerande fråga i debatten har gällt intrång i grönområden och andra konflikter vid förtätning i innerstaden.  
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också bidragit till att mycket lite uppmärksamhet riktades mot utvecklingen på landsbygden. 

Trots välformulerade strategier och en ganska tydlig problembild i översiktsplanerna finns 

inga åtgärder, riktlinjer eller strategier som begränsar spridningen av bebyggelse. Urbaniser-

ingen av landsbygden kan inte ses som annat än sprawl, om än i en mycket spridd form.  

Minskad centralitet trots förtätning  

Etablerade strukturer och förändrade perspektiv 

Trots förtätningen centralt har Uppsalas perifera delar utvecklats så att medelavståndet till 

stadens mittpunkt för dagbefolkningen har ökat under perioden och nattbefolkningens 

medelavstånd har varit oförändrat. Även här är den ytliga förklaringen att trycket på 

bostadsmarknaden har varit så stort att expansion har behövt ske även i periferin. Tidigare 

decenniers planering står för en del av den djupare förklaringen, där periferins utveckling 

följer 60-talets grannskapsplanering; ”Det skulle byggas mycket och hela apparaten var ju 

uppbyggd på att bygga ut nya städer” (A). I Kommunprogram-75 lades ytterligare tyngd på 

utbyggnaden i Sävja (8 500 personer 1985), Gottsunda (12 000 personer) och Stenhagen (8 

000) (A). Lokaliseringen utgick från bilismen och styrdes av var marken var byggbar och 

ägdes av kommunen. (op.cit). Trots att diskurserna förändrades under 80-talet fortsatte expan-

sionen in på 90- och 2000-talen.  

En annan delförklaring är den låga förekomsten av strategiska planprogram och fördjupade 

översiktsplaner för centralorten under 80- och 90-talen. Utan strategi för restriktivitet i peri-

ferin har stöd saknats för att begränsa stadens utbredning, annat än genom hänsyn till tidigare 

nämnda fysisk-strukturella faktorer. Tvärtom har fördjupade översiktsplaner för Sävja (1980) 

och Stenhagen (1981) understött expansionen. Krisen under 90-talet kan ha bidragit till detta; 

ett ÖP-arbete inleddes i mitten av 90-talet men stördes av den svaga ekonomin och omfatt-

ande personalförändringar – kommunen sade i samband med krisen upp 1 500 personer och 

stadsbyggnadskontoret krympte från 100 till 65 medarbetare (A, C). Samtidigt uppges att det 

aldrig varit gott om pengar för planeringen jämfört med andra större städer (A, B); organi-

sationen under 2000-talet upplevs som ’anorektisk’ (B). Kombinerat med PBN:s ovilja till 

systemtänkande har det inneburit en mer kortsiktig planering med ett mer begränsat val av 

alternativ och en högre förväntan på snabba leveranser; ” … de som jobbar med planer, de 

har ett jättestort tryck på sig att bara få fram planer och se till… och att då verkligen sitta ner 

och tänka, där finns inte tiden…” (D). Skillnaderna mellan KS och PBN samt deras förvalt-

ningar framstår även här som en bakomliggande delförklaring. Att SBK har varit avgiftsfinan-

sierat kan ha påverkat vad som kommit upp på den politiska agendan; marknadens aktörer har 

varit starka initiativtagare och PBN mer en regelansvarig facilitator än en proaktiv ledare. 

Översiktsplaneringen, finanserad via anslag från KS, har å andra sidan varit beroende av den 

politiska ideologin. Viljan till egen rådighet i planeringen – PBN har velat undvika KS in-

blandning i planeringen (C) – har ibland begränsat det strategiska perspektivet, samtidigt som 

en idealistisk agenda för översiktsplaneringen har haft svag legitimitet hos PBN. Översikts-

planeringens föresatser har därför – synbarligen som en oavsedd konsekvens av de skilda 

perspektiven men delvis också av ideologiska skäl – filtrerats när mål och visioner har 

konkretiserats. Organisation och arbetets organiserande har därmed ibland haft stor betydelse.  

I Uppsala är engagemanget av tradition stort för bevarande av kulturmiljöer och grönom-

råden, vilket indirekt har lett till högre exploateringstal där exploatering medges i innerstaden, 

men också till utträngning mot periferin. C pekar på att PBN på egen inrådan och mot KS 

uppfattning drivit igenom projekt i omdiskuterade lägen, vilket förstärkt motståndet mot 
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förtätning. Frågan om höga hus har däremot inte varit särskilt livlig. En oskriven regel att inte 

bygga högre än sockelvåningen på Uppsala slott - motsvarande ca 7 våningar i centrum - 

bryter endast polishuset mot. Uppsala skulle vara ” den låga staden på slätten” (C). Detta och 

en traditionell syn på trafikens utrymmesbehov förklarar varför Östra Sala Backe i ett 

program från 2007 endast omfattade ca 500 lägenheter i en ganska låg bebyggelse. Ett mer 

täthetsinriktat omtag 2010 visar hur täthetsdiskursen har etablerats och hur hävdvunna synsätt 

fått stå tillbaka – processen och alternativdiskussionen öppnades upp igen. Den direkta orsak-

en var rekryteringen av ny ledning på SBK, som ifrågasatte programmet och fick acceptans 

för en omarbetning (F, G). Synen på högre byggnader och de svåra planeringsprocesserna ger 

ytterligare en delförklaring till periferins expansion; restriktionerna är färre och kraven lägre. 

Det institutionaliserade planeringsmotståndet har varit större än distansfriktionen och 

konsekvenserna av längre transportavstånd i fråga om centralitet.  
 

Strategier bakom täthetens utvecklingsmönster 

Innerstadens förtätning har inte varit jämnt fördelad utan fläckvis - där det har varit juridiskt 

och praktiskt framkomligt och där det funnits aktörer med mark och ett exploateringsintresse. 

Flera förtätningsstrategier har varit aktuella. Under 80- och början av 90-talen arbetade den s 

k Stadsförnyelsegruppen med en särskild fond för att möta bostadsbehovet och vitalisera 

stadsdelscentra. Detta var ett nytt förhållningssätt jämfört med tidigare expansions- och 

rivningsdiskurs (A). Kommunen har också varit regelansvarig i flera större projekt där privata 

aktörer ägt marken och varit initiativtagare. Ulleråker och Rickomberga är två exempel där 

landstinget varit fastighetsägare. Kulturskillnader, landstingets hävd av självständighet gente-

mot kommunen, samordningssvårigheter kring den tekniska infrastrukturen och en snabb 

markförsäljning till byggföretag i Ulleråker vittnar om att detta inte varit okomplicerat (A, H). 

Kommunen lyckades här genom samverkan i utformningsprocessen påverka utvecklingen, 

men utan stöd i översiktsplan. Den mest framträdande strategin har emellertid varit omvand-

lingen av centrala äldre industriområden och trafikimpediment till bostadskvarter - en reaktion 

på kontoriseringen av bl a Kungsängen under tidigt 90-tal som i slutet av decenniet blev en 

mer avsiktlig strategi i förhållande till ytmässig expansion i periferin och ett sätt att kringgå 

låsningar av misslyckade förtätningsförsök centralt (C).  
 

Stadens förtätning – ett resultat av översiktsplanering? 

90-talets centralisering kan knappast sägas vara ett resultat av översiktsplaneringen under 

perioden - ÖP-90 har inte någon strategi för förtätning. Planeringen präglades av små ’fri-

märksplaner’ och det tidigare nämnda reaktiva snarare än proaktiva politiska förhållnings-

sättet (F). Är förtätningen ett resultat av planeringen eller framställer översiktsplanerna 

utvecklingen som om den vore ett resultat av planering? Förtätningens direkta förklaring är 

utan tvekan det höga trycket på bostadsmarknaden och näringslivets intresse för innerstaden. 

Tillsammans med slopade bostadssubventioner och avreglering av bostadsmarknaden 1992-

93 var detta drivkrafterna; täthet blev mer lönsamt. Arbetet med Kungsängen blev vägledande 

där fastighetsbolag i 90-talets början köpte fastigheter för kontor (A; Mohall, 2013). 

Kommunen såg en potential för bostadsbyggande och upprättade ett program för området som 

bromsade uppköpen (A; H; Spåre, 2007). Det dröjde sedan till millennieskiftet och ett be-

arbetat program godkänt 2001 i KS innan exploateringen kom igång, nu med bostäder. Då 

kommunen inte ägde så mycket mark – mycket såldes under krisen för att klara ekonomin - 

kunde man bara planlägga och agera genom exploateringsavtal. Kommunen initierade alltså 

inte strävan mot högre täthet utifrån någon översiktsplan utan dels utifrån tjänstemännens 
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idéer om att vitalisera stadskärnan och att utnyttja det centrala läget för boende, dels utifrån 

ett intresse från marknadens aktörer. Dessa tendenser integrerades senare under 90-talet i 

visionen för det framtida Uppsala och inriktningen formulerades i termer av stadsläkning, 

attraktivitet och dynamiskt stadsliv.  

Arbetet med Uppsala 2020 påbörjades 1997 med omvärldsanalyser samtidigt som bygg-

andet sakta började ta fart. C beskriver att ”… när vi lade fast visionen så var den ju förank-

rad i ett skeende som pågick och vi såg nog skeendet tidigare i Uppsala än på många andra 

ställen, så av det skälet blev det lite av en föregångs-ÖP”. Uppsala 2020 var ett, som det 

skulle visa sig, framgångsrikt försök i KLK:s regi att etablera en mer helhetsorienterat bild av 

stadens utveckling, som emellertid knappast varit möjligt utan näringslivets strukturomvand-

ling och uppbackning av bl a Handelskammaren (C). Kommunalt markinnehav i Fyrislund 

och Librobäck samt möjligheten att förhandla om fastighetsbyten var förutsättningar för 

fortsatt omvandling. Denna stadsläkningsstrategi är ett exempel på kommunens förmåga att 

uppfatta tendenser, forma strategier utifrån dessa och sedan använda sina styrmedel. Begrepp-

et hållbar utveckling hade då etablerats, men energieffektivisering och klimatpåverkan dyker 

upp som uttalade motiv främst senare, i arbetet med Östra Sala Backe. Fjärrvärmenätets nytt-

jandegrad var inte heller något tungt förtätningsargument (I). A, G och H menar att det ändå 

fanns ett outtalat perspektiv på att minska transportbehovet genom central lokalisering. 

Strategierna om förtätning och stadsläkning kan dock sammanfattningsvis i stor utsträckning 

ses som en anpassning till rådande marknadsläge och ett sätt att utnyttja strukturomvandl-

ingen för att skapa mervärden i form av närhet, attraktivitet och hållbarhet.  

Nya koncentrationer, kärnbildningar och stadsdelscentra 

Stenhagen – nytt stadsdelscentrum som blev externhandelsområde 

En del av gapet när det gäller utvecklingen av koncentrationer, kärnbildningar och stadsdels-

centra ligger i dessas lokalisering. Stenhagens halvexterna stadsdelscentrum tillkom genom en 

överenskommelse mellan ICA och kommunen under 90-talet (A), enligt vilken ICA utöver 

livsmedelshandel skulle få etablera andra butiker. Det tidigare planerade läget centralt i Sten-

hagen övergavs dock redan tidigare, när kommunen i samverkan med SIAB fram till början 

av 90-talet skissade på ett integrerat centrum i nuvarande läge. Efter krisen öppnade kommun-

en för ICA, som såg läget vid Enköpingsvägen som gynnsamt. Redan efter några år skedde en 

expansion med ytterligare etableringar, som därefter har fortsatt. Det finns flera förklaringar 

till lokaliseringen och utvecklingen;  

 Platsen är utpekad i generalplan – 69 som ’stormarknad’, baserad på ökad bilism och har 

därför sedan länge varit etablerad i medvetandet hos planerare och beslutsfattare.  

 Livsmedelshandel har ansetts vara en viktig del av ett stadsdelscentrum enligt grannskaps-

modellen. Den lilla jourbutik som fanns där i början av 90-talet var otillräcklig. Nya aktör-

er behövdes (A).  

 Externhandel ansågs vid 90-talets början som något inte riktigt ’fint’. Denna syn på förän-

drades under åren fram till 90-talets slut (A). Kommunens attityd till externhandel hade då 

mjukats upp, kanske till följd av den ekonomiska krisen.  

 ICA:s etableringskoncept medförde inte bara en utan flera butiker som inte kan anses vara 

nödvändiga för ett lokalt serviceutbud men däremot attraktiva för ett större omland. .  
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Bostadsbebyggelsen i Stenhagen byggdes ut enklavvis utifrån grannskapsmodellen och enligt 

den fördjupade översiktsplanen från 80-talet
142

. I de första etapperna var tätheten relativt hög, 

men blev lägre i etapperna från 2000-talet; SBK anses ha varit ’för snälla’ och gett efter för 

marknadens argumentation att tät bebyggelse inte var marknadsmässig (A). Förklaringarna 

ligger främst i PBN:s tillmötesgående inställning gentemot exploatörerna och i att 90-tals-

krisen skapade uppfattningen att ’varje form av utveckling är bättre än ingen utveckling alls’ 

(A). Utvecklingen av stadsdelscentrat och omgivande bebyggelse har därmed tillåtits ske som 

frikopplade, parallella processer där en gammal idé om externhandel till slut fick företräde 

före den mer helhetsbetonade grannskapsplaneringen. 
 
Mark som styrmedel 

När det gäller koncentrationernas lokalisering i förhållande till stadskärnan och viktiga 

huvudstråk för kollektivtrafiken – viktiga lokaliseringsstrategier i 2000-talets översiktsplaner 

– har strategierna haft litet inflytande. För omvandlingen av verksamhetsområden har 

kommunen varit en pådrivare men utan att äga så mycket mark (C; Spåre, 2007). Initiativet 

har därför i stor utsträckning varit marknadens; förtätning har skett där privata initiativ tagits. 

Motsvarande gäller landstingets Rickomberga och Ulleråker. I norra Librobäck ägde 

kommunen mark och området blev under 90-talet först en lösning på möjligeten att erbjuda 

mark för företag och öppna för en stadsomvandling av andra verksamhetsområden. Kommun-

en kunde åstadkomma markbyten för omlokalisering och erbjuda attraktiva tomter för 

nyetablering av verksamheter. Detsamma gäller Östra Fyrislund. Agerandet, som införlivades 

i stadsläkningsstrategin, har haft starkt politiskt stöd under hela perioden och utgör av 

näringspolitiska skäl ett undantag från kommunens princip att inte äga mark.  
 
Strukturomvandling, förtätningskonflikter och informell samverkan 

Varför har utvecklingen varit svag i befintliga stadsdelscentra? En förklaring är den för-

ändrade demografiska profilen mot minskat antal personer per hushåll, vilket minskar under-

laget för utbudet i stadsdelscentra. Mer väsentlig bedöms emellertid handelns strukturom-

vandling vara med ett mer bilorienterat utbud och utbyggnad av externhandeln. Kommunens 

vilja att få livsmedelshandel till Ulleråker under 90-talet mötte exempelvis inget intresse från 

handeln (H). Den expansion av befintliga externhandelslägen som medges i 2000-talets 

översiktsplaner torde knappast heller ha gynnat mindre stadsdelscentra trots att de betraktas 

som komplementärer. Analysen visar också stor andel obebyggd mark inom 1 km från flera 

stadsdelscentra, mark som emellertid i många fall har värden (natur, rekreation, kulturvärden 

m m) som hittills prioriterats högre än förtätning vilket har förhindrat ett ökat lokalt 

befolkningsunderlag.  

Resursbrist anges som en begränsande faktor bakom att kommunen, trots uttalat stöd i ÖP-

02, inte mäktade med några strategiska insatser i frågan under 2000-talet utan prioriterade 

andra frågor (B); ”Sådana där förtätningar kring de centrala… de här noderna, det kräver ju 

lite jobb för att man ska få det bra. Och vi har ju aldrig haft gott om pengar i planeringen.” 

(A). I de fall då kommunen arbetade för punktvis förtätning (bl a Brantings torg), gav det 

marginella men ibland viktiga injektioner för att vidmakthålla befintliga stadsdelscentra. En 

förutsättning var då att kommunen var markägare och kunde ta initiativ. En annan insats som 

delvis gjordes för att stärka utvecklingen i stadsdelarna var att under 90-talskrisen i 

samverkan med privata aktörer etablera vårdboenden i lägen med service och närhet till 
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 Översiktsplan för Stenhagen antogs av fullmäktige 1981 och reviderades 1986 (Uppsala kommun, 2002a). 
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kollektivtrafik (A). Detta var ett sätt att rikta vågen av privatisering inom bl a äldreomsorgen 

och genomfördes av tjänstemännen utan stöd av någon beslutad strategi, inledningsvis även 

trots viss skepsis från den vid tiden socialdemokratiska majoriteten. Kommunen har också 

genom bolaget Uppsala Fastighets AB subventionerat lokaler för småskaliga verksamheter 

(C), varför Gottsunda centrum förblivit intakt. Dessa insatser var dock inte direkt kopplade till 

översiktsplaneringen. 
 
Privat byggande och rumslig segregation 

Varför har inte fler koncentrationer utvecklats med kärnområden eller stadsdelscentra? Frågan 

är nära sammankopplad med den om funktionsblandning; de flesta större bebyggelsekoncen-

trationer har skett som rena bostadsexploateringar utan försök till vare sig inre täthetsdifferen-

tiering eller centrala samlingspunkter. Flertalet har skett i privata byggherrars regi, vilka oftast 

ställt sig kallsinniga till kommersiella funktioner i bostadshus (A), trots kommunens försök att 

påverka i program och planer. Ett annat skäl torde vara koncentrationernas läge i förhållande 

till väl integrerade rörelsestråk med hög tillgänglighet
143

. De nya koncentrationerna i äldre 

verksamhetsområden har legat som isolerade enklaver mellan Fyrisån, järnvägar och större 

trafikleder och därmed uppfattats som ointressanta för kommersiell service. I ÖP 2010 anas 

åter ett ökat fokus mot stadsdelscentra och noder i stadsväven som ska utvecklas till knut-

punkter, nu med transporteffektivitet, minskad klimatpåverkan och stärkning av stadsdelarna 

som motiv. Dessa redovisas i strategiska lägen med hänsyn till kollektivtrafiknätet och befolk-

ningskoncentrationer, men sammanfaller just av detta skäl oftast inte med befintliga stadsdels-

centra. Det har inte gått att utläsa huruvida utvecklingen ännu lett till att dessa noder utveck-

lats, då det ännu inte gått tillräckligt lång tid och då kollektivtrafiken ännu inte förändrats.  

Kollektivtrafikens effektivitet och täckningsgrad 

Äldre stadsutveckling påverkar kollektivtrafikens effektivitet 

Varför har centralorten, trots ambitiösa mål om ökat kollektivtrafikresande, tillåtits expandera 

på ett sätt som försvårar en effektiv kollektivtrafikförsörjning? Svaret tycks enkelt; kollektiv-

trafiken har inte varit en tungt vägande lokaliseringsfaktor i periferin. Flera av de nya perifera 

bostadsområdena ligger till viss del bara marginellt utanför 400-metersradien från en busshåll-

plats, vilket kan uppfattas som acceptabelt av många. Låg täthet i vissa områden har vidare 

inte motiverat ändringar av busslinjerna. På den kommunövergripande nivån finns i ÖP-90 ett 

stråktänkande som aldrig kom att genomföras, då utvecklingen istället koncentrerades till 

centralorten. I ÖP-06 och 2010 finns däremot en strategi att satsa på de mindre orter som har 

förutsättningar för spårbundet pendlingsresande, framförallt Vänge och Bergsbrunna. Här är 

en nära dialog med Trafikverket avgörande för om och när ett genomförande kan komma till 

stånd. Utöver detta har diskussionen om kollektivtrafikresandets andel inte främst handlat om 

periferin utan om utrymmesbehov och prioritet i innerstaden (Uppsala kommun, 2001b).  
 
Innerstadstrafik och fördröjt systemskifte 

Varför har ny bebyggelse inte mer konsekvent koncentrerats till stomlinjestråkens drag-

ningar? I centralorten har kollektivtrafiken av olika skäl varit en svår planeringsfråga, vilket 

gjorde att stomlinjenätet inte genomfördes under perioden och därför inte heller utgjorde 

någon utgångspunkt för bebyggelselokalisering. Under 90-talet kan svårigheterna åtminstone 

delvis förklaras med den ökade innerstadstrafiken; utrymmet ansågs inte räcka till. I och med 
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 En okulär jämförelse har gjorts mellan läget för nya etableringar och de space-synaxanalyser av vägnätens integration som 

gjorts för centralorten Uppsala (Spacescape, 2009). 
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Bärbyled II och III samt nya E4 under 2000-talet kunde emellertid en del av biltrafiken ledas 

bort, vilket lättade på trycket (C), samtidigt som perspektivet på trafikens roll i staden 

förändrades. Nu skulle i större utsträckning oskyddade trafikantslag och kollektivtrafik 

prioriteras och bilens dominans tonas ned (C). I processen för ÖP-02 fanns ännu inga detalj-

erade lösningar, vilket innebar kritik från främst GTK som ledde till framtagandet av 

Trafikplan-06 (Uppsala kommun, 2006a). Kollektivtrafikprogram-01 utarbetades dock, där 

kollektivtrafikens roll i staden tydliggjordes och olika systemprinciper diskuterades. I den 

färdiga ÖP-02 presenteras en systemlösning som sedan har utvecklats i ÖP 2010 till ett inte-

grerat bebyggelse-kollektivtrafiksystem. Förutsättningarna för ett systemskifte i kollektiv-

trafiken har därmed blivit mer gynnsamma under 2000-talet, men har ännu inte lett till 

genomförande. Varför? 
 
Aktörssamverkan och diskursiva perspektivskillnader 

En stor utmaning i kollektivtrafikplaneringen har varit resecentrum. (se Blomster et al, 2014; 

Cars, Malmström & Witzell, 2011). Diskussionerna mellan projektets parter om omfattning, 

kostnader och disponering av ytor bidrog till att fördröja kollektivtrafiksystemets omvandling. 

Mandatet att definiera problemet – hur ska kollektivtrafiken utvecklas i stadsbyggandet – har 

också berott på utifrån vilket diskursivt perspektiv frågan avgränsats. Det har handlat om att 

skapa utrymme för särskilda lösningar för kollektivtrafiken på bekostnad av biltrafikens 

framkomlighet. Här har funnits konflikter mellan uppfattningar inom trafikprofessionen och 

mellan förvaltningarna – GTK å ena sidan och SBK samt KLK å andra sidan - om gaturum-

mets roll som trafikrum eller rum för mer diversifierat stadsliv och kollektivtrafikens (och 

gång- och cykeltrafikens) prioritet över biltrafiken (C; D; F; G; Tornberg, 2009). Under 90-

talet fanns ett sektorsperspektiv på trafikfrågorna som hörande till GKT, präglat av SCAFT-

paradigmets normsystem (C). Kollektivtrafikfrågorna hanterades då av kommunen genom AB 

Uppsalabuss (lokaltrafiken) samt Upplands Lokaltrafik (länstrafiken). Uppsalabuss svarade 

för planering och genomförande av kollektivtrafiken i centralorten. Den kommunala trafik-

planeringen i övrigt bedrevs i kommundelsnämndernas regi fram till 2003, om än under 

GKT:s ledning, vilket innebar att perspektivet på kommunnivå kunde bli mycket lokalt.  

Uppfattningarna om samarbetet kring trafikfrågorna i stort glider isär; vissa beskriver det 

som välfungerande (A, H), delvis på grund av att flera tjänstemäns goda relationer och långa 

erfarenhet (A); andra betonar skillnader i perspektiv, revirtänkande och kompetens när det 

gäller systemtänkande och helhetssyn (C, F, G), men att detta blivit mycket bättre mot slutet 

av perioden (D, G). I diskursen om den attraktiva staden utgjorde transportsystemet en del av 

staden som livsmiljö (B). Samtidigt ökade innerstadstrafiken, vilket skärpte intressekon-

flikten; en attraktiv livsmiljö ställdes mot ett effektivt transportsystem. Kollektivtrafiken fick 

under 2000-talet också en roll som ett av flera medel för stadsläkningen (Uppsala kommun, 

2001b). Synsätten förvaltningarna emellan förändrades dock inte. SBK och KLK uppfattade 

sig ha en bredare roll jämfört med GTK:s sektorsperspektiv; ”Stadsbyggnadssidan var de 

enda som företrädde de nya invånarna, så att säga, som inte finns på något sätt. Sen är det 

ju… alltså de är ju både sammanvägande plus att de representerar sånt – tillväxt, 

utformningsfrågor, stadsliv – vem annars? – och så vidare, så att alla de som inte har egna 

hattar, det satt ju på planhandläggarna, … kan man säga.” (B). KLK uppfattades i dessa 

situationer inkräkta och ’ta sig friheter’ med trafiken; ” … de tyckte väl att vi härinne tog för 

mycket, tror jag, att vi lade oss i för mycket” (D). Stadsplanerarna uppges ibland ha haft 

otillräcklig förståelse för trafikens utrymmesbehov och komplikationerna med att blanda 
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oskyddade trafikanter med bussar och bilar (D). Trafikplanerarna anses å andra sidan bland 

SBK:s planerare ha haft ett alltför tekniskt synsätt och en kompetens för projektering snarare 

än planering (F, G) som gjorde att man kände sitt inflytande över de egna frågorna hotas av 

planerarnas anspråk på helhetstänkande. 
  

Gapets beständighet; Ideologi, förtroende, politiskt maktspel och ovilja till systemtänkande 

Senare halvan av 2000-talet innebar delvis nya förutsättningar; projektet Den Goda Staden, 

inrättandet av en trafikstrategtjänst på KLK och nya tjänstemän på GKT och SBK. Skillnader 

i synsätt och gap mellan mål och genomförande finns dock fortfarande efter 2010
144

; ”Nu 

jobbar ju alla och pratar om hållbart resande. Det ska vi jobba för, men sen kommer man ju 

ner när man verkligen ska göra själva åtgärderna. Då är det liksom ett stort glapp 

däremellan. Målen och vad man pratar om och sånt är hur bra som helst, men sen när man 

ska… för då blir det ju att bilarna får stå tillbaka.” (D). Här framträder inte bara skilda 

professionella uppfattningar utan även en skillnad mellan långsiktiga systemperspektiv och en 

mer pragmatisk vardagsnära syn; målen om ökad kollektivtrafikandel och minskad biltrafik-

andel har främst formulerats av KLK:s tjänstemän (för ÖP 2010), vilket har mötts med viss 

skepsis från GTK och från vissa politiker kring möjligheten till förverkligande (D).  

Bristande rumslig proximitet kan ha bidragit; GKT och SBK satt under hela undersök-

ningsperioden åtskilda – SBK i stadshuset och GKT i Boländerna. Dialogen mellan förvalt-

ningarna har av bl a detta skäl varit relativt formaliserad. Efter sammanslagningen till KSU 

2011 upplevs förutsättningarna som betydligt mer gynnsamma (C, D, F).  

Politikerna har, delvis på grund av denna skepsis, inte riktigt trott sig kunna få acceptans 

för genomförande från väljarna; problem- och lösningsbilden uppfattas inte som påtaglig eller 

riktig, vilket fördröjer genomförandet och gör problembilden mer accentuerad. Ett uttryck för 

detta är att den borgerliga majoriteten inför valet 2010 sänkte ambitionsnivån för målet om 

ökad kollektivtrafik och lyfte ut prioritetsordningen från ÖP-02 om att sätta kollektivtrafik 

och oskyddade trafikantslag före biltrafik (D). Misstänksamheten och den ideologiska 

agendan från alliansmajoriteten i KS har därmed ytterligare försvårat införandet av ett nytt 

kollektivtrafiksystem.  

Det har också funnits motstånd i nämndspolitiken. PBN:s ordförande har under någon 

period också varit vice ordförande i GKN och där bromsat perspektiv i trafikplaneringen 

såsom shared space och stomlinjesystemet för kollektivtrafiken (C). Här har funnits ”… en 

ohelig allians mellan vissa trafikspecialister och vissa politiker i nämnden som gjorde att man 

rundade sin egen chef då.” (C). Enskilda politikers inflytande har därmed bidragit till att 

bromsa utvecklingen, men situationen har också kunnat utnyttjas av tjänstemän; ”…det finns 

ett tjänstemannaideologiskt grundsyn som skiljer sig mellan olika yrkeskategorier och de 

söker ju ofta stöd för sin syn hos makten, politiska makten, och hittar de den så uppstår det 

sådana här stuprör.” (C). 
 

En symbolfråga för ekologisk modernisering 

Miljö- och hållbarhetsfrågans inriktning för trafik och kollektivtrafik har utvecklats som en 

del av den ekologiska moderniseringsdiskursen. 90-talet präglades av diskussioner om alter-

nativ till traditionell busstrafik. En av landets första biogasanläggningar etablerades som 

producerade bränsle för biogasbussar och som banade väg för andra projekt med miljöprofil, 
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 Efter en utredning om ny organisation 2010 omstrukturerades stadsbyggnadskontoret, trafikförvaltningen och 

miljöförvaltningen till kontoret för samhällsutveckling från och med 2011. 
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bl a pendlarparkeringar kopplade till stadskärnan med en elbuss och ett spårtaxiprojekt (C). 

Spårväg och försöksbana för spårtaxi utreds vidare, kanske mer som en del av attraktivitets-

diskursen än utifrån vad som är möjligt och lämpligt (D). Bakgrunden är Agenda 21-arbetet, 

en stark förankring i miljöteknik till följd av universitetens och näringslivets inriktning samt 

att Miljöpartiet hade en roll som vågmästare eller koalitionspartner i lokalpolitiken. 

Perspektivet på kollektivtrafik har varit att se bussen som ett alternativ till bilen för att hålla 

tillbaka biltrafikarbetet. Som strukturerande faktor i stadsutvecklingen har kollektivtrafiken 

inte uppfattats ha energieffektivisering som syfte utan snarare effektivitet i vid mening (B).  

Funktionsblandning 

Skilda förutsättningar på olika skalnivåer 

I ÖP-02 är funktionsblandning en del av stadsläkningsstrategin och det finns ett sektorsmål 

om att det för ett väl fungerande vardagsliv behövs …”närhet till skilda vardagsfunktioner 

såsom offentlig och kommersiell service samt plats för lek och fritid” (Uppsala kommun 

2002:28). Det har emellertid varit svårt att funktionsomvandla befintliga områden utom i de 

allra mest attraktiva lägena. Lokaler är sällan anpassade och det finns en rad potentiella 

konflikter med etablerade bostadskvaliteter som komplicerar småskalig funktionsblandning 

(Bellander, 2003). Restriktioner - hänsynskrav eller skyddsavstånd - bidrar också liksom 

trafikseparering som har skapat områden med låg tillgänglighet. När de äldre synsätten i 

trafikplaneringen luckrades upp i slutet av 90-talet öppnades möjligheter till förändring (C) i 

detta avseende. Beslutet om ny E4 gjorde det möjligt att diskutera annan utveckling längs 

vissa trafikleder i innerstaden. I nya stadsdelar skulle en mer storskalig funktionsblandning ha 

varit möjlig om detaljplanerna utformats på detta sätt. En genomgång visar att detaljplanerna i 

de flesta fall resulterat i renodlade verksamhets- eller bostadsområden. Typologiskt är kon-

trasten stor i områden som omvandlats, bl a Librobäck, där ny, homogen bostadsbebyggelse 

står sida vid sida med äldre industrilokaler med skiftande karaktär. Storskalig fastighets- och 

etappindelning, strävan efter ’attraktivitet’ och höga fastighetspriser bidrar till såväl ett homo-

gent uttryck som ensartat innehåll.  

När det gäller funktionsblandning på byggnads- och kvartersnivå har exploatörerna inte 

ansett att det finns tillräcklig efterfrågan på små lokaler för att satsa på flexibla bottenvåningar 

(B). I bl a Kungsängen, Librobäck, Kapellgärdet och övriga innerstadsmiljöer, har istället 

upphöjda uteplatser mot gatan och parkeringsgarage under husen starkt begränsat möjligheten 

till framtida etableringar i gatuplan. Detaljplanerna saknar bestämmelser om flexibla lokaler 

och alternativa användningssätt. Attraktivitetsdiskursen har, när den materialiserats lokalt, 

handlat om det som varit ekonomiskt lönsamt, d v s täthet - inte funktionsblandning. Energi-

aspekter har inte utgjort en del av resonemanget om funktionsblandning annat än mycket 

indirekt som en del av täthets- och attraktivitetsdiskursen. Närhet och centralitet är de främsta 

utgångspunkterna för detta synsätt, snarare än funktionsblandningen i sig. Täthet i sig har inte 

på något sätt gynnat, eller ens på något direkt sätt varit en potential för funktionsblandning. 

Andra, ovan nämnda, faktorer har istället avgjort frågan. 
 
Målpunkter i stadsväven; funktionsblandning på stadsnivå 

När det gäller funktionella tyngdpunkter hör externhandeln till de mest trafikgenererande. 

Redan i generalplan-69 beskrivs dagens handelsstruktur (Uppsala kommun, 1969); stadskärn-

an, Gränby, Boländerna och Stenhagen. I början av 90-talet kom externhandel att uppfattas 

som ett hot, bl a utifrån erfarenheter i andra delar av landet (C). Kommunen uppmuntrade 

satsningar på kommersiella fastigheter i stadskärnan vilket bl a innebar ett nej till en 
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expansion av IKEA med vidhängande etableringar i början av 90-talet (A). I ÖP-90 fanns 

ingen strategi för handel, men en PM utarbetades vid SBK. I och med den ekonomiska krisen 

behövde etableringsfrågan inte hanteras under några år. Krisen gjorde dock att kommunen 

mer aktivt fick stimulera etableringar och därmed ändra inställning till externhandeln (A). ÖP-

02-arbetet sammanföll med att byggandet kom igång liksom intresset för att etablera handel. 

Externhandeln begränsades till befintliga lägen, men nu med tillägget att dessa områden 

kunde expandera rejält. De verkliga tyngdpunkterna i stadsväven har därmed förblivit få och 

spridningen av handelsetableringar begränsats till nya livsmedelsbutiker.  

När ny E4 förbi Uppsala beslutades år 2000 förändrades emellertid möjlighetslandskapet. 

En ny avfart mot Storvreta, Fullerömotet, föreslogs. En vägkrog som skulle drabbas av väg-

ombyggnaderna medgavs en flytt till den nya trafikplatsen. SBK fick i uppdrag att ta fram en 

detaljplan för ett begränsat område, men det dröjde inte länge innan ytterligare mark köptes 

upp runt Fullerömotet av privata intressenter och ett nytt koncept, Fullerö Park, presenterades 

för PBN med ca 100 000 m
2
 handel, upplevelsepark, hotell samt ca 4 500 parkeringsplatser. 

Kommunen medgav att detaljplan fick upprättas. Anläggningen konstaterades innebära betyd-

ande miljöpåverkan, bl a genom utsläpp av klimatpåverkande gaser från ökade transporter. I 

ÖP-06 påtalas behovet av en ny fördjupad översiktsplan för Storvreta, men bland de frågor 

som ska behandlas i FÖP:en sägs inget om Fullerö Park. Det framgår dock att ”… vid Fullerö 

Trafikplats kan det utvecklas verksamheter samt sådan service som även boende på orten är 

betjänt av, dock ej sådant som kan hota befintlig service i tätorten.” (Uppsala kommun, 

2006a:118). I den FÖP som sedan upprättats har Fullerö Park inte framställs som extern-

handel utan som en expansion av Storvreta. En av KS beslutad handlingsplan för utveckling 

av handel i Uppsala från 2007 öppnar för avvikelse från intentionerna i översiktsplanerna och 

en tolkning till förmån för en etablering: ”Uppsala ska aktivt ta vara på och utveckla sin roll 

som regionalt handelscentrum…” och ”Uppsala kommun ska möta medborgarnas behov av 

närservice i bostadsområdena/stadsdelarna liksom i de större tätorterna i ytterområdena.” 

(Uppsala kommun, 2009b). Men agerandet uppges också vara ett sätt att markera självstän-

dighet och ett uttryck för viljan till maktutövning hos enskilda politiker, i detta fall PBN:s 

ordförande (A, C, G). Då PBN haft rådighet över beslutet om FÖP för Storvreta har KS inte 

haft inflytande över processen i sin helhet. 

En annan fråga under 2000-talet som gällt tyngdpunkter i stadsväven har varit etableringen 

av arenor för idrott, friluftsliv och upplevelser. En bakomliggande orsak anges vara utveck-

lingen av Uppsala mot ökad storstadsprägel (Uppsala kommun, 2008b; F). På ett snarlikt sätt 

som i fallet Fullerö Park har ett färdigt koncept för ’Gränby Arena’ presenterats för PBN utan 

att frågan beretts av förvaltningen. Diskussionen om lokaliseringsalternativ, där det mer 

centralt belägna ’Studenternas’ har varit ett läge som framförts i KS, har därmed kringgåtts 

(F, G). Energifrågan från transportsynpunkt har därmed också getts en underordnad betydelse. 

Utvecklingen framstår i båda fallen som ett av uttrycken för den pragmatiska beslutskulturen i 

PBN som gått stick i stäv med den översiktliga planeringens strävanden efter lägre klimatpå-

verkan och begränsning av biltrafiken. 

Trafiknätens utformning; konnektivitet, korsningstäthet och lokal tillgänglighet 

Interna modeller på detaljnivå styr strukturernas framväxt 

Varför har nya delar av gatunätet utformats i enlighet med SCAFT-paradigmet som säckgator 

och enklaver? Dokumenten anger inga mål, strategier eller riktlinjer för hur trafiknäten ska 

utformas. Frågan lämnas till detaljplaneringen, närmare bestämt vid valet av stadstyp utifrån 
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urbanistiska ideal och marknadspreferenser; en tjänsteman (H) uppger hur personliga interna 

modeller och tankefigurer präglade olika projekt under 90-talet; ”… kvartersstruktur, det vill 

jag alltid åstadkomma. Och framförallt kontakt mellan… och det var väl något som uttrycktes 

från … något håll … det var det här med bubbelplanering; att man bygger en trafikled och 

sen så gör man anslutningar och så lägger man områden längs de här som separata bubblor. 

Och där försökte vi sträva så mycket som möjligt efter kontakt mellan olika områden så att 

man ska få mera sammanhängande väv.” (H).  
 
Visionernas vaghet, modellernas beständighet och historiens betydelse 

I framförallt Uppsala 2020 talas om betydelsen av att få isolerade områden bättre samman-

länkade. Det är dock inte uppenbart att det ska ske genom gatunätets utformning. Snarare 

betonar visionen gång- och cykelvägnätets betydelse, som från energi- och klimatsynpunkt 

mer är en fråga om konkurrens mellan färdmedel än en faktor som strukturerar stadsväven. 

Gatunätets roll som distribuerande och integrerande struktur tonas därmed ned i visionen och 

senare även i ÖP-02. Det är ändå tydligt att planeringen har haft den integrerade rutnätstaden 

som modell; trafikleder ska omvandlas från barriärer till stadsstråk. I innerstaden har denna 

utveckling skett inom befintlig kvartersstadsstruktur. I periferin däremot har ny bebyggelse 

ibland grupperats som kvartersstad, medan gatunäten ändå har formats efter SCAFT-lika 

principer. Naturförutsättningar, markinnehav, intresse från exploatörer och det befintliga 

gatunätets uppbyggnad framstår som betydligt mer styrande än de förhållandevis outtalade 

intentioner som har funnits i den avgränsade och projektbaserade detaljplaneringen.   

Diskursresonemang kring gaturummens roll och biltrafikens prioritet framstår som viktiga. 

GKT har företrätt ett traditionellt synsätt på trafiksäkerhet och framkomlighet, medan SBK 

och KLK har strävat efter att se trafiken som en komponent i en större helhet (C, F, G). Stads-

liv har varit ett återkommande argument även utanför stadskärnan, främst längs ett antal ut-

pekade gator i innerstaden såsom Råbyvägen och Fyrislundsgatan (B, C, F). Detta har lett till 

konflikter som försvårat översiktsplanens stadsläkning och förtätning, men också bidragit till 

ett bit-för-bittänkande med fokus på den lilla skalan. För Östra Sala Backe anses en balans ha 

hittats genom att ge biltillgänglighet på oskyddade trafikanters villkor. Vägen dit anses dock 

inte ha varit enkel (F, G).  

Det övergripande trafiknätet har setts som viktigt för att hantera innerstadens trafik (C). 

Etablerandet av Bärbyled och E4 har skapat en ökad tillgänglighet med bil till norra och östra 

Uppsalas perifera delar. Här har kommunen agerat i samverkan med Vägverket i långa 

planerings- och genomförandeprocesser där Vägverket varit huvudman och kommunen haft 

ett behov av agera samlat som en aktör med en röst. Vägverket å sin sida har kunnat utöva 

påtryckningar genom att erbjuda generösa finansieringsvillkor men också genom att ’hota’ 

med att stänga investeringsfönster och därmed skjuta upp genomförandet (C). Detta är en 

planeringsnivå skild från den bit-för-bit-visa detaljplaneringen. Det övergripande trafik-

systemet följer en egen utformningslogik som är relativt frikopplad från den som förknippas 

med ’attraktiv stad’. Den är snarare kopplad till SCAFT-paradigmet; framkomlighet.  

Bebyggelsetypologi 

Platsens förutsättningar och strävan mot ökad täthet  

Energieffektivitet uppges inte som någon faktor som har styrt disposition av stadsdelar och 

kvarter. Strävan efter högre täthet återkommer däremot som ett starkt motiv. Åtminstone 

under 90-talet är det inte uppenbart att syftet med ökad täthet är en mer hållbar stadsutveck-
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ling. Snarare är det avregleringen av bostadsbyggandet och spekulationen i fastigheter före 

90-talskrisen som drivit upp markpriserna och därmed behovet av hög exploatering för att 

göra bebyggelsen lönsam; ” … nu bygger man ju mycket, mycket i Kungsängen, det blir väl 

kanske en 4-5000 lägenheter. Vi kanske trodde att det var två när vi höll på, men man har ju 

höjt höjden på husen o s v, bygger tätare…” (A). Tendensen visar sig på flera platser, bl a 

Seminarieparken, där NCC ville bygga 300 lägenheter, och där olika instanser av bl a kultur-

miljöskäl avslagit begäran. SBK bedömde ca 100 lägenheter som en lämplig omfattning, 

medan däremot PBN ville gå NCC till mötes (H). Kampen, som resulterade i ett beslut i enlig-

het med SBK:s bedömning, visar på förtätning som ett ekonomiskt intresse och att PBN har 

haft en marknadsliberal, pragmatisk hållning. Bortom denna finns inga tydliga förhållnings-

sätt vad gäller typologier; ”… designfrågan, principer för hur man ska hantera kvarter, det 

var aldrig en översiktsplanefråga egentligen, däremot bars Öp-arbetet av en stadsbyggnads-

idé som vi kallade stadsläkning” (C). Frågan har istället hanterats i program och detaljeplaner.  
 

Diskursiva stadsbyggnadsinfluenser hos kommunen och marknadens aktörer 

Utvecklingen vad gäller exploateringsgrad och i viss mån bebyggelseformer enligt ovan följer 

markvärdet utifrån centralitetsprincipen; dyrare i centrum, billigare i periferin. Utbyggnaden 

av Sävja framstår därmed som anmärkningsvärd med en täthet som i vissa lägen är jämförbar 

med innerstaden. Förklaringen kan sökas i strävan att nyttja befintlig infrastruktur effektivt 

(A), men även i den rådande kvartersstadsvurmen med bl a Skarpnäck som en förebild (H). 

En parallell är planeringen av Alsike som en kvartersstad med relativt slutna kvarter i tre eller 

fler våningar. Planen för området betraktas av A som en osannolik idealstad, svår att genom-

föra i enlighet med intentionerna. I den mån Alsike kan ses som representativ för tidens 

postmodernistiska urbanistiska diskurs kan en motsvarande utveckling ses som en förklaring 

även i Uppsalas ytterområden (delar av Stenhagen, Ulleråker, Södra Gottsunda m fl) som 

varianter av trädgårdsstadsmodellen. För innerstaden är mönstret i Librobäck och Kungsängen 

mer storskaligt och expansionsutrymmet begränsat, vilket har varit riktningsgivande. Domi-

nansen av ett fåtal (5-6) större byggföretag utöver Uppsalahem under större delen av perioden 

(F) har bidragit till enhetliga och storskaliga områden. 
 
Från kvartersstad till nymodernism – marknadsanpassning och ekonomisk effektivitet 

Mot slutet av 90-talet och under 2000-talet blev punkthus och mera upplösta kvartersformer 

vanligare i innerstaden och rad- och kedjehus i de perifera områdena. Nyurbanismen övergick 

i nymodernism. Inte heller nu går det att spåra energieffektiviseringsargument. Istället är det 

mer en fråga om marknadsanpassning; gestaltning utifrån vad som uppfattas som attraktivt 

och rationellt att producera. Den homogena karaktären hos enskilda områden kan i hög grad 

förstås som ett resultat av gruppvis byggande av bostadsföretag som exploaterat effektivt med 

många enheter åt gången. Fortfarande är dock platsens förutsättningar en viktig utformnings-

faktor. Om möjligheten att välja typologi i praktiken har varit begränsat i innerstaden så har 

de varit friare i periferin; större och billigare markytor, högre andel friyta, möjligheter att 

tillgodose ett högt bilinnehav och närhet till naturen. I periferin finns också tillräckligt med 

markytor för att åstadkomma områden där relationen mellan bebyggelse och gatunät får en 

betydelse ur energisynpunkt. Även här har varje område varit för litet för att ensamt ha någon 

inverkan på stadens gatunät som helhet, men ser man till hela utbyggnaden av Sävja eller 

Stenhagen är det ett omfattande vägnät som har tillkommit. Det är då uppenbart att de ny-

urbanistiska idealen främst är en kosmetisk fasad på kvartersnivå; på stadsdelsnivå är modern-

ismens grannskapsmodell och SCAFT-paradigmets vägnätsstrukturer fortfarande vägledande.  
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Modellernas och verklighetens tröghet 

Förklaringen till utbyggnadsmönstret är inte tydligt, men det framkommer att Stenhagen, 

Sävja och Gottsunda fanns med redan i Generalplan-69 och att en drivande mekanism varit 

kommunens stora markinnehav och nedlagda resurser i utbyggnad av teknisk infrastruktur i 

dessa områden. Generalplan- 69 speglar de urbanistiska modellerna decennierna före beslut 

om planen. Idéer som vuxit fram för kanske mer än 50 år sedan har därmed haft en struk-

turerande inverkan. Det som skiljer periferin från innerstaden - lägre boendetäthet, större ut-

rymme för bilen, lägre våningsantal, mer upprepade bostadsenheter och egen tomt - går att 

härleda till trädgårdsstaden som modell, vilken har använts flitigt av bostadsföretagen i 

visioner om det attraktiva boendet. Här tycks kommunen i vissa fall ha haft en mycket 

tillmötesgående eller passiv roll i relationen till markägare och exploatörer, bl a i Stenhagens 

senaste etapper (A). Följden av bostadsföretagens dominans och relativt höga markpriser i 

Uppsala tätort har varit att den helt fria utvecklingen har trängts ut på landsbygden.  

Bebyggelsens värmeförsörjning 

Minskat inflytande över energifrågan 

Förklaringarna till att expansion i centralortens periferi och i de mindre orterna inte alltid 

åtföljts av en motsvarande fjärrvärmeutbyggnad framstår av intervjuerna som tydliga:  

 Ett nytt, mer ekonomistiskt och elinriktat synsätt introducerades i Uppsala Energi i och 

med tillträdet av en ny chef i början av 90-talet. Successiv personalomsättning gjorde att 

mångårig erfarenhet fasades ut utan att energirådgivningen prioriterades under denna tid. 

Den nye chefen och nya medarbetare uppges inte ha förstått fjärrvärmens etableringsför-

utsättningar jämfört med elbaserade uppvärmningsformer, vilket gjorde att engagemanget i 

fjärrvärmefrågan några år under 90-talet blev svagare. Den tidigare chefens systemper-

spektiv och fokus på energieffektivisering ersattes av ett mer vinstinriktat tänkande (I).  

 1996 avreglerades elmarknaden, varvid tidigare fjärrvärmeplaner inte ansågs kunna följas 

då elpriserna inte längre kunde kontrolleras. Fjärrvärmen förlorade i konkurrenskraft.  

 Kommunen förlorade vid försäljningen av Uppsala Energi till Vattenfall inflytandet över 

fjärrvärmenätets utbyggnad och prioritering av energikällor (C, I). Försäljningen hade 

väckts som idé redan i början av 90-talet under den borgerliga majoriteten då, bl a av 

ideologiska skäl. Genomförandet dröjde till sekelskiftet då bl a statens krav på ’budget i 

balans skulle ha uppnåtts och en försäljning blev en lösning i konsensus mellan S och M.  

Kommunen har bara kunnat föra dialog och rådge, inte besluta. Efter försäljningen chock-

höjde Vattenfall fjärrvärmetaxan, dels för att väga upp det pris man betalat för Uppsala 

Energi, dels för att fjärrvärmepriset ansågs lågt. Häftiga reaktioner riktades mot både Vatten-

fall och kommunledningen. Kommunens energirådgivare tog en viktig medlingsroll för att 

lösa konflikten (A), men förtroendet för fjärrvärme försämrades bland potentiella kunder. 

Många valde bergvärme och värmepumpslösningar med spetsel istället. En skillnad efter för-

säljningen som bidrog till detta var Vattenfalls affärsmodell, som innebar suboptimering av 

nyttan i förhållande till kostnaderna vid installation av fjärrvärme; kostnaderna beräknades 

objektvis istället för områdes- eller systemvis. En anledning till detta anges ha varit att ägar-

direktiven inte var lokalt formulerade utan kom från Vattenfall centralt; ” De var ju ditsatta 

utav en styrelse i Stockholm – det var de som talade om vad de skulle göra. Och eftersom det 

är avstånd så är lättaste mätmetoden pengar” (I) Ett annat skäl har varit att Vattenfall inte var 

vana vid fjärrvärme. Det har tagit 2000-talet att lära sig premisserna från ett systemperspektiv 

(I). Vattenfall har därmed inte heller deltagit så aktivt i den fysiska planeringen.  
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Frikoppling av fysisk planering och uppvärmning 

Medan Uppsala Energi i kommunal ägo var involverad i projektgrupper i planärenden och 

som sektorsföreträdare i översiktsplaneringen har Vattenfall varit en svårare medspelare. 

Successivt byte av personal hos Vattenfall har gjort att de tidigare kommunala perspektiven 

sakta försvagats. Förståelsen för den fysiska planeringen har kommit att handla om mark-

åtkomst och lokalisering av olika energianläggningar snarare än om energimässig hållbarhet 

hos de fysiska strukturerna vad gäller uppvärmning (B, C, I). I de mindre orterna har dis-

kussioner förts om övertagande av de fjärrvärmenät som funnits, men där har lösningen i 

stället blivit att låta andra privata aktörer träda in. I periferin har Vattenfall i flera fall varit 

motvilliga att bekosta fortsatt fjärrvärmeutbyggnad eftersom man ansett det för kostsamt att 

investera i längre ledningsnät med den gleshet och låga anslutningsgrad som villabyggande i 

dessa fall inneburit. Lösningen har då blivit enskilda värmepumpanläggningar. Under de 

senaste åren har Vattenfalls program Sustainable Cities tjänat som en plattform för samtal om 

utveckling, inte minst i projektet Östra Sala Backe (E, F), men när det gäller kopplingar till 

den fysiska planeringen i övrigt framstår Vattenfall fortfarande som en av alla privata aktörer 

där förhandling krävs för att få stadsutveckling och energiintressen att samspela.  

Relationen mellan översiktsplanering och energiplanering har också visat sig bero på 

rumslig proximitet. Redan innan Uppsala Energi såldes var verksamheten lokaliserad långt 

från KLK och SBK. Vattenfall uppfattas ändå som mer extern då Uppsala Energis ledning 

efter försäljningen inte länge finns i Uppsala utan i Stockholm.  
 
Interna glapp: vem har rådighet över energifrågan? 

Det visar sig att glappet mellan KLK och SBK har gjort sig gällande även i energiplanerings-

frågan. När översiktsplanefrågorna flyttades från SBK till KLK på 90-talet uppfattades 

engagemanget i energifrågor från KLK:s sida som mindre än från SBK gentemot Uppsala 

Energi (I). När energirådgivningen efter försäljningen till Vattenfall flyttades till SBK fanns 

det emellertid en vilja på KLK att ange ramar för energifrågan i planeringen. Denna hållning 

innebar också att en klimat- och energirådgivare så småningom anställdes där. I vissa planer-

ingfrågor, bl a ett programarbete för Rosendal, uppstod delade meningar mellan förvaltningar-

na om hur energisystemen skulle planeras som uppfattades vara till förfång för ett pragmatiskt 

problemlösande i energifrågan. Orsaken uppges ha varit den tidigare redovisade perspektivs-

killnaden, nu tjänstemän emellan, mellan ett mer tekniskt-praktiskt förhållningssätt på SBK 

och ett mer övergripande samhällsplaneringssätt på KLK (I). 

Organisation och organisering 

Vissa faktorer framträder som bakgrundsförklaringar av mer generell karaktär som inte kan 

knytas till enskilda indikatorer men som lyfts fram av intervjupersonerna som betydelsefulla 

indirekta förklaringar till gapet mellan planering och stadsutveckling. Flera av dessa har 

kopplingar till de faktorer som lyfts fram i teoriavsnittet Dialektik. I någon mån är de en mer 

sammanfattad beskrivning av enskilda händelser och tendenser som framkommit i förklaring-

arna för de olika indikatorerna ovan, men de utgör i vissa fall även helt egna orsaker till gapet.  

Organisationens utformning har utgjort en förutsättning för det spänningsfält mellan 

strategisk, idealistisk nivå (KS) och konkret, pragmatisk nivå (PBN) som har funnits mellan 

både politiker och tjänstemän. Före omorganisationen 2003 främjade kommundelsnämnds-

ystemet starka lokala perspektiv i kommunen (C, F) som var både geografiskt och sektoriellt 

avgränsade. Politikerna betraktade nämnden som sin domän snarare än att se sig som företräd-

are för en viss partipolitik (G). Vid omorganisationen togs avstånd från detta system, som 
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ansågs ineffektivt och kostnadsdrivande (A). Nämndpolitikerna skulle i större utsträckning 

företräda medborgarna än sektorsintressena (Montin et al, 2008), men i stället för att i grund-

en förändra systemet gjordes ändringar inom ramen för samma hierarkiska, sektorsierade 

organisationsprinciper; nya gränser infördes (op.cit). De nya sektorsnämnderna och förvalt-

ningarna skapade sig egen kapacitet och styrka, varvid det geografiskt lokala perspektivet 

ersattes med ett starkare sektorsperspektiv. I den etablerade beslutskulturen i sektorsnämnd-

erna fanns ett utvecklat samförstånd mellan politiker och tjänstemän. Beställar-utförarmodell-

en kom dock att begränsa politikernas inflytande över förvaltningarna (Montin et al, 2008). 

Detta har i vissa fall har hanterats genom att politiker ”lierat sig” med tjänstemän, ibland över 

nämnds- och förvaltningsgränserna, eller genom att politiker har suttit i flera nämnder sam-

tidigt. Tjänstemännen har förhållit sig dels genom att investera i förtroendefulla relationer 

med politikerna, dels genom att inom expertrollen definiera planeringens ramar.  

Ett uttryck för gränsdragningens betydelse var manipuleringen av uppstarten av arbetet 

med ÖP-90 i Uppsala, då PBN och SBK hanterade översiktsplaneringen. Den socialdemokrat-

iska majoriteten ville utse KS ordförande att leda styrgruppen, men Miljöpartiet gjorde upp 

med de borgerliga om att istället utse PBN:s ordförande som ledare. Händelsen bidrog till att 

översiktsplanefrågorna efter valet -91 flyttades till KLK, bl a för att undvika att översiktsplan-

eringen skulle domineras av PBN fler gånger (A). Detta kan antas ha förstärkt perspektiv-

skillnaden mellan PBN:s pragmatism och KS idealism.  

För SBK och sektorsplaneringen innebar omorganisationen ett spelrum för expertorien-

terad problemlösning, medan det i översiktsplaneringen på KLK ökade behovet av samlande 

visioner. När politiken kom längre från planeringens praktik föll ansvaret att formulera vision-

erna på tjänstemännen. KS anses exempelvis inte ha varit fullt ut medvetna om svårigheterna 

att uppnå tjänstemännens mål om klimatneutralitet i ÖP 2010 (E; I). Hur planerarna har 

identifierat sig själva i förhållande till sin omgivning har haft betydelse. När SBK:s nya 

ledning från 2003 bröt med existerande struktur i strävan efter en mer handlingskraftig 

identitet svarade detta inte mot vare sig nämndens eller många av medarbetarnas uppfattning. 

En negativ spiral uppstod med lågt förtroende för den nya ordningen och där kritik tystades 

ned. Många valde att säga upp sig (Montin et al, 2008). Omorganisationen fick därmed 

konsekvenser för hur planeringsfrågorna hanterades, fördröjdes eller inte hanterades (G).  

Efter omorganisationen i Uppsala uppstod ett behov av en gemensam ideologisk överbygg-

nad
145

. ’Koncernidén’ etablerades utifrån den socialdemokratiska välfärdsstatens sätt att fun-

gera (C). När de borgerliga partierna fick majoritet 2006 ansåg de att tjänstemännen var 

socialdemokratiskt präglade och att man därför inte borde ta råd från dem. För att göra upp 

med den föregående ledningens prägel löstes koncernbildningar upp och bolag avskaffades 

eftersom politikerna inte ansåg att man kunde styra dem (C) – man sökte rita om den mentala 

kartan. Ansvaret i många frågor flyttades från KS till sektorsnämnderna. Sektorsperspektiven 

blev därmed starkare. De översiktliga strategierna om bl a centralitet, funktionsblandning, och 

kollektivtrafikens täckning föll därför delvis ’mellan stolarna’ när de överfördes från KLK till 

nämndsförvaltningarna. Mellan kommun-ÖP och detaljplan/bygglov saknades en förmedl-

ande nivå; ”Alltså jag ska inte dissa våran översiktsplan, för den har nog ändå haft ambi-

tioner och så, men jag tror att där också har man inte kommit i kontakt… Alltså man har 

tappat mellanrummet. Och det är väl den här… stadsnivådelen då.” (G).   

                                                
145

 Jag uppfattar att denna beskrivning från (C) i princip motsvarar mental karta, se Giddens, 1984; Scheffer et al, 2002 och en 

ny uppsättning mentala modeller (Denzau & North, 1994). 
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skilstuna är centralt beläget i Mälardalsregionen, mellan sjöarna Mälaren och Hjälmaren, ca 

12 mil väster om Stockholm. Torshälla fick stadsrättigheter redan 1318 medan centralorten 

Eskilstuna blev stad långt senare; 1659. Staden har haft sin främsta näring genom industrin, 

och upplevde en kraftig expansion i befolkning under såväl decennierna före 1900-talets 

början som under perioden 1950-1970, då befolkningen som mest uppgick till ca 95 000 

invånare. Därefter har kommunen upplevt en kraftig tillbakagång som har följt 

industrinäringens recession. 1998 bröts denna utveckling och sedan dess har befolkningen 

åter ökat. De senaste decenniernas utveckling kan ses som en del av framväxten av 

Mälardalsregionen inklusive Stockholm som en sammanhängande polycentrisk stadsregion i 

vilken även framförallt Västerås, Sigtuna och Strängnäs ingår. Västerås utgör i det 

sammanhanget den största enskilda tyngdpunkten på en öst-västlig axel från Stockholm.  
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Fig 42. Eskilstuna stadsbygd. Källa: Eskilstuna kommun. 
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Realitet 

Huvuddrag i tätortsutvecklingen 

I Eskilstuna kommun finns centralorterna Eskilstuna och Torshälla och i direkt anslutning de 

mindre orterna Hällby och Skogstorp. Kommunen utgör en del av Mälardalsregionen med 

närhet till Västerås och relativt nära till Örebro. Eskilstuna och Torshälla samt Torshälla och 

Kvicksund utgör en nästan sammanvuxen sträng av exploaterad mark upp till Mälaren. 

Eskilstuna är historiskt en etablerad industristad. Näringslivets omstrukturering från 1970-

talet och framåt har lett till avveckling av centrala industriområden men också nya områden i 

periferin. Fortfarande finns centrala obebyggda områden på grund av saneringsbehov efter 

tidigare verksamhet. Kopplingarna till Stockholm förbättrades för persontrafik och arbets-

pendling, först genom att gamla E3 fick motorvägsstandard och blev E20, och 1997, då Svea-

landsbanan öppnades. I nordsydlig riktning förbättrades kopplingen mellan Norrköping och 

Gävle genom den s k ’räta linjen’. Den s k Västerleden (länsväg 230) byggdes under 80-talet 

som ett led denna förbättring. Fjärrvärmesystemet började byggas ut 1969 och har nu en 

täckningsgrad på över 90 procent av centralortens fastighetsbestånd. 1986 övergick värme-

produktionen till biobränsle och år 2000 öppnades ett kraftvärmeverk som täcker upp mer än 

25 procent av kommunens elbehov (Naturvårdsverket, 2001).  

Befolkningstäthet 

Perioden 1990-2000 hade Eskilstuna 88 000 – 90 000 invånare, den lägsta siffran på decenn-

ier efter en tillbakagång sedan tidigt 70-tal. Därefter har utvecklingen vänt uppåt under 2000-

talet, för att 2014 passera 100 000 invånare. Centralortens nattbefolkning finns främst i 

stadskärnan och i en ’innerstadsring’ runt denna. Därefter finns en zon med äldre arbetsplats-

områden med få boende, och sedan en glesbefolkad periferi av villaområden. Mönstret är 

koncentriskt, med avbrott för kilar av verksamhetsområden utmed järnvägen. Stadskärnan och 

lasarettet utgör de största arbetsplatserna. Vid jämförelse mellan tidpunkterna 1990, 2000 och 

2012 är förändringarna av dag- och nattbefolkningens täthet är små. En ansenlig andel av 

ökningen har skett utanför centralorten, främst vid Mälarstranden, sannolikt till följd av 

permanentning av fritidshus och punktvis förtätning i fritidshusområden.  

Nattbefolkningen har ökat mest i stadskärnan och delar av innerstaden i ett öst-västligt 

stråk. De största ökningarna har skett där ny bebyggelse har tillkommit, men det finns också 

en tendens till att flerbostadshusområden, i vilka stadskärnan ingår, generellt har haft en viss 

ökning (tydligast i Nyfors, Skiftinge och Fröslunda) och att äldre villaområden generellt har 

minskat något i befolkning. Fritidshusområdet Borsökna i södra delen av tätorten utgör här ett 

undantag, då en förtätning skett under perioden. Totalt sett är områdena med en påtaglig för-

tätning enligt ovan fler än de betydligt färre och mer spridda små områden där en påtaglig 

minskning har skett. Eftersom dessa minskningar främst gäller förändringar i befintliga stads-

delar torde ’naturliga’ demografiska förändringar stå för en stor del av förklaringen.  
 

År Befolkningstal, Eskilstuna 
stadsbygd 

Tätortyta, ha invånare/ha Relativ täthetsökning 

1990 74 155 4 050 18,3 1,0 

2000 71 488 4 023 17,8 0,973 

2012 78 447 4 241 18,5 1,012 

 
Tabell 29. Befolkningstäthet i Eskilstuna tätort  
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Fig 43. Nattbefolkningens utbredning och täthet 1990. Km-rutor för landsbygden visar Mälarstrandens utveckling.  
 

 
 
              Fig 44. Nattbefolkningens utbredning och täthet 2012.  
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             Fig 45. Dagbefolkningens utbredning och täthet 1990. 
 

 
 
             Fig 46. Dagbefolkningens utbredning och täthet  2012. 
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               Fig 47. Ökning och minskning av nattbefolkning 1990-2012. 
 

 
 
               Fig 48. Ökning och minskning av dagbefolkning 1990-2012.  
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Dagbefolkningen har, i takt med ökad nattbefolkningen, minskat något i stadskärnan, men 

även i innerstadens äldre verksamhetsområden Väster och Munktellstaden. Det är emellertid 

samtidigt också här som dagbefolkningen har ökat mest, vilket pekar på en inre dynamik där 

vissa företag försvunnit eller minskat i antal anställda medan andra etablerats eller vuxit. 

Högskolans etablering svarar för den största ökningen i stadskärnan. Undantaget Valhalla, 

vars östra del minskat kraftigt, har stråket utmed E20 haft en stabil eller positiv utveckling. 

Det andra större verksamhetsområdet Vilsta har däremot haft en utveckling med minskat antal 

anställda, vilket torde hänga samman med industrisektorns tillbakagång.  

Bebyggelsetäthet 

Bebyggelsetätheten på tätortsnivå har förändrats marginellt, beroende på att de förändringar 

som skett är relativt jämnt fördelade på centrumområden och perifera områden. Stadskärnan 

hör till de områden som förtätats mest, bl a efter tidigare citysanering. Även yttre delen av 

Östermalm och i viss mån Fröslunda har kompletterats, men i övrigt utgörs bebyggelse-

tillväxten av nya områden i periferin. I de flesta fall är tätheten relativt låg – i linje med den 

genomsnittliga bebyggelsetätheten eller lägre för centralorten som helhet.  
 

Bebyggelsetäthet, BYA/tätortens areal BYA, m² 
 

Förändring 

 
År 1990 År 2000 År 2012 

 
År 1990 År 2000 År 2012 

 
1990-2000 2000-2012 1990-2012 

Eskilstuna 10,2% 10,6% 10,7% 
 

3057038 3180517 3404297 
 

4,0% 7,0% 11,4% 

Hällbybrunn 8,1% 9,3% 8,6% 
 

190196 237624 267984 
 

24,9% 12,8% 40,9% 

Skogstorp 5,5% 6,9% 7,1% 
 

183290 187621 192870 
 

2,4% 2,8% 5,2% 

Torshälla 8,6% 8,6% 8,8% 
 

473303 485024 503622 
 

2,5% 3,8% 6,4% 

Summa: 9,5% 10,0% 10,1% 
 

3903827 4090786 4368773 
 

4,8% 6,8% 11,9% 
 
 

 
 

Avstånd centrum 
 
 
 

          

0-1 km 19,6% 19,9% 20,5% 
 

610742 621373 640377 
 

1,7% 3,1% 4,9% 

1-2 km 12,3% 12,6% 12,7% 
 

1005529 1032622 1057379 
 

2,7% 2,4% 5,2% 

2-3 km 8,3% 8,7% 9,3% 
 

744177 776197 844970 
 

4,3% 8,9% 13,5% 

3-4 km 6,9% 7,5% 7,7% 
 

437463 476050 503083 
 

8,8% 5,7% 15,0% 

4-5 km 5,8% 6,3% 6,5% 
 

279125 296887 305155 
 

6,4% 2,8% 9,3% 

5-6 km 9,2% 11,1% 10,1% 
 

543171 624145 674244 
 

14,9% 8,0% 24,1% 

6-7 km 6,8% 6,9% 6,5% 
 

175708 179862 210517 
 

2,4% 17,0% 19,8% 

7-8 km 9,9% 10,6% 10,7% 
 

84572 91358 99751 
 

8,0% 9,2% 17,9% 

8-9 km 4,1% 4,3% 4,3% 
 

15230 16065 18262 
 

5,5% 13,7% 19,9% 

9-10 km 5,9% 5,4% 6,9% 
 

8110 10342 15035 
 

27,5% 45,4% 85,4% 

 
Tabell 30. Bebyggelsetäthet för de tätorter som ingår i stadsbygden samt stadsbygden som helhet. Byggnadsarea 
som andel av tätortsarean, byggnadsarea i m

2
 samt förändring i tre intervall mellan 1990 och 2012. Dessa värden 

redovisas för tätorten som helhet samt uppdelat på olika avståndsintervall (km) från en centrumpunkt 
(centralstationen). Endast uppvärmd area för bostäder och lokaler är inräknade. Uthus, komplementbyggnader m 
m ingår inte i beräkningen av tillkommande area men ingår i arena för bebyggelsebeståndet 1990. Källa: 
Eskilstuna kommun, fastighetskarta 2012, kompletterad med avseende på byggnadsår. För både BYA och BTA 
gäller att endast de delar av km-intervallens yta som utgörs av tätortsyta har utgjort grund för täthetsberäkning. 
Röd ram visar minskning. Grå ruta visar det tidsintervall då en viss avståndszon ökat mest.  
 

Odlaren, Borsökna och Mesta är exempel på perifera områden som genomgått en viss förtät-

ning men där avståndet till centrum gör att kompletteringarna kan uppfattas som utglesning 

snarare än förtätning av stadsbygden. Vid Mälaren har tätorten (Tumbo) uppstått till följd av 

tillväxten under perioden. Notabel är också utvecklingen av Svista direkt öster om Eskilstuna, 

där stora verksamhetsbyggnader uppförs med många arbetsplatser. Dessa etableringar ingår 

inte i SCB:s tätortsavgränsning för centralorten, men utgör en påtaglig ytmässig expansion.  

Andelen bebyggd tätortsyta har ökat något under perioden. Hällbybrunn utmärker sig med 

en ökning fram till år 2000 och därefter en minskning. Förklaringen ligger i att det under 
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senare delen av perioden tillkommit obebyggd tätortsareal i SCB:s tätortsavgränsning på 

grund av omgivande exploateringar som en följd av SCB:s tätortsdefinition. Oaktat denna 

anomali och att komplementbyggnader inte räknas in i statistiken, kan konstateras att 

bebyggelsens avtryck har blivit något större, trots att befolkningsutvecklingen under 90-talet 

huvudsakligen varit negativ och att Hällbybrunn svarar för den största absoluta och 

andelsmässiga ökningen av byggnadsarean. De fysiska strukturerna utvecklas således inte 

som en direkt funktion av befolkningsutvecklingen. 
 

 

Fig 49. Bebyggelsens fördelning inom 1 km-zoner från centrumpunkt, centralstationen. Källa: Eskilstuna kommun. 
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Andelen bebyggd yta har inte ökat mer än 1 procent i någon avståndszon. Detta kan ses som 

en icke signifikant förändring, men byggnadsareans faktiska ökning är i alla zoner signifikant, 

och mest påtaglig i 9-10-km-intervallet, som ligger utanför den egentliga stadsbygden. Påtag-

lig är även ökningen i 5-6-km-intervallet, där industri tillkommit. Även tätortsarean har ökat 

på ett sätt som nära nog uppväger byggnadsareans absoluta ökning . I zonerna 5-7 km och 9-

10 km har avtrycket till och med minskat, vilket till stor del kan förklaras med att ytkrävande 

industriverksamheter har tillkommit och det glesa Borsökna inkluderats i stadsbygden i dessa 

zoner. Utvecklingen har därmed blivit endast marginellt mer yteffektiv. De största procentu-

ella ökningarna under 90-talet skedde i zonen 3-6 km från centralstationen, medan de främsta 

ökningarna under 2000-talet har skett i innerstaden (0-1 km och 2-3 km) samt i periferin (6-10 

km). Förändringstrycket har således skiftat från mellanzon till polarisering mellan centrum 

och periferi med störst procentuell förändring i periferin. En liten procentuell förändring i 

stadskärnan är inte anmärkningsvärt, då den vid periodens början hade en högre täthet.   

Centralitet 

Centralitetens utveckling visar för dagbefolkningen en korrelation mellan både Eskilstuna 

tätort, stadsbygden som helhet och kommunnivå; arbetsplatserna blev mer koncentrerade mot 

centrumpunkten under första halvan av perioden och därefter mer utspridda. En viss ökning 

av dagbefolkningen framträder främst centralt i samband med bl a högskolans etablering i 

centrum efter 1997. 2000-talets minskade centralitet kan förklaras med dels etableringar som 

Tuna Park, Svista och Folkesta, men också en minskning av dagbefolkningen i stadskärnan, 

som trots detta är den överlägset persontätaste delen av stadsbygden.  

Nattbefolkningen uppvisar ökat medelavstånd fram till millennieskiftet och därefter 

minskande fram till 2012. I absoluta tal svarar innerstadens förtätning för den mest betydande 

förklaringen. Förändringen inom olika 1-km-intervall visar däremot att den andelsmässigt 

största tillväxten har skett i stadsbygdens ytterområden på 7-10 km avstånd från 

centralstationen. Dessa andelar representerar dock en relativt liten del av ökningen i absoluta 

tal och har därför inte haft någon avgörande betydelse för den totala centralitetens förändring. 

Jämförs Eskilstuna tätort (enligt SCB:s avgränsning) med stadsbygden (enligt kommunens 

avgränsning) så har stadsbygdens centralitet ökat under perioden, medan tätortens centralitet 

minskat något under 2000-talet. Förändringen är liten, men visar ändå ett trendbrott och kan 

förklaras av att en avsevärd del av förtätningen skett i en smal zon nära medelavståndet samt 

inom 2-3 km-intervallet som sammantaget ökar centraliteten något efter år 2000 inom 

tätorten. För stadsbygden som helhet blir centraliteten ändå högre under 2000-talet när de i 

absoluta tal små ökningarna på större avstånd från centrumpunkten räknas in. Även på 

kommunnivå framstår innerstadens förtätning som främsta orsaken till ökad centralitet.  
 

 Medelavstånd 
alla byggnader 

Medelavstånd 
viktat/1000 

Tätortsareal 
(ha) 

Medelavstånd/ 
person natt 

Sprawlindex 
natt 

Medelavstånd/ 
person dag 

Sprawlindex 
dag 

 
1990 3334 2715 4050 2558,9 

 
1,01 2046,3 

 
0,81 

 
2000 3354 2762 4023 2520,9 

 
1,00 1782,0 

 
0,70 

 
2012 3445 2847 4241 2471,4 

 
0,95 2055,4 

 
0,79 

 
Tabell 31. Centralitetsmått. Kolumnen ’Medelavstånd viktat/1000’ visar det viktade medelavståndet för varje 
nybyggd 1000 m

2
 byggnadsyta för respektive period. Tabellen har också ett sprawlindex (se Bertaud & Malpezzi, 

2001) som visar medelavstånd / person från stadens centrumpunkt delat med radien hos en cirkel med samma 
yta som tätorten (stadsbygden). Radien hos den teoretiska cirkelformade tätortsytan är för respektive år i tabellen 
ovan 2538,85 (1990), 2530,38 (2000) och 2598,16 (2012) meter.  
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Nattbefolkning inom km-intervall från 

centralstation 
Nattbefolkningens ökning inom km-intervall 

från centralstationen under olika tidsperioder 
Procentuell 
förändring 

 
1990 2000 2012 1990-2000 2000-2012 1990-2012 1990-2012 

0-1 km 13465 14152 16766 687 2614 3301 +19,7% 

1-2 km 24929 24583 27602 -346 3019 2673 +9,7% 

2-3 km 12212 10824 12424 -1388 1600 212 +1,7% 

3-4 km 7122 6340 7283 -782 943 161 +2,2% 

4-5 km 4243 4384 4265 141 -119 22 +0,52% 

5-6 km 8482 8054 8441 -428 387 -41 -0,49% 

6-7 km 4402 4468 4906 66 438 504 +10,3% 

7-8 km 1290 1377 1671 87 294 381 +22,8% 

8-9 km 1636 1818 2129 182 311 493 +23,2% 

9-10 km 1569 1773 2193 204 420 624 +28,4% 

SUM 79350 77773 87680 -1577 9907 8330 Med.  +9,1% 

 
Tabell 32. Nattbefolkning i Eskilstuna stadsbygd inom olika avståndsintervall från centralstation (SCB). 
Gråmarkerade fält visar den delperiod då befolkningsökningen inom ett visst avståndsintervall varit störst. Fält 
med grå ram visar de intervall som vuxit procentuellt mer än tätortsgenomsnittet för perioden 1990-2012. Övre 
streckad linje visar befolkningens ungefärliga genomsnittliga avstånd till centralstation. Punktprickad linje visar 
ungefärliga radien för tätortens teoretiskt cirkulära yta som utgångspunkt för beräkning av sprawlindex. I 
kolumnen 1990-2011är de tre i absoluta tal mest växande intervallens fält markerade med tre mörkgrå nyanser.  
 

Centralitetens tätortsinterna dynamik uppvisar ett skiftande mönster. Inom 2-4 km-zonerna 

har befolkningen fluktuerat, d v s minskat under 90-talet och ökat igen under 2000-talet. I 

periferin (5 km från centrumpunkten och mer) har befolkningen däremot varit positiv och 

tilltagit under 2000-talet. I intervallet 4-5 km finns en zon med påtagligt mindre befolkning än 

i de båda angränsande intervallen. Här finns både E20, Västerleden och industriområden. I 

nästa intervall (5-6 km) finns intressant nog fler boende än i 3-4 km-intervallet. Förklaringen 

är att både Hällbybrunn och Torshälla centrum ligger i 5-6 km-intervallet.  
 

 

 

 

 

 
 
Tabell 33. Medelavstånd till centralstationen för Eskilstuna tätort (vänster)  
Tabell 34 Medelavstånd till centralstationen för stadsbygden (höger).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 35. Medelavstånd till centralstation för Eskilstuna kommun (vänster). 
Tabell 36. Sprawlindex (höger), förändring 1990-2012 (höger). 
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Förhållandet mellan tätortsareal, teoretisk ideal tätortsform och befolkningens medelavstånd 

till centralstationen (sprawlindex) har för dagbefolkningen inte förändrats nämnvärt under 

perioden, men har fluktuerat. En viss felmarginal finns eftersom tätortsarealen enligt SCB:s 

tätortsavgränsning minskade något mellan 1990 och 2000. Förklaringen är exkluderandet av 

vissa perifera obebyggda markområden. Detta fel står dock inte för hela förändringen. Med 

kännedom om recessionen fram till slutet av 90-talet går det att göra tolkningen att det min-

skade indexvärdet fram till år 2000 för dagbefolkningen beror främst på att antalet arbets-

platser minskade kraftigt i Eskilstunas centrala delar. Minskningen skedde även i stor 

utsträckning i mer perifera industriområden, men var i absoluta tal större centralt. Minskning-

en av sprawl under 2000-talet har skett trots att det är då tätortsytan vuxit mest; ökningen av 

arbetsplatser i stadskärnan och vissa andra områden var stark.  

För nattbefolkningen visar index ökad sprawl både för Eskilstuna tätort och för stadsbygd-

en. Detta kan bero antingen på att befolkningens medelavstånd har minskat eller att det 

teoretiska medelavståndet hos en jämnt fördelad tätortsbefolkning inom samma tätortsarea 

enligt sprawlindex har ökat. För både stadsbygden och Eskilstuna tätort har medelavståndet i 

realiteten minskat och det teoretiska medelavståndet ökat. Eftersom tätortens och stadsbygd-

ens areal snarast har minskat över perioden som helhet (se felkälla ovan) är slutsatsen att det 

lägre indexvärdet beror på ökad centralitet snarare än ökad tätortsarea. Index visar något som 

liknar sprawl men egentligen är ökad kompakthet.  

Koncentrationer, kärnbildningar och stadsdelscentra 

Fördelningen av koncentrationer av befolknings-, bebyggelse- och funktionstäthet uppvisar 

inga stora förändringar under perioden. De små förändringarna med ny bostadsbebyggelse vid 

bl a arenaområdet, vid Munktellområdet, norra Östermalm och södra Mesta utgör inga större 

avvikelser från innerstadens medeltäthet men blir markanta mot bakgrund av den relativt låga 

utvecklingstakten under perioden.  

När det gäller kärnbildningar har främst utvecklingen av Folkesta, Skiftinge och Tuna Park 

varit tydliga. Att tala om dessa externhandelsområden som kärnor ger dock fel associationer; 

de är storskaliga och glesa till sin struktur, men inrymmer samtidigt ett varierat utbud av kom-

mersiell service. I Skiftinge rör det sig om etableringar i anslutning till ett äldre stadsdels-

centrum, som därmed kan anses ha stärkts, även om den nya, storskaliga handeln har ett 

mycket större upptagningsområde än bara Skiftinge. Samma sak gäller Tuna Park. Här liksom 

i övriga nya större etableringspunkter är den omgivande nattbefolkningstätheten låg. I Folke-

sta planerades en utveckling redan före perioden. Övriga befintliga kärnor och centra har 

bestått, men med vissa förändringar och försvagningar i innehåll som inte har fångats av indi-

katorerna utan observerats på plats eller via webbilder. Det gäller även stadskärnan, som trots 

externhandelns utveckling har behållit ett brett utbud av funktioner.  

Kollektivtrafikens täckning och relation till ny befolkning och bebyggelse 

Kollektivtrafiknätet har haft i princip samma utseende under hela perioden, fram till 2011, då 

ett nytt stadslinjenät infördes. Även detta har i stora drag samma struktur som det tidigare. De 

delar av tätorten som ligger utanför 400-metersradien från hållplats är, med undantag för 

Borsökna, huvudsakligen äldre villaområden. Sammantaget är förändringarna dock så små att 

de inte är statistiskt signifikanta.  
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Andel nattbefolkning 400m från hållplats Andel dagbefolkning 400m från hållplats 

 
År 1990 År 2000 År 2012 

 
År 1990 År 2000 År 2012 

Torshälla 93,3% 93,2% 92,8% 
 

50,1% 94,2% 93,4% 

Hällbybrunn 94,3% 93,2% 92,6% 
 

99,3% 92,8% 95,2% 

Eskilstuna 96,6% 96,9% 96,6% 
 

99,3% 98,7% 97,9% 

Skogstorp 81,4% 81,7% 82,6% 
 

97,8% 97,4% 97,0% 

Summa: 95,6% 95,7% 95,6% 
 

95,5% 98,4% 97,6% 

 
Tabell 37. Andelen natt- respektive dagbefolkning i de fyra tätorterna som ingår i stadsbygden samt summan av 
dessa för stadsbygden som helhet, som ligger inom 400 meter från en busshållplats. 
 

 
 
Fig 50. Kärnbildningar som i några fall också fungerar som stadsdelscentra. 
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Fig 51. Kollektivtrafikens täckningsgrad – bebyggelse inom och utanför 400-meterszon från hållplats.   

Tätortens form som förutsättning för effektiv kollektivtrafik 

Stadsbygdens formfaktor (de fyra tätorternas sammanlagda omkrets/sammalagda area) har 

förändrats något under perioden i negativ riktning,d v s mot ökad flikighet. En stor del av de 

förändringar som skett statistiskt beror på att Borsökna mellan 2000 och 2012 har omvandlats 

och inkorporerats i Eskilstuna tätort i SCB:s tätortsavgränsning. De signifikanta skillnaderna 

kan därmed främst kopplas till datahantering, inte påtagliga förändringar i tätortens ut-

veckling. Här får också konstateras att tätortsavgränsningen inte alltid ger hela bilden av den 

faktiska effekten av utbyggnader; områden som Snälltorpet har tillkommit helt inom befint-

liga tätortsgränser. 
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Area, ha Omkrets, m Omkrets/area 

 

1990 Totalt 4124 121442 0,002945 
 

1,0 

2000 Totalt 4095 128379 0,003135 
 

1,06 

2012 Totalt 4337 135904 0,003134 
 

1,06 

 
Tabell 38. Förhållandet mellan Eskilstuna stadsbygds area och tätortsgränsens längd (tätortens omkrets). Kvoten 
mellan dessa (omkrets/area) visar om tätorten fått en enklare form eller en form som är flikigare och därmed 
svårare att kollektivtrafikförsörja på ett effektivt sätt.  

Funktionsblandning 

På stadsnivå ger analysen bilden av två utvecklingslinjer. Den ena är principen ”mer av 

samma”; Områden med bostäder får fler bostäder; områden med verksamheter får fler 

verksamheter; områden med handel får mer handel o s v. Stadskärnan, kärnbildningar och 

stadsdelscentra framträder som mer ’högupplösta’ fläckar i den funktionella stadsväven med 

större diversitet, men utan större interna förändringar. Undantagen är Valhalla, där andelen 

dagbefolkning i vissa delar har gått från låg till hög, samt södra Torshälla, där ett verksam-

hetsområde förtätats påtagligt vad gäller andelen dagbefolkning. De nya målpunkternas 

(Folkesta, Skiftinge och Tuna Park) interna diversitet kan snarare än funktionsblandning 

betraktas som en variation i ett kommersiellt utbud; de är av sådan omfattning att mono-

funktionella ’öar’ i stadsväven. Andelen bostäder och utbildning i stadskärnan har ökat, vilket 

har bidragit till en något ökad diversifiering i stadskärnan som helhet.  

Den andra utvecklingslinjen är en viss ökning av spridningen av dagbefolkning i stads-

väven; antalet hektarrutor i analysen som gått från låg till medelhög eller hög andel dagbe-

folkning har ökat något. Detta kan ses som en spridning av antalet målpunkter - företag eller 

serviceinrättningar. Förändringen över perioden är inte särskilt markant och i vissa fall margi-

nell, där analyskategoriernas avgränsning avgör om förändringen är synlig eller inte. I vissa 

fall har äldre industribyggnader blivit kontors-, utbildnings- eller bostadskvarter (Mälardalens 

högskola, Tunafors fabriker, Munktellstaden).  

En särskild genomgång av detaljplaner upprättade mellan 1990-2013 i Eskilstuna centralort 

(eskilstuna.se) visar att de flesta detaljplaner som vunnit laga kraft under perioden bara har ett 

användningssätt. Där användningssätten är flera är de oftast separerade från varandra på 

kvarters- eller tomtnivå. En slutsats är att områden som redan har en viss grad av diversitet, 

främst äldre verksamhetsområden och befintliga stadsdelscentra, har en fortsatt inre omsätt-

ning av olika typer av funktioner. Som helhet har därmed funktionsblandningen bestått men 

det finns inte fog för påståendet att den har ökat.  
 

 
Total dag Total natt Natt Andel natt, % Dag Andel dag, % 

År 1990 28509 73245 47029 64,2 16042 56,3 

År 2000 26572 70887 45589 64,3 16662 62,7 

År 2012 34668 80121 50919 63,6 20218 58,3 

 
Tabell 39. Andel av dag- och nattbefolkningen som finns inom 1000 meter från ett stadsdelscentrum 1990, 2000 
och 2012.  
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Fig 52. Andelen dagbefolkning av total befolkning i hektarrutor kopplade till fastighetspunkt 1990. Rosa rutor har 
0-25 procent dagbefolkning; ljusröda rutor 26-74% och mörkröda 75-100 %. Statistik från SCB. 
 

 
 
Fig 53. Andelen dagbefolkning av total befolkning i hektarrutor kopplade till fastighetspunkt 2012. Rosa rutor har 
0-25 procent dagbefolkning; ljusröda rutor 26-74% och mörkröda 75-100 %. Statistik från SCB. 
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År Dagbefolkning Nattbefolkning Dag % Förändring % 

Centralstation 1990 10618 13465 44,1  

 
2000 9206 14152 39,4  

  2012 11128 16766 39,9 -4,4 

Folkesta 1990 202 525 27,8  

 
2000 260 454 36,4  

  2012 380 443 46,2 +18,4 

Fröslunda 1990 1835 8903 17,1  

 
2000 1704 8721 16,3  

  2012 2150 10106 17,5 +0,4 

Skiftinge 1990 602 5520 9,8  

 
2000 646 4516 12,5  

  2012 664 5912 10,1 +0,3 

Slagsta 1990 1413 4388 24,4  

 
2000 1067 4201 20,3  

  2012 1645 4344 27,5 +3,1 

Svallinge (Coop) 1990 92 2225 4,0  

 
2000 388 2157 15,2  

  2012 821 2323 26,1 +22,1 

Sveaplan 1990 8197 15222 35,0  

 
2000 10105 15920 38,8  

  2012 11244 17045 39,7 +4,7 

Torshälla 1990 899 5099 15,0  

 
2000 905 4859 15,7  

  2012 1134 4981 18,5 +3,5 

Tuna Park 1990 101 1914 5,0  

 
2000 297 1828 14,0  

  2012 705 2030 25,8 +20,8 

Årby 1990 3272 8798 27,1  

 
2000 2270 8350 21,4  

  2012 2959 9527 23,7 -3,4 

 
Tabell 40. Fördelning mellan dag- och nattbefolkning inom 1000m från ett stadsdelscentrum. 

Trafiknätens utformning; konnektivitet, korsningstäthet och lokal tillgänglighet 

Vissa förändringar har skett av det övergripande trafiknätet under perioden, främst genom 

utbyggnaden av E20 och ’Västerleden’. Dessa följer inte logiken hos trafiknätet i övrigt på 

tätortsnivå, och karaktäriseras av en mer landsvägsanpassad utformning. Det lokala vägnätet 

har utformats som säckgator anslutna till större huvudgator i form av separata enklaver.  
 

 
År 1990 År 2000 År 2012 

Torshälla 7,6 7,4 7,5 

Hällbybrunn 9,1 8,0 9,0 

Eskilstuna 5,4 5,2 4,9 

Skogstorp 11,6 10,6 10,3 

Stadsbygden 6,0 5,8 5,5 

 
Tabell 41. Väglängd per invånare, fördelat på olika delar av stadsbygden samt den totala summan för Eskilstuna 
stadsbygd. Källa: Eskilstuna kommun. 
 

En indikation på viss förtätning av tätortsbefolkningen är att den genomsnittliga väglängden 

per invånare på tätortsnivå har minskat något. En trolig förklaring är att befolkningsminsk-

ningen under 90-talet var större i tätortens perifera delar medan det skedde en viss ökning i de 

mer centrala delarna, varför inte så många nya områden med nya gator anlades då. Den 

fortsatta minskningen under 2000-talet, då befolkning och nybyggande ökade, visar att 

väglängd per invånare i Eskilstuna inte har någon stark korrelation med den något svagare 
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centraliteten. Där ny befolkning har tillkommit har den i större utsträckning koncentrerats till 

bebyggelsetypologier med låg andel gata per lägenhet, d v s flerbostadshus, eller skett som 

komplement inom befintligt gatunät i innerstaden. En slutsats är att vägnätet har nyttjats 

effektivare och att det inte finns skäl att tala om något gap i förhållande till visioner och mål, 

men att en gammal planeringsmodell fortsätter utgöra utgångspunkt för expansionen.  

Stadstyper 

De urbanistiska diskurser som förekommer under olika perioder är samstämmiga med hur ny 

bebyggelse har utformats och strukturerats i Eskilstuna; kvartersbebyggelse och postmodern-

istisk formalism i början av 90-talet, nymodernistisk lamell- och punkthusbebyggelse under 

2000-talet. Denna utveckling är på kvartersnivå tydligast när det gäller flerbostadshus. Mark-

bostäder – friliggande eller kopplade – har behållit sin typologiska karaktär under perioden.  

Den tillkomna bebyggelsen är typologiskt ganska konsekvent genom att flerbostadshus 

med tre våningar eller mer förekommer i innerstaden, medan det är påtagligt att kompletter-

ingar i centralortens periferi liksom i de mindre orterna nästan uteslutande utgörs av markbo-

städer (Mesta, Sundbyholm, Mora by m fl). Tätheten i dessa perifera områden är därmed låg 

och förutsättningen för gemensamma värme- och kylsystem dålig. En avvikelse i samman-

hanget är det under 2000-talet nybyggda småhusområdet i anslutning till Tunavallen.  

Bebyggelsens värmeförsörjning 

 
 

         Fig 54. Fjärrvärmenätets utbyggnad i förhållande till ny bebyggelse.  
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En stor del av Eskilstuna tätort är täckt av det kommunala fjärrvärmenätet. Ett fåtal områden i 

stadsbygdens periferi saknar emellertid anslutning, såsom Borsökna, Odlaren, norra Torshälla 

(Roxnäs), Ekängen och orterna utanför stadsbygden. En relativt stor andel av den nya bebygg-

elsen har lokaliserats till områden där fjärrvärmenätet inte byggts ut, trots att utbyggnaden av 

fjärrvärmenätet under 2000-talet varit omfattande. Även inom sådana områden där fjärrvärme 

funnits vid utbyggnadstillfället har anslutning inte alltid skett.  

Retorik 

Planeringens utveckling 

Organisation och samverkan 

Den fysiska planeringen, som var relativt begränsad under 90-talet men under 2000-talet 

ökade markant, har skett från stadsbyggnadskontoret (SBK, senare även Samhällsbyggnads-

förvaltningen) under en byggnadsnämnd (BN). Miljöfrågor har hanterats av ett miljö- och 

hälsoskyddskontor (MHK, som under en period var en del av stadsbyggnadskontoret) under 

en miljönämnd (MN). Trafikplanering har skett från ett Gatukontor (GK) och senare SBK, 

först som en egen avdelning och från 2000-talets andra hälft inom planavdelningen. Strategisk 

planering kopplade till kommunens budget har hanterats av en kommunstyrelseförvaltning 

(KSF) under kommunstyrelsen (KS). Energifrågor har hanterats av det kommunala bolaget 

Eskilstuna Energi och Miljö AB, men har vad gäller energiplanering sedan slutet av 90-talet 

övertagits av KSF, dit också det strategiska miljö- och hälsoarbetet flyttats.  

Kommunen har samverkat med bl a Vägverket och Banverket kring flera större infrastruk-

turprojekt, där utbyggnaden av E20, Svealandsbanan och Eskilstuna resecentrum utgör de 

största. Även Mälardalens Högskolas etablering var ett samverkansprojekt. År 2000 slöts ett 

avtal med PEAB som fick stor betydelse för stadsutvecklingen. Inom klimat- och energi-

området deltar kommunen i Klimatalliansen och Sveriges Ekokommuner och har medverkat i 

Energimyndighetens Uthållig kommun (Eskilstuna kommun, 2011). Samverkan har också 

skett i ett antal projekt med kretslopps- och hållbarhetskaraktär. Engagemanget i miljö- och 

hållbarhetsfrågor har fört Eskilstuna till topp i rankingen av Sveriges främsta miljökommuner.  
 
Planeringsdokument 1990-2010 
 

 

Fig 55. Samband mellan policys, program och sektorsplaner samt översiktsplaner i Eskilstuna 1990 – 2010. 
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Policys 

Den politiskt framtagna FriStadsvisionen anger riktningen för hur man vill utveckla Eskils-

tuna och utgör utgångspunkt för flera planeringsrelevanta måldokument under 2000-talet, bl a 

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling, handlingsprogram med miljö- och folk-

hälsomål, 2002 och Handelspolitik 2000 för Eskilstuna kommun. Det finns också en miljö-

policy för kommunkoncernen, som emellertid helt utgår från Politik för hållbar utveckling. I 

ett partnerskap bestående av intressenter för näringslivet, intresseorganisationer, föreningar 

och kommunen har en Strategi för ekonomisk tillväxt i Eskilstuna utarbetats. Utvecklings-

strategin behandlades inte politiskt men avsågs förankras hos fullmäktige. Även detta doku-

ment innehåller mål med anknytning till fysisk planering. 
 
Program och sektorsplaner 

Politik för hållbar utveckling innehåller en idékatalog av tänkbara åtgärder, en del med fysisk 

anknytning, och utgör kommunens Agenda 21-program. Energifrågan har hanterats i energi-

planer från 1990, 2000 och 2006. För transporter har kommunen en trafikplan från 1981 som 

formellt har gällt fram till 2012, då en ny plan antogs. År 2002 antog fullmäktige Miljöan-

passat transportsystem för Eskilstuna kommun. (EskilstunaMaTs), som idé- och diskussions-

material för översiktsplaneringen. 1997 genomfördes ett inventeringsarbete kring miljötill-

ståndet i kommunen som låg till grund för ett miljöprogram. Klimatfrågan hanterades som en 

del i flera av ovan nämnda dokument, men har under 2012 fått ett eget strategidokument; 

Klimatplan för Eskilstuna. Planen fungerar också som ny energiplan och har utvecklats som 

en del av kommunens medverkan Uthållig kommun. Dokumentet lämnas utanför avhand-

lingens analys, då effekterna av planen inte är synliga under perioden.  
 
Översiktsplaner 

Den första översiktsplanen enligt PBL upprättades 1990. Parallellt upprättades en fördjupad 

översiktsplan för Eskilstuna tätort och för Torshälla. Dessa gällde fram till 2005, då kommun-

en antog ett paket med översiktsplaner för kommunen, stadsbygden och mälarstranden. I 

stadsbygden ingår förutom Eskilstuna tätort även Torshälla och några mindre orter i nära 

anslutning till Eskilstuna. De tre översiktsplanerna baseras på dokumentet Mål för Eskilstuna 

kommuns översiktsplan, antaget 2003. En ny översiktsplan för kommunen antogs under 2014. 

Denna lämnas utanför studien då det inte går att se några resultat i den fysiska miljön av den. 

Det finns också flera antagna fördjupningar för mindre tätorter och områden i kommunen. 

Dessa har också utelämnats, då de rör begränsade frågeställningar eller områden av begränsad 

relevans för avhandlingens forskningsfrågor.  
 
Hur påverkar plan- och beslutsdokumenten varandra? 

Från 80- talet och 90-talets början finns inga framtidsbilder för kommunens utveckling. Från 

1998 gäller FriStadsvisionen som överordnad vision och utgångspunkt för kommunens 

årligen reviderade strategiska plan för kommunens verksamheter och för KF:s styrdokument, 

bl a Politik för hållbar utveckling, energiplan och översiktsplan. Den strategiska planen och 

KF:s styrdokument påverkar i sin tur det löpande arbetet i nämnder och förvaltningar, vilka 

årligen upprättar verksamhetsplaner som godkänns i KF. FriStadsvisionen och andra policy-

dokument är i relevanta delar inlyfta i ÖP-05 och hänvisas till i andra styrdokument. Det är 

dock ont om kopplingar till visionen när det gäller dokumentens innehåll i övrigt, liksom 

mellan exempelvis Eskilstuna MaTs och översiktsplanerna. Intressant nog betonas svårig-

heterna med integreringen av trafik- och stadsplaneringen i EskilstunaMaTs; ”I klartext 

betyder detta att samtidigt som man arbetar med att på olika sätt förbättra för cyklister och 
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kollektivtrafikresenärer, och driva framgångsrika projekt med olika interna och externa 

aktörer, så påverkas den traditionella planeringen mycket lite. Man fortsätter att bygga nya 

vägar, planera för nya stormarknader och öka kapaciteten i biltrafiknätet – trots att detta 

många gånger ger rakt motsatta effekter jämfört med vad man strävar efter i MaTs-arbetet” 

(Bengtsson & Rydén, 2001:20). Mycket lite återfinns också av Trafikplan-80 i dokumenten 

under perioden; den omnämns inte ens bland underlagen i ÖP-90 och kan antas ha spelat ut 

sin roll. Energiplanerna omnämns främst i översiktsplanerna på kommunnivå. Den fysisk-

rumsliga dimensionen är svag under 90-talet; energiplaneringen är ett sektorsintresse bland 

andra. I ÖP-05 är kopplingen utvecklad rumsligt, men främst på kommunnivå i form av frågor 

kring vindkraft och energiskogsodling.  

Planeringsdokumentens form 

Retoriska grepp och uttrycksformer  

Program och sektorsplaner präglas av en rationell diskurs med få värdeord, troper och figurer. 

Istället för hotbilder och visioner är statistik och prognoser utgångspunkten. Framförallt 

trafikplanen och energiplan-90 har en tydlig logosappell och bygger i stor utsträckning på 

historisk utveckling. I Trafikplan-80 betonas en vetenskaplig underbyggnad från forsknings-

projekt och trendframskrivningar under olika scenarier för trafikutvecklingen. Ställningstag-

anden visas dock utan djupare resonemang och motiveringar; planen är ett kondensat av flera 

utredningar och en mycket komprimerad framställning. Överblickbarheten är god men 

transparensen låg. Expertperspektivet är påtagligt.  

ÖP-90 är i stor utsträckning en förteckning av allmänna intressen och som sådan tydligt 

logospräglad. Då det i princip saknas troper och figurer kan slutsatsen dras att avsändaren är 

planerare och att mottagaren främst är avsedd att vara initierade läsare såsom andra planerare.  

Det är med FriStadsvisionen som en mer argumentativ retorik framträder. Visionen vill ta 

vara på de förutsättningar som ökad regional integration ger. Den har ett personligt, resoner-

ande ethostilltal som också strävar efter en logik i argumentationen genom att koppla den 

historiska utvecklingen till nutid och framtid - ett inslag av logosappell. Visionen är i hög 

grad en uppräkning av befintliga styrkor och möjligheter och är inte särskilt konkret i fram-

tidsinriktningen. Istället uttrycks värden i form av trygghet, säkerhet och barnets perspektiv, 

riktat till både beslutsfattare och allmänheten.  

Anslaget från FriStadsvisionen följs retoriskt upp i Politik för Hållbar utveckling genom 

främst två inslag. Det ena är förordet, där KS ordförande figurerar med porträttfoto och en 

påtagligt personlig och moraliserande text; en kombinerad ethos- och pathosappell som i 

några korta stycken fångar väsentliga perspektiv på hållbar utveckling riktat från ’politikern 

som planerare’ till en bred grupp av mottagare. Appellen ligger i landskapet, traditioner och 

den starka vändningen under 2000-talets början. Hållbarhetsbegreppet nyanseras genom att 

understryka beroenden mellan de olika dimensionerna och poängtera fysiska strukturers trög-

het, lärande och innovationer. Slutligen betonas mod, handlingskraft och förändringsvilja; ett 

rop för att mobilisera förändring. Tonvikt läggs vid klarhet (puritas) och lämplighet (aptum), 

men främst vid skönhet (ornatus). Ekologisk modernisering framträder genom sublimering 

(att vända något negativt till något positivt); ”Miljöhänsyn och miljöanpassad produktion är 

ingen bromskloss – numera är den ett konkurrensmedel” (Eskilstuna kommun, 2002:3; min 

understrykning). Konkurrens och attraktivitet ses som drivkrafter för miljöhänsyn. Global 

rättvisa framträder genom betoning av allas ansvar, det globala tillståndet och de lokala 

orsakerna.  
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Det andra retoriska inslaget är dess pedagogiska ton med ett enkelt språk, viss ironi (”den 

renaste energin är den vi aldrig använder” (Eskilstuna kommun, 2002:22)) och avvägd 

faktaredovisning. En lättbegriplig genomgång av politik, mål, strategier och prioriteringar 

visar en angelägenhet om att vinna gehör; betoningen ligger på korrekthet, klarhet och ända-

målsenlighet. Skönhet, det vanligaste medlet för övertygande, är nedtonat; tjänstemän med ett 

neutralt expertperspektiv är författare och ämnet – hållbar utveckling – kan komprometteras 

av att framställas på ett alltför estetiskt sätt.  

Det går att se en utveckling av retoriken under perioden. När det gäller Eskilstuna-MaTs 

från 2002 finns en mer utvecklad ethosappell genom en engagerande nulägesbeskrivning och 

tillståndets förändring om inget görs. Denna bygger i sin tur på ett logos-grundat rationellt 

faktaunderlag där – återigen – statistik och prognoser utgör utgångspunkt. Det är ett expert-

perspektiv, men i en resonerande ton där erfarenhetsbaserade iakttagelser och normativa 

uttryck med viss pathoskaraktär ger ett engagerande tilltal och där koncept som mobility 

management introduceras.  

ÖP-05-planerna har likartat upplägg, gemensamma mål och samma författare, vilket ger 

intryck av en rationell hantering. Att ’hela och avsluta’ staden är en rationalistisk metafor om 

staden som ett hanterbart objekt som kan fulländas till ett (utopiskt) sluttillstånd och som 

bidrar till intrycket att planeringen utövar en hög grad av kontroll över utvecklingen. Planerna 

präglas fortfarande av en tydlig tyngdpunkt på logos och påtaglig avsaknad av ethos och 

pathos – det saknas exempelvis förord. Planerna är också kortfattade kring många komplexa 

frågeställningar; problem konstateras, varpå strategier och riktlinjer direkt redovisas. Ibland 

saknas slutsatser och förslag till följd av redovisade problemställningar, exempelvis när det 

gäller permanentningen av fritidsbebyggelse (Eskilstuna kommun, 2005b). Avsaknaden av 

politisk sanktion indikerar att planerna inte främst har avsetts som politiska verktyg utan som 

handläggningsstöd. Därtill är de vingklippta genom brasklappar av typen ”kartredovisningen 

är endast exempel på områden som kan komma att exploateras” (min kursivering). 
 

Visioner och retoriska ramberättelser 

Trafikplan-80 utgår från observationer om planens nuläge blandat med prognoser för 

framtiden. Ramen handlar om ökad osäkerhet och minskat handlingsutrymme. Samhällsför-

ändringarna i stort bedöms ha större betydelse än kommunala styrmedel. Systemet föreslås 

inriktas på optimering och resurseffektivitet. I både energiplan-90 och -2000 är bakgrundsbe-

rättelserna nedtonade och utgår mer från den nationella politiken. Det förs inga resonemang 

om omvärldsförändringar och kommunens utveckling. I energiplan-06 har dock hållbar 

utveckling fått genomslag och utgör en riktningsgivare. ÖP-90 har på motsvarande sätt en låg 

profil vad gäller framtidsanda. En diskussion om resurshushållning färgar den mycket kon-

denserade måldelen. Eftersom bostadsbyggandet uppfattas som ett av planens huvudsyften 

och befolkningsutvecklingen vid 90-talets början var negativ koncentreras planens anda till ett 

kretsande kring statistiken. Den historiska utvecklingen är starkt näravarande, men recession-

en blir aldrig uttalad utan en ’blind fläck’ som planens utsagor rör sig runt.  

FriStadsvisionen från 1998 har fått en stark förankring och återkommer under hela 2000-

talet i olika dokument. FriStaden Eskilstuna har historiska rötter från stormaktstiden. Att välja 

denna framgångsperiod för att ’hitta hem’ hos Eskilstunaborna och ge en positiv bild av 

kommunen har varit effektivt. Ordet FriStad anspelar på positiva värden; frihet, urbanitet och, 

som en vidare och mer generell association, en tillflyktsort. Här kan tankarna ledas till 

kreativitet, diversitet och tolerans; den kreativa klassens attribut (Florida, 2006), något av en 
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motpol till den dominans av lågutbildad arbetskraft, homogenitet på arbetsmarknaden och 

därav följande socioekonomiska spänningar som tidigare har funnits. I denna bemärkelse är 

FriStadsvisionen påtagligt revolutionär. Från 2007 och framåt har kommunen förnyat visionen 

under rubriken ”Vision Eskilstuna – den stolta Fristaden: – Vi är modiga och utmanar, – Vi 

välkomnar olikheter och idéer, – Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid. Till oss 

kommer du för att uppleva, inspireras och lära.” (Eskilstuna kommun, 2008). 

Politik för hållbar utveckling innebär också en visionär markering om strävan mot 

hållbarhet. Dokumentets omfattning är en betydande del av det visionära; problembeskriv-

ning, mätbara mål, strategier, åtgärdsexempel, konsekvenser, ansvarsförhållanden, styrmedel 

och uppföljning uttrycker ett avancerat synsätt som är vägledande för framtiden. Förordet har 

flera av Sandercocks (2011) nyckelegenskaper för berättande; inslag av förklaring och 

samstämmighet, en sammankoppling mellan universella problem (hoten mot en hållbar ut-

veckling) och vad kommunen kan göra lokalt samt i viss mån en moralisk spänning mellan 

orsaker till problemen och begränsningar i vad som kan göras; ”Det är inte så att just vi ska 

rädda hela världen. Globala miljöproblem uppstår emellertid inte av sig själva, utan beror på 

det som görs lokalt.” (Eskilstuna kommun, 2002:3). Utöver detta ges en nulägesbeskrivning 

till målen som även är en bakgrund och historisk förklaring till det nuvarande tillståndet. 

Detta ger en kombinerad logos- och ethosappell som både informerar och engagerar. 

Eskilstuna-MaTs är ett expertdokument på strateginivå och berör inte ovan diskuterade 

visioner. Däremot utgör transporternas miljöproblem en bakgrund som driver argumenta-

tionen för att minska biltrafikens roll i transportsystemet och främja alternativen. Den 

retoriska frågan ’Vad händer om vi inte gör något’ målar upp en bild av ökade miljöproblem 

som argumentation för mobility managementperspektivets och olika reformers nödvändighet.  

ÖP-05-planerna stödjer sig på FriStadsvisionen samt mer specifikt kommunens natur- och 

industrihistoria som’storyline’. Denna historia innehåller inte så många retoriska stilgrepp, 

men att den ägnas så pass mycket uppmärksamhet pekar mot att det finns ett intresse av att 

skapa en ’Eskilstuna-anda’ som kan spåras till FriStadsvisionen. Högskolans utveckling, 

Svealandsbanans öppnande och invigningen av E20 framhålls som framgångsfaktorer och blir 

delar i berättelsen om hur kommunen har ’rest sig ur askan’ och som gör utvecklingen under 

2000-talets första hälft till en framgångssaga.  

Planeringsdokumentens innehåll 

Föreställningar om hållbarhet 

Under 80- och början av 90-talen fanns inte begreppet hållbar utveckling eller dess holistiska 

perspektiv i dokumenten. I ÖP-90 talas dock om helhetssyn, ekologiska frågor och att miljö-

faktorer ska väga tungt i olika sammanhang. Under andra halvan av 90-talet förändras 

perspektivet. KF antog riktlinjer för det lokala Agenda-21-arbetet 1994. Inom ramen för ett 

aktivt internt och externt Agenda 21-arbete byggdes ett system upp med miljöpolicy, 

övergripande miljömål, miljöledningssystem och miljöbokslut. Ett hållbarhetsperspektiv 

inarbetades i olika planer och projekt. Processen ledde dock aldrig fram till ett lokalt Agenda 

21-program. Orsakerna var dels otillräckliga resurser, dels omorganisationer i den kommunala 

förvaltningen som tog kraft från arbetet (Eskilstuna kommun, 2000). Under 1999 inordnades 

de strategiska frågorna om hållbar utveckling/Agenda 21 i den nya enheten Utveckling och 

näringsliv inom KSF. Politik för Hållbar Utveckling från 2002 blev kommunens Agenda 21-

program. Det Naturliga Stegets fyra systemvillkor liksom Rio-deklarationens syn på hållbar 

utveckling och Agenda 21 lyfts fram som en tydlig utgångspunkt här liksom i bl a Eskilstuna-
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MaTs. Systemvillkoren är ingen lokal tolkning av hållbarhetsbegreppet utan en importerad del 

av Sveriges Ekokommuners idégrund som riktar fokus på resurshushållning och kretslopp 

utifrån ett globalt fördelningsperspektiv. Handlingsplanen till Politik för Hållbar Utveckling 

riktar in sig på sociala och ekologiska aspekter av hållbarheten. Dess mål arbetades in i ÖP-

05-planerna och har därmed levt med fram till 2014 års plan. Energiplan-2000 och -06 tar upp 

flera hållbarhetsaspekter från ett planeringsperspektiv. I den sistnämnda finns ett system-

orienterat synsätt på samspelet mellan bebyggelse, transporter och uppvärmning som pekar på 

att hållbarhetsfrågan landat även i en rumslig dimension. Sammanfattningsvis har skett en 

markant utveckling under främst 2000-talet som har etablerat hållbarhetsfrågorna som en 

grundläggande utgångspunkt i planeringen.  
 
Energi- och klimatperspektiv i planeringen 

I ÖP-90 argumenteras för energihushållning och att använda energikällor med liten miljöpå-

verkan. Särskilt intressanta är målen ”Planeringen bör ske så att energiförbrukningen inom 

transportsektorn minskar” och ”Möjligheterna till fjärrvärmeanslutning ska väga tungt vid 

lokalisering av bostäder och etablering av verksamheter” (Eskilstuna kommun, 1990). I 

övrigt handlar energifrågan om val av tillförda bränslen. I Politik för Hållbar Utveckling är 

klimatfrågan den högst prioriterade miljöfrågan. Det handlar också om energieffektivisering 

för värmeförsörjning och transporter och att detta ska integreras i översiktsplaneringen. 

Eskilstuna-MaTs ger klimatfrågan ett eget målområde men utan konkret koppling till den 

fysiska planeringen. Däremot framgår stadsstrukturens betydelse av andra mål i dokumentet. I 

översiktsplanerna 2005 har målen för energiområdet inte kommit med bland övriga mål, men 

för bebyggelse och transporter anges att en tätare stad innebär mer begränsat transportarbete. 

Kopplingarna är dock inte särskilt tydliga. Energiplanerna har som renodlade sektorsplaner 

naturligt ett tydligt energiperspektiv.  
 

Hur påverkar visioner, mål och strategier varandra? 

Generellt har planeringen från 90-talets början haft litet inflytande över den efterföljande 

planeringen under perioden. E20 och Svealandsbanan diskuteras redan i Trafikplan´80. De 

utgör emellertid i första hand frikopplade projekt, medan bebyggelseutvecklingen tycks ha 

skett utifrån andra utgångspunkter. Det är först i och med FriStadsvisionen som det uppstår en 

tydlig kedja av påverkan från vision via mål och ner i strategier. Här är handlingsplanen till 

Politik för Hållbar Utveckling en konkretisering av FriStadsvisionen inom områdena 

ekologisk hållbarhet och folkhälsa, även om nationella mål utgör den starkaste utgångspunkt-

en. Visionen och handlingsplanen förs vidare in i ÖP-05-planerna och kopplas (om än löst) till 

fysiska planeringsstrategier. Emellertid påverkas ställningstagandena i dessa planer även av 

Handelspolitik för 2000-talet, Eskilstuna-MaTs och andra strategidokument. Här är det 

emellertid svårt att urskilja vad som härrör från vilket dokument. Eskilstuna-MaTs, som är 

inriktat mot mobility management, men även strategier och förhållningssätt kring den fysiska 

stadsutvecklingen, förhåller sig fristående till övriga dokument. Utgångspunkten är i stället de 

nationella miljökvalitetsmålen och de fyra systemvillkoren, där det finns en beröring med 

Politik för hållbar utveckling. De nationella miljökvalitetsmålen har haft stor betydelse, först i 

Politik för hållbar utveckling och därefter i ÖP-05-planerna; lokalt omformulerade och 

inbäddade genom gruppering i för kommunen relevanta kategorier som problematiseras i 

Politik för hållbar utveckling. I energiplanerna finns framförallt förhållningssätt och strategier 

som lyfts in i ÖP-05-planerna. Eskilstuna-MaTs är främsta utgångspunkten när det gäller 

trafikfrågor, med ett fokus som främst ligger utanför den fysiska planeringsdimensionen. 
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Trafikfrågorna har – kanske därför - en nedtonad roll i översiktsplanerna, undantaget frågan 

om de fysiska strukturernas utveckling. Näringslivsfrågor är påtagligt vagt redovisade i 

nämnda dokument. I Politik för hållbar utveckling har näringslivsrelaterade och ekonomiska 

frågor separerats för att hanteras i annat sammanhang. De mål i ÖP-05-planerna som behand-

lar näringslivsutvecklingen fokuserar främst på medverkan i den regionala utvecklingen.  

Det tidiga 90-talets mål och strategier har inte på något tydligt sätt kommer till uttryck i 

2000-talets översiktsplaner. Bebyggelseetablering vid Mälarstranden är en strategi som inte 

har stöd i mål, varken i ÖP-90 eller senare. Inriktningen strider istället mot flertalet tidigare 

mål om bebyggelseutvecklingen. Påverkan på planeringen har här skett från annat håll än 

inom ’planeringssfären’. Vidare utvecklas under 2000-taletkvantifierade mål för minskade 

utsläpp av koldioxid och energieffektivisering (Eskilstuna kommun, 2000; 2002; 2006). Det 

framstår som att den fysiska planeringen har haft andra, mer utvecklings- och näringslivsin-

riktade utgångspunkter än de dokument som uttrycker ambitioner om en ekologiskt hållbar 

utveckling. Två parallella och divergerande planeringssfärer tycks ha förekommit, båda med 

politiska utgångspunkter i FriStadsvisionen.  

 
Utveckling av perspektiv som rör hållbara fysiska strukturer 

Under 80- och 90-talen är utgångspunkten främst att optimera och effektivt utnyttja befintliga 

strukturer, att lokalisera bebyggelse energieffektivt och att planeringen ska ske så att trans-

porternas energianvändning ska minska (ÖP-90). Kopplingen bebyggelselokalisering – 

fjärrvärme är också uppmärksammad. I övrigt är perspektivet präglat av den fysiska riksplan-

eringens fokus på riksintressen och resurshushållning enligt NRL. Politik för Hållbar Utveck-

ling redovisar en tydligare problembild för bebyggelsestrukturen; det har glesats ut och byggts 

i funktionsseparerade enklaver. Strategin är kompletteringar och miljöanpassning snarare än 

att bygga nya stadsdelar. Förtätning ses som ett medel för minskad energianvändning. Även 

om flera perspektiv finns med så är målen och strategierna ofta ganska vagt formulerade; ”En 

långsiktigt hållbar bebyggelse-, grön- och transportstruktur ska utvecklas i Eskilstuna 

kommun både vid lokalisering av nya bostads- och verksamhetsområden samt vid omvandling 

av befintliga.” (Eskilstuna kommun, 2002:30). ’Långsiktigt hållbar’ preciseras inte. Det finns 

därmed ett stort utrymme för att relatera åtgärder med ganska liten effekt till målen. I ’ÖP-05-

paketet’ har ett medvetet perspektiv på relationen transporter-bebyggelse utvecklats liksom 

mål för funktionsblandning och kollektivtrafikens framkomlighet. Strategin uttrycks som att 

”För att kunna uppnå en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur eftersträvas en förtätad och 

funktionsintegrerad stad. Genom att begränsa stadens utbredning uppnås en mer stadsmässig 

och tät bebyggelsestruktur, staden ”helas och avslutas.” ”
146

 (Eskilstuna kommun 2005b). 

Samtidigt medger planen omfattande ytor för gles bebyggelse i stadsbygdens periferi. Fjärr-

värmeperspektivet finns kvar, men i målen framkommer inte längre någon tydlig inriktning 

för handelns och servicens lokalisering. Energiplan 2000 har i väsentliga delar flyttats över i 

översiktsplanen. Energiplan-06 tar sin utgångspunkt i Politik för hållbar utveckling och har 

således ett rumsligt perspektiv, om än inte uttryckt i termer av de indikatorer jag har utvecklat. 

Mot bakgrund av tidigare översiktsplaner och Politik för hållbar utveckling framstår ÖP-05 

för Mälarstranden som märklig i det att den ger explicit stöd för en spridd bebyggelse-

utveckling. Argument för inriktningen saknas och den strider mot riktlinjerna om restriktivitet 

för gles bebyggelseetablering på landsbygden.  
 

                                                
146

 Fetmarkerad text och citationstecken i citatet från ursprungstexten.  
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Indikator ÖP-90 ÖP-90 för 
stadsbygden 

ÖP-05 ÖP-05 för 
stadsbygden 

Centralitet på stadsnivå x  x x 

Kollektivtrafikens täckningsgrad     

Vägnätets utformning     

Tätortens form som förutsättning för effektiv kollektivtrafik     

Kärnbildning (nuklearitet)     

Funktionsblandning   x x 

Befolkningstäthet   (x) (x) 

Bebyggelsetäthet   x x 

Bebyggelsetypologi     

Fjärrvärmenätets täckning x    

 
Tabell 42. Behandling av urban form-faktorer i Eskilstunas översiktsplaner. 
 

Genomförandet från vision till verklighet 

Trafikplan-80 påtalar behovet av genomförande och uppföljning. Under 90-talet diskuteras 

detta kortfattat i ÖP-90, som istället riktas in mot fortsatt planläggning genom upprättande av 

fördjupningar till översiktsplanen. ÖP-05-planerna är inte proaktiva i bemärkelsen att de går 

in på genomförandet; de intar en mer passiv hållning. Politik för hållbar utveckling och 

Eskilstuna-MaTs har däremot handlingsprogram som går igenom ansvarsfrågor och prioriter-

ingar. Där diskuteras också styrmedel, kontinuerlig anpassning och ökat lärande. Däremot 

redovisas endast exempel på konkreta åtgärder.  

Aktörer i och bakom planeringsdokumenten 

Aktörerna, deras roller, mandat och samspel 

Kommunen har varit den dominerande planeringsaktören under hela perioden. Från slutet av 

90-talet och framåt har detta varit allt tydligare uttalat och kommunen har tagit på sig rollen 

som samlande kraft vad gäller omställning mot hållbarhet. Det blir tydligt att KSF fått ett 

större mandat under 90-talets andra hälft och 2000-talet. Eskilstuna Energi & Miljö AB 

inordnades under KSF:s styrning, liksom beställningar av översiktlig planering och vissa 

projekt inom stadsbyggnadsområdet, inte minst Eskilstuna-MaTs. Sektorsförvaltningarna 

inklusive SBK har dock ansvarat för flertalet beslutsdokument, däribland upprättandet av 

översiktsplaner och detaljplaner. Till detta bör läggas att såväl handels- och arenaetableringar 

som flera av bostadsprojekten skett utanför KSF:s kontroll och ibland även utan tydligt stöd i 

översiktsplanerna. Här tycks snarare mark- och näringslivsenheterna i kommunen haft en 

viktig roll. Dokumenten är ’tysta’ i detta avseende och det framgår inte heller hur nära kopp-

lingarna till den direkta politiken varit. Det är signifikativt att Politik för Hållbar Utveckling 

inte behandlar näringslivsfrågor. Dessa har istället haft en egen hantering och intressekon-

flikter framträder inte; utvecklings- och näringslivsfrågor med konsekvenser för stadsutveck-

ling och social eller ekologisk hållbarhet har kunnat bedrivas ’obehindrat’.  

Transportfrågorna har i ÖP-05-planerna en nedtonad roll. Integreringen av trafikfrågorna i 

stadsplaneringen som Eskilstuna-MaTs efterlyser finns inte, utan fokus ligger på transportnät-

ens fysiska utbyggnad. Eskilstuna-MaTs är ett exempel på projektinriktat arbetssätt för att 

implementera nya perspektiv som drivits av främst KSF. Det framstår som att det är KSF som 

drivit det mer strategiska miljö- och hållbarhetsperspektivet i kommunen under främst 90- och 

början av 2000-talen innan frågorna fått bredare fotfäste bland sektorsförvaltningarna. Den 
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svaga implementeringen av Eskilstuna-MaTs indikerar en skillnad i graden av strategiska 

perspektiv och kanske även skilda synsätt i sakfrågor mellan förvaltningarna.  

Under 2000-talet betonas, bl a i Energiplan-06, samverkan och att kommunen inte kan nå 

sina mål på egen hand. Staten har haft en viktig roll vad gäller utbyggnad av den övergripande 

väg- och järnvägsinfrastrukturen och när det gäller högskolans utveckling. Vid sidan av de 

offentliga aktörerna har PEAB intagit en stark ställning genom avtalet med kommunen om 

byggandet av bl a arenor och bostäder. De har uppfört en stor del av de lägenheter i central-

orten som har tillkommit under perioden och kunnat finansiera exploateringarna med lång-

variga hyreskontrakt med kommunen för nyttjande av arenorna. Konstruktionen har varit 

kontroversiell men har inneburit ett genomförande av politiska ambitioner under perioden.  
 

Diskursernas utveckling  

I början av 90-talet framträder i ÖP-90 och Energiplan-90 en ekologisk effektivitets-och 

hushållningsdiskurs som kan vara färgad av 70-talets fysiska riksplanering, energikrisen, 

energihushållningssträvan och den koppling mellan PBL och NRL som successivt tydlig-

gjordes. Den rationella planeringsdiskursen var då tydlig med tyngdpunkt på statistiska under-

lag och trendframskridningar som utgångspunkt. Detta är mycket tydligt i Trafikplan-80, där 

den vetenskapliga grunden för arbetet betonas, men är framträdande även i energiplanerna.   

Det är i samband med att utvecklingen vänder runt 1997 som kommunen mer uttryckligt 

formulerar sådana stadsutvecklingsambitioner i FriStadsvisionen. Arbetet med en centrum-

plan runt 1995 har sannolikt berett vägen för detta. Under 2000-talet förstärks andan i denna 

vision genom planernas framställning av den stolta historiska utvecklingen till att bli en lokal 

diskurs kring den post-industriella hållbara staden. Detta skiljer sig på ytan från de vid 

tidpunkten utbredda metadiskurserna om den attraktiva staden och ’den nya verkligheten’ 

genom att betona industritraditionerna och att bygga vidare på dessa med Svealandsbanan, 

Högskolan och närheten till Mälaren som nya förutsättningar. Under denna yta framstår det 

ändå som att det är den kreativa klassen och ekonomisk utveckling man har i sikte när man 

diskuterar kreativitet. Under 2000-talet lyfts detta in i översiktsplanerna genom direkta 

hänvisningar. Genom en sammanfattning av Agenda 21:s kapitel i Rio-agendan kommer 

diskursen global rättvisa in i Politik för Hållbar Utveckling, men samtidigt är prioriteringen 

av ekonomiskt lönsamma lösningar i det korta perspektivet explicit. Argumentet att 

långsiktigt kostsamma blindgångar kan undvikas är visserligen riktigt men det sägs inget om 

att kortsiktigt olönsamma lösningar som är gynnsamma på lång sikt riskerar att väljas bort.  

Hållbarhetsdiskursen är löst kopplad till attraktivitetsdiskursen; 90-talets resurshushåll-

nings- och effektivitetsperspektiv har levt vidare i bara svagt modifierad form parallellt med 

regionförstoring och näringslivs- och centrumutveckling. Attraktivitetsdiskursen tar sin 

utgångspunkt i behovet av regionförstoring och konkurrensen mellan stadskärnor om 

besökare. Hållbarhetsdiskursen, som i hög grad har präglats av ekologisk modernisering, 

utgår istället mycket ifrån Politik för Hållbar Utveckling, som inte omfattar den ekonomiska 

dimensionen av hållbarhetsbegreppet.  
 

Makten bakom visioner, mål och strategier 

Merparten av de analyserade dokumenten är utarbetade inom kommunen, utan större 

inblandning av externa parter annat än som formella remissinstanser. När det gäller vissa 

sektorsprogram såsom Eskilstuna-MaTs, framgår det att dokumentet är en konsultprodukt, 

vilket gör att den politiska delaktigheten i arbetet kan ifrågasättas. I just detta fall tycks 
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programmet inte ha fått något konkret genomslag i efterföljande planeringsdokument. Den 

interna kommunala samverkan förefaller dock ha ökat under perioden. En jämförelse mellan 

ÖP-90 och ÖP-05 visar att sektorsbeskrivningarna intar en mindre dominerande roll i ÖP-05 

och att gränsdragningarna mellan olika intressebeskrivningarna ser annorlunda ut, vilket tyder 

på en mer tvärdisciplinär hantering. I Politik för en hållbar utveckling diskuteras delaktighet 

och inflytande med fokus på vitalisering och komplettering av den representativa demokratin 

samt att bygga nätverk av olika slag. Dessa två former av medborgarinflytande pekar i delvis 

olika riktningar och kan ses som komplementära; en hybridform av den hierarkiska statsstyrda 

kommunen och den samverkansinriktade kommunen (Montin & Granberg, 2013). ÖP-05 

framstår som tidigare nämnts som en avvikelse från målen i övrigt om en hållbar utveckling. 

Här framgår att det måste ha funnits andra maktfaktorer som drivit på utvecklingen; antingen 

en i andra sammanhang outtalad eller dold politisk vilja, en konsekvens av befintliga 

strukturers inverkan på planeringen eller en kombination. Dokumenten avslöjar inte vilket.  

Dialektik 

Gap-analys 

Korrespondens retorik och realitet 

Eskilstuna kommun har under undersökningsperioden haft en rad ambitiösa mål för den 

fysiska planeringen med syfte att uppnå en mer energi- och klimatmässigt hållbar 

stadsutveckling. Följande mål har haft en direkt bäring på avhandlingens indikatorer:  

 Centralitet: ” Bostadsbyggandet bör styras så att huvuddelen av bostäderna byggs inom 

Eskilstuna stadsbygd.” (ÖP-90). ”Inom tätbebyggelsen prioriteras förtätning före utbred-

ning utan att viktiga grönområden tas i anspråk.” och ” Ny bebyggelse på landsbygden 

koncentreras, med beaktande av kulturhistoriska värden, till befintliga by- och gårdsbild-

ningar med utbyggd infrastruktur. Detta utesluter inte enstaka byggnader i andra lägen.” 

(ÖP-05-planerna).  

 Koncentration/kärnbildning: Planeringen ska inriktas… ” mot en samordning av arbets-

platser, service, kollektivtrafik, kultur-och fritidsanläggningar samt bostäder.” (ÖP-90). 

”Kring viktiga trafikknutpunkter skapas förutsättningar för boende och verksamheter.” 

(ÖP-05-planerna). 

 Kärnbildning: ”Konsumenterna i kommunens tätorter ska ha tillgång till dagligvaruhandel 

inom rimligt gångavstånd. Kommunen ska, när det gäller dagligvaruhandeln, verka för att 

bevara och utveckla ett decentraliserat nät av medelstora butiker och citykärnan.” (ÖP-

90). 

 Funktionsblandning: ”Funktionsuppdelningen boende-arbete-service minskas utan att 

byggandet av goda boendemiljöer äventyras.” (ÖP-05-planerna). 

 Fjärrvärmenätets täckning: ”Möjligheterna till fjärrvärmeanslutning ska väga tungt vid 

lokalisering av bostäder och etablering av verksamheter.” (ÖP-90).  

Perspektivet har, som jag konstaterat, utvecklats, men redan 1990 fanns principer för att 

minska transportarbetet och utveckla en resurseffektivitet i stadsbyggandet. Sett till hur 

stadsutvecklingen har skett finns samstämmighet på flera punkter i förhållande till dessa mål; 

 En viss förtätning av nattbefolkningen har skett i innerstaden.  

 Kommunen har förstärkt kollektivtrafiken i syfte att stärka en utveckling i stråk.  

 Ett stadsförnyelsearbete har bedrivits, bl a i syfte att stärka stadskärnans attraktivitet till 

förmån för ökad funktionsblandning och att hålla köpkraften kvar i kommunen.  
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Emellertid finns också motsägelser mellan målen som indikerar intressemotsättningar. Visser-

ligen har målen har uppkommit i olika sammanhang och vid olika tidpunkter, men det förklar-

ar inte varför inte en avvägning och prioritering har skett. De mest uppenbara målkonflikterna 

finns mellan ambitionen att stärka stadskärnan vad gäller stadsliv och kommersiell service 

samtidigt som en expansion skett av externhandeln i centralortens periferi samt när det gäller 

målet att skapa en stadsstruktur som bidrar till minskat transportarbete kontra ambitionen att 

utveckla attraktivt boende utmed Mälarstranden. Liksom för Uppsala gör här en genomgång 

av huruvida det har gått att klarlägga utveckling mot måluppfyllelse, bort från måluppfyllelse 

eller ingen utveckling alls för respektive indikator.  
 

Gap mellan retorik och realitet  

På flera punkter finns emellertid även tydliga gap mellan vad de kommunala planerings-

dokumenten säger och hur stadsutvecklingen har skett i praktiken;  

 Tuna Park, Folkesta och Skiftinge är stora handelsetableringar i halvexterna eller externa 

lägen. Gapet ligger delvis i en konflikt mellan olika dokument; Handelspolitik 2000 för 

Eskilstuna kommun och Politik för hållbar utveckling. När dessa avvägs i ÖP-05 sker det 

till handelspolitikens fördel. Även om det således finns mål och dokument som talar för 

handelsetableringar så är dessa i strid med målen om energieffektivitet och klimathänsyn.  

 Permanentningen av fritidshusbebyggelse, ökad fastboende befolkning samt spridda nya 

etableringar utmed Mälarstranden. Här har dels en glidning skett under perioden om man 

jämför kommunens mål vid olika tidpunkter, dels går den verkliga utvecklingen stick i stäv 

med flertalet mål för de fysiska strukturernas och energianvändningens utveckling. Utöver 

ovan angivna mål med koppling till indikatorerna anges i ÖP-90 följande mål som redan 

var och ett för sig i princip talar emot en utveckling utmed Mälarstranden: 

 ”Planeringen ska inriktas så att förutsättningar finns att genom samordning och 

effektivt resursutnyttjande i framtiden hålla nere kommunens kostnader för teknisk 

försörjning, kommunikationer, skolor, omsorg och annan service.”  

 ”Gjorda investeringar, befintliga anläggningar och reservkapacitet av olika slag bör i 

största möjliga omfattning utnyttjas.”  

 ”Oplanerad bebyggelse som kräver stora kommunala insatser bör prövas med stor 

restriktivitet.”  

 ”Vad beträffar fritidsbostäder är det angeläget att slå vakt om fritidsbebyggelsens 

särart. Oplanerad utökning av helårsboende i fritidsbebyggelseområden kan också ge 

negativa kommunalekonomiska effekter. Kommunen bör därför ta tillvara de 

möjligheter som lagen bjuder i form av detaljplan eller områdesbestämmelser för att 

bestämma om och när det är lämpligt att ett fritidsbebyggelseområde kan få för-

vandlas till område för åretruntboende.” 

 ”Områden för bostäder, arbetsplatser och andra verksamheter ska utformas så att 

nuvarande trafiksystem utnyttjas optimalt (och så att) miljö och trafiksäkerhet samt en 

handikappanpassad trafikmiljö sätts i förgrunden.”  

 ”Planeringen bör inriktas på att genom lämplig lokalisering av nytillkommande 

bostadsbebyggelse nå lösningar som innebär låg energiförbrukning.” 

I ÖP-05-planerna ges ett uttryckligt stöd för att permanenta och komplettera i området 

utmed Mälaren. Det närmaste man kommer en förklaring till varför utvecklingen tillåts är 

att ”Det finns ett stort intresse för att bo nära vatten och i tätortsnära glesbygd.” 

(Eskilstuna kommun, 2005c:5).  

 Retoriskt och teoretiskt finns en idé under 2000-talet att kollektivtrafiken ska kunna bära 

en del av energieffektiviseringen i transportsystemet. Inget tyder dock på att kollektivt-
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rafikresandet ökar eller att bebyggelse har lokaliserats så att synergier med kollektivtrafik-

en uppstår. Denna idé kommer inte till uttryck i målen utan finns i planernas strategier.  

 På tätortsnivån är tendenserna i nybyggandet diffusa; både punktvis förtätning och nya 

bostäder i perifera lägen. Detta framstår som ett gap mot strategin att bygga staden tätare. 

Å andra sidan visar ÖP-05 för stadsbygden stora områden för gles bebyggelse även för 

framtida utveckling. Även här är det således i viss mån fråga om en intern motsägelse.  

 Fjärrvärmen framstår som svagt kopplad till stadsbygdens utveckling, trots ÖP-90:s mål 

om att låta förutsättningen för fjärrvärmeanslutning väga tungt. Utvecklingen av Mälar-

stranden har också skett som planerad utglesning som inte kan utgöra underlag för 

kollektiva uppvärmningsformer som fjärrvärme. Avståndet mellan kommunens kraft-

värmeanläggningar och områdena vid Mälaren är för stort och bebyggelsen för gles. Även 

en fortsatt förtätning kan antas vara otillräcklig för kollektiva uppvärmningsformer.  
 

Indikator Utveckling från/ 
mot energi- och 
klimatmässig 
hållbarhet 

Kommentar kring analysens metodik (signifikans, MAUP, 
datatillgång, programvarubegränsningar m m)  

Befolkningstäthet 

 

Positiv utveckling på 
tätortsnivå. Negativ 
utveckling på 
kommunnivå. 

Flerbostadshusområden har ofta stora fastigheter. Redovisning på hektarnivå 
kan därför bli missvisande då hela fastighetens befolkning visas i en ruta, knuten 
till fastighetens centroidpunkt. Den utjämnade tätheten eller förändringen torde 
därför i praktiken vara mindre än vad den framstår som i kartredovisningarna.  

En del av dagbefolkningens täthetsvariationer ligger i spannet 1-25 anställda / 
Ha, vilket får anses vara en ’normal’ förändring utan specifika förklaringar i 
omvärldsförändringar, konjunktur och liknande. Data kan i enstaka fall ha 
kopplats till olika hektarrutor i kartan vid olika tidpunkter, vilket svarar för ett visst 
fel i redovisningen. Detta bedöms vara ovanligt förekommande. Emellertid bör 
slutsatser om mönster i datamaterialet inte dras på basis av enstaka rutor utan 
på kluster av rutor med liknande värden.  

Bebyggelsetäthet 

 

Positiv utveckling på 
tätortsnivå. Negativ 
utveckling på 
kommunnivå. 

Eskilstunas långsamma tillväxt under större delen av perioden gör att frågan om 
förtätning och utglesning blir något vag och att felmarginalerna i mätmetoden kan 
få oproportionerligt stor betydelse för resultatet. 

Centralitet  

 

Negativ utveckling; 
leder inte mot mål 

En flikig tätortsform som Eskilstunas gör den koncentriska centralitetsmodellen 
grov. En nätverksanalys skulle ge en något mera detaljerad bild.  

Kärnbildningar, 
koncentrationer och 
stadsdelscentra 

 

Tvetydig utveckling. 
Leder mot mål, men 
negativ utveckling i 
relation till teori 

Viss utveckling mot de mål som finns, men samtidigt framträder inte kärnornas 
roll som stadsdelscentra i indikatoranalysen. Ser man till att stadskärnan 
utvecklats svagt negativt och att de kärnor som utvecklats utgörs av 
externhandel blir helhetsbilden negativ med hänsyn till energianvändning.  

Kollektivtrafikens 
täckningsgrad 

Utvecklingen är 
liten.  

Förändringarna är för små för att vara signifikanta. Befolknings- och 
bebyggelseförändringarna står för en större variation än nätförändringarna.  

Tätortens form som 
förutsättning för effektiv 
kollektivtrafik 

Svagt negativ 
utveckling. Mål 
saknas 

Resultatet påverkas av en avvikelse i SCB:s tätortsavgränsningar. Dessa ytor 
innehåller ingen bebyggelse men inkluderas till följd av tätortsdefinitionen 
eftersom bebyggelse angränsande till dessa ytor tillkommit. Avvikelsen påverkar 
även indikatorn för bebyggelsetäthet och sprawlindex (se ovan).  

Funktionsblandning 

 

Svagt negativ 
utveckling. Mål 
saknas. 

Endast balansen mellan dag-och nattbefolkning har registrerats vid olika tillfällen. 
Små förändringar gör att statistiska variationer i data kan svara för en ansenlig 
del av skillnaderna. Kompletterat med andra observationer och källor 
(internetsökning) kan konstateras en viss negativ utveckling.  

Vägnätets utformning 

 

Divergerande 
tendenser  

Negativ vad gäller den strukturella formen (okulär bedömning), men positiv med 
hänsyn till vägnätets effektivitet (väglängd per invånare) i tätorten. Okulär 
bedömning vad gäller vägnätets karaktär av nät eller trädstruktur och huruvida 
bebyggelsetillskott integreras i befintlig miljö eller utgör nyexpansion. 

Bebyggelsetypologi Oklart. Mål saknas. Okulär bedömning av stadstyper för ny bebyggelse ger underlag för allmänna 
slutsatser om värmetäthet och fjärrvärmepotential, men det går inte att dra några 
långtgående slutsatser om planeringens inverkan på enskilda projekt utifrån GIS-
analysen. Intervjuer behövs för att få bättre kunskap om respektive projekt.  

Fjärrvärmenätets täckning Svagt negativ 
utveckling 

Negativ vad gäller utbyggnaden av fjärrvärme i perifera områden, men positiv 
genom att nätet har vuxit. För undersökningen är det förstnämnda mest relevant. 

 
Tabell 43. Indikatorer, huvudinriktningen av analysens resultat för respektive indikator samt kommentarer till 
metod, data och iakttagelser i samband med analysen.  
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Befolkningsutvecklingens trendbrott och rumsliga spridning 

Strukturella bakgrundsförklaringar och avgörande händelser 

Befolkningstäthetens förändringar kan i hög grad förstås mot bakgrund av den i Eskilstuna 

historiskt dominerande industrisektorns recession. Med hårdare internationell konkurrens, 

mekanisering, rationalisering och minskade statliga stöd försvann många arbetstillfällen och 

befolkningen minskade med i genomsnitt mer än 1000 invånare/år under 20 års tid fram till 

90-talets mitt. Hos kvarvarande befolkning förändrades den demografiska profilen och 

därmed viljan och förmågan att flytta eller köpa bostad. Under 2000-talet ökade innerstadens 

befolkningstäthet i flerbostadshusområden något, vilket antas ha demografisk-strukturella 

förklaringar. Exempelvis renoveringsinsatser och förändring av lägenhetsstorlekar kan också 

ha del i dessa förändringar, vilket dock inte har undersökts närmare. Det har sammanfatt-

ningsvis skett täthetsförändringar som inte har med planering eller fysisk-strukturella 

förändringar att göra och som överlag inte är särskilt påtagliga. Det som blir en fråga om gap 

mellan retorik och realitet är vad de påtagliga förändringar som skett under perioden i om-

råden med ny bebyggelse eller förändrad markanvändning beror på och hur dessa föränd-

ringar har fördelats rumsligt.  

En viktig bakgrundsförklaring till trendbrottet under 90-talet står etableringen av Svea-

landsbanan och Mälardalens Högskola för. Svealandsbanan började planeras under 80-talet 

och utgör här en av drivkrafterna bakom befolkningstillväxten under främst 2000-talet. Rese-

centrum planerades som en del av järnvägens utveckling under tidigt 90-tal och kom att ut-

göra ett projekt som upptog en stor del av kommunens planeringskapacitet under dessa år. Det 

samtidiga öppnandet av Svealandsbanan och högskolan gav en synergieffekt; kommunens 

ansikte utåt förändrades i två mycket viktiga avseenden – Eskilstuna blev tydligt en del av 

Stockholm-Mälardalsregionen och ett lärosäte med forskning och utveckling. Samtliga inter-

vjupersoner lyfter fram dessa två etableringar som avgörande. Det är troligt att de förändring-

ar som syns i den befintliga bebyggelsen liksom nytillskotten i stadsstrukturen härrör 

åtminstone delvis från den förändringsdynamik i form av inflyttning och strukturförändring av 

näringslivet som följde på Svealandsbanan och högskolans tillkomst.  

Varför olika tendenser i bebyggelsemönstrets utveckling? 

Varför har bostadsbyggandet i så liten utsträckning förändrat bebyggelsetätheten på tätorts-

nivå? Grundläggande är att utvecklingen under 90-talet var långsam och begränsad till följd 

av den ekonomiska recessionen. Det framgår också redan av dokumenten att en del av utveck-

lingen under främst 2000-talet har skett utmed Mälarstranden, utanför tätorterna. Men även 

inom stadsbygden (Eskilstuna, Torshälla, Hällbybrunn och Skogstorp) är spridningen av ny 

bebyggelse påtaglig och har, med vissa undantag centralt, skett i låga koncentrationer. Här 

finns ett antal mer eller mindre kontextrelaterade strukturella förklaringar som bedöms vara 

av generell betydelse för samtliga aspekter av befolknings- och bebyggelsetätheten;  

 Bebyggelse har lokaliserats dit befintlig infrastruktur har funnits. Det har i vissa fall inne-

burit en förtätning av befintliga områden. I andra fall har det skett som expansion i tätort-

ens periferi. Resurseffektiviteten uppges ha varit ett viktigt argument vid lokalisering under 

90-talet (A2).  

 Kommunen har ägt i stort sett alla grönområden och bevakat att dessa inte exploateras 

(A2). Detta har i vissa fall förhindrat förtätning och i andra fall (exempelvis Odlaren) inne-

burit en uppbruten, arkipelagliknande struktur av planerad exploateringsmark. Yteffektivi-
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teten blir i dessa fall lägre än en exploatering enligt en traditionell innerstadskaraktär med 

kvarter, gator och anvisade parker.  

 Kommunen har en stor andel hyresbostäder och är en dominerande aktör på bostadsmark-

naden genom Eskilstuna Kommunfastighets AB. Under 90-talet byggdes inte många 

flerbostadshus på grund av recessionen. Det privata byggandet var, bl a till följd av låg 

betalningsförmåga, underrepresenterat. Småhus och små etapper präglade därför 90-talet. 

 Framtagandet av den gamla generalplanen för centralorten byggde på omfattande inven-

teringar, bl a markundersökningar. Denna kunskap och relativt låg investeringsförmåga har 

påverkat överväganden om expansionsriktningar; exempelvis ansågs i FÖP-05 för stads-

bygden möjligheterna att bygga samman Torshälla med Eskilstuna som små. Naturförut-

sättningar i kombination med byggekonomin har därmed varit en strukturerande faktor.  

Det har också funnits orsaker relaterade till praxis och ställningstaganden i planeringen som 

delvis förklarar bebyggelsemönstrets förändringar: 

 ÖP-90 har under hela 90-talet tjänat som vägledning för planering av VA-nätets utbygg-

nad. Den inriktning för bebyggelsestrukturen som utgjort utgångspunkten i ÖP-90 baseras i 

hög utsträckning på tankar från 70-talets generalplan, vilket innebär att gamla strukturtan-

kar har dröjt kvar som styrande för prioriteringar från VA-synpunkt. VA-strukturen har, 

när den väl byggts ut, varit styrande för kompletterande exploateringar (F2).  

 Gränsdragningar för vad som betraktas som centrum, tätort, stadsdel o s v har från tid till 

annan skiftat, vilket gör förändringar över tid svårbedömda och strategier för förtätning 

svåra att hålla i.  

 Riktlinjer för bl a riskhantering, markföroreningar och hälsa och säkerhet har utgjort 

begränsningar för exploatering av Väster, Norr och Munktellstaden. 

 Under en stor del av perioden ansågs det för kostsamt att exploatera förorenad mark, varför 

förtätning av dessa centrala områden efter flera år av ekonomisk uppgång och befolknings-

ökning först mot slutet av 2000-talet ansetts som intressanta (E2).   

 Att en samtidig expansion i centralortens periferi medgavs parallellt med strävan efter 

förtätning sågs som en självklarhet bland planerarna. Att lägga större restriktioner på en 

sådan expansion var inte något som diskuterades. ÖP-05-arbetet var i detta avseende i stor 

utsträckning en sammanläggning av tidigare diskuterad och pågående expansionsområden. 

Frågan var istället hur dessa på ett bra sätt kunde länkas ihop med den befintliga tätorten 

till en stadsbygd (A2). Ett annat skäl till ’spridd förtätning’ var att behålla och stärka den 

service som fanns i stadsdelarna (A2).  

 Detaljplaneringen av vissa bostadsområden har av olika skäl – främst konjunktur, politiska 

prioriteringar och påverkan från byggsektor och bostadsmarknad – tagit lång tid, vilket har 

gjort att föråldrade strategier för tätortsutveckling har fått fördröjd verkan (E2). 

 Stadsbyggnadskontorets planavdelning kom ofta sent, när viktiga ställningstaganden redan 

gjorts. Mark- och exploatering och näringsliv hade ofta tidiga kontakter med etablerare och 

exploatörer och satte ramarna för den fysiska utvecklingen. Andra förvaltningar ibland gått 

långt i att definiera behov och problem innan en beställning om en detaljplan formulerats. 

Översiktsplanen har inte alltid varit utgångspunkten i dessa situationer (E2). 

Kontinuitet i tätortsstrukturen, d v s en mer jämnt fördelad täthet över stadsbygdens yta, fram-

står av plandokumenten och GIS-analyserna ha varit prioriterat framför agglomerationer, 

koncentrationer och kärnor. I praktiken har ändå enskilda exploateringar skett utifrån projekt-
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visa förutsättningar som punktvis lett till högre täthet än i angränsande omgivningar. Eftersom 

ÖP-05 börjat få genomslag först 2006 och framåt har ÖP-90 tjänat som huvudsaklig vägled-

ning. Den planen uppges emellertid snabbt ha förlorat sin roll genom den ekonomiska krisen; 

den användes som ’uppslagsbok’ för olika frågor men ” … just bebyggelsefrågorna - det har 

varit mycket styrt av var intressenterna har pekat på var de vill bygga. Och då har det gjorts 

detaljplaner utifrån de önskemålen.” (F2). Ledande politiker och vissa tjänstemän uppfattade 

att situationen motiverade stor lyhördhet för de aktörer som under de rådande svåra förhåll-

andena ändå ville exploatera. Mark- och exploateringsenheten (MEx) anses ha haft en stor 

betydelse som första kontakt med exploatörer och med en starkare koppling till näringslivs- 

och tillväxtfunktionerna samt till kommunledningens politiker än vad SBK:s planavdelning 

hade, något som av planerare uppfattades som ett dilemma när det gällde att genomdriva 

hållbarhetsfrågorna (F2). ÖP:s riktlinjer hade svag förankring hos MEx som istället i högre 

grad företrädde exploatörens intresse. Det hände att exploatören köpte mark som låg utanför 

översiktsplanens anvisade områden och först därefter vände sig till kommunen. Då 

kommunen själv varit en stor markägare har det också funnits perifert belägen mark som 

kunnat erbjudas via MEx försorg trots att detta inte varit helt i linje med översiktsplanens 

prioriteringar.  

Om ovan nämnda faktorer gav upphov till en spridning av bebyggelsetätheten på tätorts-

nivå så skedde också en förtätning i de centrala delarna som har delvis andra förklarings-

grunder och som är relaterade till frågan om centralitet.  

Centralitet  

Tvetydig tätortsutveckling och formativt hållbarhetsarbete 

Medan förändringarna i 90-talet början kan ses som en effekt av 80-talets planering är utveck-

lingen därefter tvetydig; den har skett i både centrala lägen och i stadsbygdens utkanter, såväl 

som längs Mälarstranden och i vissa andra perifera lägen. Det aktiva hållbarhetsarbetet från 

borde ha kunnat utgöra en stark utgångspunkt i den fysiska stadsutvecklingen. Grunden till 

detta arbete är bl a insatser på miljösidan från 80-talet och ett KF-beslut om deltagande i 

Klimatalliansen 1994 då också en Agenda 21-grupp tillsattes (Eskilstuna kommun, 2000b). 

Kommunen förband sig att reducera klimatpåverkande utsläpp med 50 procent fram till år 

2000 i förhållande till 1987 års nivå. Ett incitament för fortsatt hållbarhetsarbete var att räkna 

in det 1987 öppnade kraftvärmeverket, vilket reducerade Eskilstunas utsläpp av fossila 

bränslen markant (C2). En plattform miljö- och hållbarhetsfrågorna formades som efter valet -

98 ledde fram till Politik för hållbar utveckling. Valet -98 uppfattas som en vändpunkt 

eftersom S förlorade den egna majoriteten och V kom in med högre miljö- och hållbarhets-

ambitioner (B2). Särskilda medel avsattes för klimatarbetet och Agenda 21-arbetet inordnades 

i enheten Utveckling och Näringsliv på KSF (Eskilstuna kommun, 2000b), vilket underlättade 

för att få gehör för hållbarhetsfrågorna (C2). Denna utveckling förklarar emellertid inte den 

tvetydiga täthetsutvecklingen. Det strategiska hållbarhetsarbetet, till vilket även Eskilstuna-

MaTs hör, tycks vid jämförelse mellan retorik och realitet snarast ha ägt rum parallellt och 

frikopplat från den fysiska planeringen fram till åtminstone efter 2005. Det rör sig här inte 

främst om ett gap mellan vad program och planer säger och hur verkligheten ser ut utan om en 

intern diskrepans mellan olika strategier; den om att skapa en levande och tätare stadsmiljö 

och de om att låta landsbygden leva och att utveckla Mälarstranden. Frågan är hur dessa 

strategier mot bakgrund av andra mål om energieffektiva transporter, att bygga staden inåt m 

m, har tillåtits existera parallellt.  
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Stadens renässans 

Förtätningen centralt kan delvis förklaras med en strävan att vilja vända en negativ trend med 

färre butiker och svagt stadsliv i stadskärnan, som i början av 90-talet hade relativt liten 

befolkning (A2). KS ordförande från och med 1994 såg stadsmiljöfrågor som ett medel för att 

utveckla stadens attraktivitet för ett mer vitalt stadsliv och som regional målpunkt. Ett antal 

stadsutvecklingsprojekt initierades parallellt med det formativa moment då befolknings-

trenden vände, Svealandsbanan öppnades och Högskolan etablerades. Utvecklingen centralt 

efter långkonjunkturens slut fick en särskild utgångspunkt i denna ’stadens renässans’ – C3 

hänvisar uttalat till Jerker Söderlinds bok med denna titel (Söderlind, 1998) som betydelsefull 

för det perspektiv som utvecklades. Samtidigt upprättades en fördjupad översiktsplan för 

centrum, där förhållningssätt etablerades hos tjänstemän som sedan kom att fortsätta med 

översiktsplanerna i början av 2000-talet och Politik för hållbar utveckling (A). Förtätning blev 

en del av strategin för den nya FriStaden, där inte minst närheten till Eskilstunaån rönte 

intresse – Länsstyrelsen i Södermanlands län utförde en inventering av tänkbara utvecklings-

lägen vid vatten; utveckling av stadsdelen Väster började skisseras (C3; Eskilstuna kommun 

2005b). Ökad täthet sågs som en självklarhet, både för att främja stadslivet och för att knyta 

samman stadens delar (A2). Omvandling av centralt och vattennära belägna industrimiljöer – 

främst Munktellstaden och Tunafors fabriker – uppmärksammades som en del i denna attrak-

tivitetsdiskurs. Under 2000-talet har inställningen till boende centralt successivt förändrats 

också i praktiken; fler ser nu fördelar med den närhet som centrum erbjuder till service, 

stadsliv och kommunikationer, vilket har förändrat bostadsmarknaden, betalningsviljan och 

byggföretagens intresse (E2).  
 
Regionförstoring som realitet och som diskurs 

Industrisektorns tillbakagång och lågkonjunkturen från och med 1992 gjorde att man såg ett 

stort behov av att främja all förändring som ledde till arbetstillfällen och bromsa befolknings-

minskningen. En devis blev ”vi har inte råd att säga nej” (C2). Socialdemokraterna, suttit i 

majoritet under hela perioden, har haft dubbla roller som miljöansvariga och som utvecklings-

ansvariga. Det betydde först och främst att ta ansvar för jobben (B2). Översiktsplanens mål 

för de fysiska stukturerna kom att få en underordnad roll i förhållande till näringslivspolitiken. 

En del av hoppet stod till de storskaliga infrastrukturprojekten, bl a E20 och Svealandsbanan. 

Projektens förverkligande öppnade för en regionförstoring som omdefinierade kommunens 

identitet gentemot omvärlden. Man började marknadsföra kommunen mer aktivt, bl a genom 

att torgföra ’mälarkommunen’ på centralen i Stockholm (E2). Attraktivitet i ett regionalt 

perspektiv innebar att framhålla naturmiljön relativt storstaden och de goda pendlingsmöjlig-

heterna. Idéerna följer utgångspunkten i ’stadens renässans’ men också övergripande stads-

politiska diskurser som utvecklades vid tiden. Att inte ’ha råd att säga nej’ innebar beträffande 

regionförstoringen att minska restriktionerna i bebyggelseutvecklingen i ’attraktiva’ lägen, 

och att stimulera konkurrensen med andra städer. Utvecklingen av Mälarstranden kan åtmin-

stone delvis ses som en effekt av regionförstoringen – kommunledningen uppges ha känt sig 

nödgade att planera för en mer organiserad utveckling av områdena vid Mälaren (B2).  
 

Markinnehavets betydelse 

Den ekonomiska realiteten under 90-talet framstår som en huvudförklaring till att det inte gick 

att hålla en konsekvent inriktning mot förtätning och centralitet. Dels byggdes det lite, dels 

fanns inte något stort förhandlingsutrymme gentemot eventuella etablerare och exploatörer 

(E2). Kommunens avtal med PEAB kom därför att få stor betydelse. Kommunens omfattande 
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markinnehav förefaller ha varit en viktig faktor för slutandet av avtalet, liksom att kommunen 

förband sig att betala hyran för lång tid framåt för de arenaanläggningar PEAB skulle bygga. 

En faktor som sannolikt gynnade ett snabbt genomförande av dessa projekt var att det enda 

strategiska planeringsdokumentet för centralorten var den gamla generalplanen från tidigt 80-

tal; tydliga restriktioner och hållbarhetsmål var inte formulerade för den fysiska planeringen 

förrän efter 2005. Den mest styrande faktorn i bostadsprojekten för centralitetens del tycks 

dock ha varit den kommunala markens geografiska läge.  
 
Stigberoende utglesning, miljöfrågor och livsstil som drivkraft och ekonomi som mekanism 

Mälarstrandsutvecklingen har emellertid mer än en förklaringsgrund. Den är också ett resultat 

av ökade behov av och krav på minskad miljöpåverkan från enskilda avlopp i fritidshus-

områdena och en redan under 90-talet tilltagande permanentning av fritidshus när en del bo-

ende med krympande ekonomi, bl a pensionärer, ställdes inför valet att bo i lägenhet centralt 

eller behålla och bosätta sig i sitt fritidshus. Tendensen förstärktes efter Svealandsbanans 

öppnande; ett ökat tryck på Mälarstranden uppfattades som oundviklig och anammades därför 

som en del av den nya utvecklingsstrategin (B2).  

En samverkande händelse var anslutningen av Sundbyholms trav till kommunalt VA 1992 

(B2), vilket innebar behov av ytterligare abonnenter för att få investeringen att gå ihop. När 

trycket på Mälarstranden ökade blev projektet ett argument för fortsatt bebyggelseutveckling 

som samverkade med regionförstoringen. Behovet och tillkomsten av infrastruktur har varit 

en mekanism som drivit fram stadsutglesning. I vissa fall, som kring Mora by, har utbygg-

naden också varit förenad med krav på utbyggnad av väginfrastrukturen. Kommunen uppges 

här i slutet av perioden ha gett bygglov för ett antal tomter utan krav på detaljplan då plan-

läggning skulle utlösa villkoret att bättre vägstandard också ordnades och frågan om vem som 

skulle bekosta vägutbyggnaden (C2). Här var SBK:s planavdelning inte involverad; frågan 

hanterades av bygglovavdelningen (C2). 
 

Prioriteringar och resurser i planeringen 

Utbyggnaden av vatten och avlopp i övriga delar av Mälarstrandsområdet har varit mer kom-

plicerat; många fastighetsägare har inte velat ansluta sig. Detaljplaneringen för permanentning 

har gått långsamt. Kommunen har emellertid inte velat begränsa expansionen utan sett den 

som en förutsättning för att finansiera infrastrukturutbyggnaden. Planeringen drog därför i 

början av 2000-talet stora resurser, vilket gjorde att andra insatser fick stå tillbaka. I praktiken 

hade också PEAB under de tio år avtalet med kommunen gällde, ett stort inflytande över 

detaljplaneringen och inriktningen för bostadsbyggandet; ”… varje månad så kom ju den här 

frågan upp, nämligen vad som skulle vara nästa objekt för PEAB att få exploatera. Ja, alltså, 

de styrde mer eller mindre planläggningen i Eskilstuna. Det är alltså min kanske lite tillspets-

ade tolkning, men det var väldigt påtagligt så under en period.” (F2). Efterhand drev SBK 

fram prioriteringskrav som ledde till att planläggningen bromsades upp och att planavdelning-

en förstärktes för att klara en ökad verksamhet (D2). Eftersom 90-talets restriktiva områdes-

bestämmelser upphävdes i slutet av 90-talet kom den fortsatta bebyggelseetableringen att ske 

utan juridiskt bindande kontroll genom bygglov med vägledning av ÖP-05 för Mälarstranden.  
 
Relationen tjänstemän - politiker och planerarkompetensens betydelse 

Under hela perioden har det funnits behov av starka ledande tjänstemän. Intervjupersonerna 

påtalar att detta dels periodvis har saknats, dels varit svårt att få kontinuitet i. A2 menar att 

Mälarstrandens utveckling delvis kan ses som en följd av starka politiker och svaga tjänste-
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män som fogade sig efter de politiska direktiven utan mycket diskussion. Arbetet med ÖP-05-

paketet upplevs ha varit ”… ett kryssande mellan blindskär…” för att cheferna var angelägna 

att inte gå emot politiken (F2, 2015-02-21). Det uppges ha varit svårt att rekrytera och behålla 

kompetent personal på planeringssidan, något som dock anses ha förbättrats de senaste åren. 

Tjänstemännens kompetens har också haft betydelse i fråga om närvaro i de tidiga skedena 

i planeringen och att ” … någon för frågornas talan” (E2). Högsta kommunalrådet uppges ha 

haft en förtrogen grupp tjänstemän som förde fördjupade diskussioner om tillväxtinriktade 

stadsutvecklingsfrågor, medan hållbarhetsfrågorna diskuterades i andra sammanhang. Då flera 

chefstjänstemän har slutat efter en tid, inte uppfattat eller inte förmått ta sin ledande roll i 

tidiga planeringsskeden har planavdelningen kommit in sent, vilket har bidragit till att det 

varit svårt att försvara eller få gehör för översiktsplanernas hållbarhetsperspektiv. Ett skäl till 

detta har varit anvisningar om att inte vara för strategiska i planeringen; ”Lite tillspetsat kan 

man säga, att vårt informella uppdrag var att leverera underlag för främst bygglovprövningar 

och underlag för detaljplanläggning i form av att redovisa restriktioner.” (F2, 2015-02-21). 

Medvetenheten om detta och ökade resurser har mot slutet av perioden lett till mer proaktiva 

insatser tidigt i processen (E2). En inte oväsentlig delförklaring till gapet från kompentens-

synpunkt är också att hållbarhetsfrågan inte var så etablerad utanför den strategiska 

miljösfären under 90-talet; ” Det fanns liksom inte den medvetenheten mer än möjligtvis hos 

planförfattaren då, den som hade gjort översiktsplanen.” (F2). 

Nya koncentrationer, kärnbildningar och stadsdelscentra 

Beslut utanför planeringens synfält 

Utvecklingen av externhandeln – främst Tuna Park efter 2005 – uppges ha försvagat Eskils-

tunas centralitet i termer av stadskärnans dragningskraft för handel. Även i attraktiva centrala 

lägen gapar skyltfönster tomma på sina håll (C2). Butikerna i Tuna Park är av utpräglad 

centrumkaraktär, vilket det inte anses finnas underlag för. Enligt kommunens trafikplan 

(Eskilstuna kommun, 2012) har dock den totala köpkraften ökat, inte minskat. För stads-

kärnans del uppges köpkraften ha avstannat, inte minskat. Mitt intryck är att uppgifterna är 

motstridiga och kan bero på hur man mäter förändringarna.   

Externhandelns utveckling kan delvis förklaras med rationaliseringen av handeln nationellt 

mot större enheter, externa lägen med lägre kostnader, mindre planeringskonflikter, högre 

biltillgänglighet och avveckling av mindre butiker. Denna utveckling har kommunen bara 

kunnat bromsa genom att vara återhållsam med plantillstånd. Under 90-talets början etabler-

ades Coop i Tuna Park-området. Bakom etableringen låg bl a KF:s ordförande som också 

samtidigt var styrelsemedlem i Coop. När avtalet med PEAB om exploateringar slöts ingick 

utbyggnad av 20 000 m
2
 handel (A2) som lokaliserades till Tuna Park, bl a som ett sätt att 

förstärka Coop-etableringen (D2). De planerande tjänstemännen var inte vidtalade; avtalet 

slöts mellan kommunledningen och PEAB utan insyn. Det gjordes visserligen en komplett-

erande handelsutredning som visade att Svallinge (Tuna Park) tillsammans med en större 

expansion i Skiftinge skulle innebära avsevärda minskningar av sällanköpshandeln i befintliga 

lägen, inklusive stadskärnan och Sveaplan (Eskilstuna kommun, 2002b) och att ’försvars-

åtgärder’ i de befintliga handelslägena kunde förväntas. Konsekvensbeskrivningen till detalj-

planen för Tuna Park (Eskilstuna kommun, 2002) redovisar dock bara summariskt konse-

kvenser såsom ökad trafik, ökade utsläpp, risk för minskad attraktivitet för stadskärnan och 

som främsta positiva effekter att ett utflöde av konsumenter till andra kommuner kan hejdas 

samt att etableringen innebär ökad valfrihet för konsumenterna. Det går att dra slutsatsen att 
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etableringen egentligen skulle komma att innebära fler nackdelar än fördelar. Alternativa 

lokaliseringar, omfattningar eller att inte etablera handel diskuteras inte. PEAB-avtalet tycks 

ha utgjort den förhärskande utgångspunkten.  
 

Skilda perspektiv på externhandelns påverkan 

Det finns de som är kritiska och menar att handeln påverkat centrum och transportarbetet 

negativt – främst miljöföreträdare och lägre stadsbyggnadstjänstemän - och de som menar att 

effekterna är små  – främst näringslivsföreträdare och högre stadsbyggnadstjänstemän. Flera 

anser att Tuna Park inte kan betraktas som externt, att handelsutredningen inte visar några 

allvarliga konsekvenser och att man genom etableringen kunde hämta hem konsumenter från 

Örebro och Västerås. Man menar också att befintliga stadsdelscentra ändå var på tillbakagång 

till följd av handelns strukturomvandling. Jag bedömer här att det finns skäl att tala om 

parallella verklighetsuppfattningar utifrån den roll man har i relation till dels kommunstyrelse-

politiken, dels det professionella perspektiv som finns inom olika sektorer. Ju närmare den 

beslutande makten (som agerat relativt självständigt i etablerings- och näringslivsfrågor i 

förhållande till miljö- och hållbarhetsfrågorna) man som tjänsteman befinner sig, desto mer 

naturligt tycks det ha varit att sympatisera med externhandelsetableringarna.  
 
Mobilisering och paralysering 

En förklaring till att KS-politiken har kunnat agera utanför den fysiska planeringens ’synfält’ 

med näringslivs- och etableringsfrågorna kan vara att det anses ha saknats starka kommun-

direktörer som har kunnat väga utvecklingsfrågorna mot miljö- och hållbarhetsfrågor på ett 

tydligt sätt (A2; B2; C2; D2). Detta har lämnat ett större fält för politiker och vissa andra 

aktörer att agera fritt inom. Samtidigt har förutsättningarna varit ogynnsamma genom låg-

konjunkturens och recessionens ständiga känsla av – och faktiska - kris, som har gjort att 

hållbarhetsperspektiv har upplevts behövas hållas tillbaka för att ’få saker att hända’. Det är 

möjligt att det har utvecklats ett kategoriskt förhållningssätt till krisen även i sammanhang där 

det hade kunnat finnas andra sätt att hantera frågorna – förhållningssättet har varit viktigt för 

att forma FriStadsvisionen och bryta den negativa trenden genom att utnyttja Svealandsbanan 

och Högskolan som regionala möjligheter och argument för en mobilisering. Men när det 

gäller exempelvis Mälarstranden och kanske även externhandelsetableringarna så hade det 

kanske funnits utrymme att ’ha råd att säga nej’. Kriser kan både mobilisera och paralysera.  

Funktionsblandning 

Lokala begränsningar och strukturella omvärldsförändringar 

I ÖP-05 konstateras för stadsbygden att ”Den funktionsintegrerade staden är inte så lätt att 

uppnå i praktiken då många verksamheter kan upplevas som störande för kringboende.” 

(Eskilstuna kommun 2005b:58). Mot bakgrund av stadens industrihistoria har det funnits 

tveksamhet att blanda verksamheter och bostäder som gör detta konstaterande relevant, vilket 

framgår av ambitioner att integrera bostäder i Munktellstaden som inte genomförts (A2). En 

minst lika betydande förklaring är dock att arbetslösheten och det vikande befolkningsunder-

laget - strukturella, externa faktorer som kommunen har haft små möjligheter att påverka - 

inte skapat någon efterfrågan på service och små lokaler och hållit nere bostadsbyggandet. 

Utöver detta har kommunen arbetat både för och emot en ökad funktionsblandning:  

 Central lokalisering av högskolan i konkurrens med mer externa lägen (A2).  

 Bostadstornen vid Tunavallen, som var ett sätt att förbättra arenaprojektets ekonomi, har 

också inneburit en viss funktionsblandning.  
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 Omvandlingen av Tunafors fabriker till bostäder - ett exempel på att bostäder snarare än 

andra funktioner kan vara ett aktivt medel för funktionsblandning, men att detta sker på 

kommersiell grund snarare än utifrån energieffektivisering eller andra hållbarhetsskäl.  

Ytterligare en förklaring kan ligga i en kombination av det rationalistiska planeringsparadigm-

ets strävan efter funktionsseparering och PBL:s utformning av detaljplaneinstrumentet; Det 

förefaller ha varit en självklarhet att planlägga funktionsseparerat om inte särskilda skäl har 

förelegat. I centrum är generellt fler användningssätt blandade på kvarters- och fastighetsnivå 

och fastighetsstrukturen något mer varierad, om än inte alltid mer småskalig än i omgivning-

en. Detaljplaneringen tycks bara marginellt ha influerats av diskurserna om den täta, attraktiva 

och blandade staden.  
 
Den oönskade diversitetens stegvisa utveckling 

I verksamhetsområdet Valhalla har markanvändningen utvecklats genom att olika former av 

handel har etablerats i lokaler som under lågkonjunkturen successivt blivit lediga. Området 

har därför långsamt fått en prägel av externhandel. Området har hög tillgänglighet med närhet 

till E20 och är därmed attraktivt för biltillvänd handel. De äldre detaljplanerna med generösa 

bestämmelser har inte ändrats. Kommunen har därmed tvingats medge lov för ändrad använd-

ning (E2). Kommunens planerare anser att utvecklingen är olycklig, men att trycket inte är 

högt nog för att vid något enskilt tillfälle prioritera en planändring. Valhalla är därmed ett 

exempel på den inre funktionella dynamik som sker inkrementellt och som vid någon bryt-

punkt innebär en fasförändring från industri till handel, vilket ger en ny identitet åt området 

som ytterligare kan förstärka utvecklingen. Även stadsdelen Väster uppges i viss mån ha för-

ändrats på samma sätt (C2). 

Trafiknätens utformning; konnektivitet, korsningstäthet och lokal tillgänglighet 

Stora projekt och lokala perspektiv 

En stor del av 90-talet präglades av stora infrastrukturprojekt. Utformningen i dessa har 

studerats ingående i olika utredningar, men framförallt utifrån projektmål med annan inrikt-

ning än översiktsplaner och andra beslutsdokument. Trafiknätens utformning i utbyggnads-

områden i periferin har inte varit föremål för någon tydlig diskussion i dokumenten. Uppgifter 

om att trafikplaneringen varit inriktad på den lokala, konkreta nivån (D2) talar för att system-

perspektivet på tätortens gatustruktur inte varit framträdande, liksom att expansionstakten 

varit låg, varvid långsiktiga effekter av gatunätets utformning kan ha uppfattats som irrelevan-

ta. Trafikplaneringens organisatoriska hemvist har också diskuterats. Den har befunnits inom 

SBK och periodvis utgjort en egen avdelning men flyttades under 2000-talet till planavdel-

ningen. Överflytten gjorde förutsättningarna gynnsammare för ett strategiskt perspektiv på 

stads- och trafikplaneringen (D2).   
 
Formella och informella perspektivskillnader 

Det har också funnits perspektivskillnader mellan SBK och KSF på hållbarhetsbegreppet och 

vad som anses nödvändigt för att uppnå hållbarheten (A2, C2) som delvis kan förklara varför 

vissa strategier ibland inte fått genomslag i översiktsplaneringen. Eskilstuna-MaTs har ett mer 

utvecklat strategiskt perspektiv än ÖP-05-planerna på hur trafikfrågorna bör hanteras i 

relation till ekologisk hållbarhet. Trivector Traffic AB har utvecklat MaTs som ett koncept 

där ett integrerat perspektiv på stad och trafik är en bärande del. F2 menar att översiktsplanen 

syftar till att hantera de fysiska strukturerna, medan Eskilstuna-MaTs hanterar det som sker 

med stöd av strukturerna, d v s trafikarbetet och trafikantbeteende. Här har funnits en kamp 
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mellan KSF och SBK om defintionsföreträde och initiativ beträffande trafikens roll i den 

översiktliga planeringen (F2), något man internt fick arbeta en med i samband med fram-

tagandet av Politik för Hållbar Utveckling, som har utgjort utgångspunkten vad gäller 

översiktsplanernas mål, men där planerandets praktik i hög utsträckning uppges ha följt andra 

impulser. Från 90-talets mitt till 2000-talets mitt har det funnits olika tjänstemannagrupp-

eringar vad gäller planeringens inriktning – en mer utvecklingsinriktad där näringsliv och 

mark- och exploatering och i viss mån stadsbyggnad har haft en gemensam bild av 

hållbarhetsfrågan och en där främst miljöförvaltning och KSF haft ett mer systemöver-

gripande perspektiv (A2). KS politiker anses ha haft goda relationer med båda gruppering-

arna, men har vänt sig till dem var och en i olika sammanhang, så att två parallella och relativt 

frikopplade spår har uppstått – ett mer näringslivs- och utvecklingsinriktat och ett som utgår 

mer från kretsloppstänkande, miljövård och energieffektivisering (F2).  

Typologi och bebyggelsetäthet 

Flera av de tillkomna perifera bostadsområdena i Eskilstuna centralort (Mesta, Stenby, norra 

Skiftinge, och mindre områden i Slagsta) har en låg exploateringsgrad med markbostäder i 

friliggande eller kopplad form. I flera fall tycks närliggande bebyggelse ha en stark inverkan 

på de kompletteringar som görs; tillägg utförs med en struktur och karaktär som ansluter till 

befintligt mönster. Varken översiktsplaner eller detaljplaner avslöjar några tydliga intentioner 

och frågan tycks sällan ha varit föremål för särskilt stor diskussion i planprocessen. I något 

fall, som i det planerade, ännu ej utförda Odlaren, har lokal- och mikroklimatet utgjort ett 

argument för bebyggelsens placering för att undvika onödig energianvändning för uppvärm-

ning (Eskilstuna kommun, 2006b). Här utgör även naturhänsyn och andra intressen restrik-

tioner som styr bebyggelsens placering och karaktär till en arkipelaglik grupp av enklaver i 

grönskan, vilket talar för en större frihet när området så småningom bebyggs.  

I Stenby sålde kommunen marken till PEAB, som fick möjlighet att, utöver kopplade hus 

och flerbostadshus, även uppföra friliggande hus. Hittills har enbart friliggande hus byggts. 

Även norra Östermalm har bebyggts med vad som kan anses omotiverat låg exploaterings-

grad. Där har anpassning inte skett till omgivande flerbostadshus utan tillskotten utgörs av 

friliggande markbostäder. Den låga exploateringsgraden uppges bero på efterfrågan men 

också att det i hög utsträckning varit en kommunintern fråga där framförallt näringslivs- och 

MEx-enheterna har fört ’marknadens’ talan och därmed i någon mån gått emot översikts-

planens målsättningar. Strukturmässiga ambitioner i både frågan om typologi och lokalisering 

har fått stryka på foten i vägningen mot att överhuvudtaget få till stånd en tillväxt; ”Alltså 

planer och program i all ära - de spelar en väldigt stor roll för opinionsbildningen, men sen 

när det kommer till det konkreta genomförandet så är det pengafrågorna som styr, väldigt 

krasst.” (F2). Liksom trafikplaneringens relation till översiktsplaneringen har frågorna om 

bebyggelselokalisering och val av typologier löpt i processer som har sin främsta utgångs-

punkt i lagstiftning och nationella och lokala mål om hållbar utveckling, medan de närings-

livsfrågor och mark- och exploateringsbeslut som föregått detaljplaneringen löpt i processer 

som i större utsträckning har sin utgångspunkt i frågor om ekonomisk utveckling. Dessa två 

typer av processer har främst mötts när olika intressen varit motstridiga. I det läget har den 

ekonomiska utvecklingen ofta vägt tyngre.  
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Fjärrvärmenätets täckningsgrad 

När det gäller centralortens expansion har fjärrvärme oftast kunnat erbjudas. Det som däremot 

har inneburit ett gap i planeringen har varit uppvärmningsformerna i områdena utmed Mälar-

stranden. Eftersom tätheten varit och fortfarande anses vara för låg och avståndet för stort från 

centralorten har anslutning uteblivit och alternativa uppvärmningsformer, företrädesvis 

värmepumpar, valts. Utifrån den genomsnittliga kostnadsnivån för fjärrvärme är utvecklingen 

naturlig och motiverad. Däremot tycks heller ingen diskussion ha förts om närvärme. Ett skäl 

kan vara att planläggningen av Mälarstranden varit långsam och komplicerad, varvid även ut-

byggnad av infrastrukturen tagit lång tid, något som inte gynnar etableringen av ett helt nytt, 

kollektivt uppvärmningssystem. Ett annat skäl kan vara att det rådde delade meningar mellan 

SBK och Eskilstuna Energi och Miljö om hur den tekniska infrastrukturen skulle dras i för-

hållande till var det ansågs lämpligt att exploatera ’längs vägen’ för att få ekonomisk bärighet 

i utbyggnaden (D2). SBK anser sig ha haft ett helhetsperspektiv på hänsyn till natur- och 

kulturmiljövärden och andra allmänna intressen medan Eskilstuna Energi och Miljö uppfattas 

ha haft ett mer ensidigt ekonomiskt och från teknisk utgångspunkt praktiskt perspektiv.  

Inom stadsbygden finns områden där fjärrvärmeanslutning diskuterats men avförts. Odlar-

en är ett sådant område, där relativt hög bebyggelsetäthet föreslogs initialt. Genomförandet 

har sedan dragit ut på tiden och sker i små etapper med lägre täthet beroende på efterfrågan. 

Eskilstuna Energi & Miljö har bedömt att det inte är rimligt att dra fram fjärrvärme med 

argumentet att de nya lågenergihusen ger en liten efterfrågan på fjärrvärme (E2). Flacksta är 

ett annat exempel, där det i slutet av 2000-talet planerades för uppemot 200 lägenheter, främst 

i form av friliggande markbostäder. Trots att fjärrvärme fanns i området var intresset svalt 

från exploatören, som ansåg att värmepump var mer attraktivt (B2). Sammantaget framstår 

låg bebyggelsetäthet som ett viktigt skäl till att fjärrvärme inte byggts ut.  
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Här presenteras resultaten för de båda fallstudierna tillsammans med utgångspunkt i 

avhandlingens tre forskningsfrågor, var och en representerande ett av avhandlingens 

epistemologiska och teoretiska teman – realitet, retorik och dialektik. Resultaten redovisas 

sammanställda olika underteman eller resultatkategorier, där jämförelser ofta görs. Dessa 

resultatkategorier bygger ofta på något generaliserade likheter mellan fallen, där eventuella 

skillnader utvecklas och nyanseras i den efterföljande texten. Jag har försökt att inte dra 

likheter och skillnader längre än vad de olika empiriska materialens kvalitet medger. Jag har 

också avhållit mig från att diskutera resultaten här. Det görs istället i det efterföljande 

avsittet Diskussion.  

Resultaten för respektive forskningsfråga och underteman/resultatkategorier har kodats 

(1A, 1B, o s v) för att läsaren ska kunna följa hur resultaten senare diskuteras, eftersom 

diskussionen mer utgår från avhandlingens teman och perspektiv än den ordning som 

resultaten presenteras i här. I Diskussion görs sedan hänvisningar tillbaka till olika 

textavsnitt i föreliggande kapitel. Diskussion inleds med ett schema som förklarar hur olika 

delar i diskussionen kopplas till olika delar i resultatet.  

  

 

RESULTAT 
Därför gör vi inte som vi säger 

 

Här presenteras resultaten för de båda fallstudierna tillsammans med utgångspunkt i 

avhandlingens tre forskningsfrågor, var och en representerande ett av avhandlingens 

epistemologiska och teoretiska teman – realitet, retorik och dialektik. Resultaten redovisas 

sammanställda olika underteman eller resultatkategorier, där jämförelser ofta görs. Dessa 

resultatkategorier bygger ofta på något generaliserade likheter mellan fallen, där eventuella 

skillnader utvecklas och nyanseras i den efterföljande texten. Jag har försökt att inte dra 

likheter och skillnader längre än vad de olika empiriska materialens kvalitet medger. Jag har 

också avhållit mig från att diskutera resultaten här. Det görs istället i det efterföljande avsittet 

Diskussion.  

Resultaten för respektive forskningsfråga och underteman/resultatkategorier har kodats 

(1A, 1B, o s v) för att läsaren ska kunna följa hur resultaten senare diskuteras, eftersom 

diskussionen mer utgår från avhandlingens teman och perspektiv än den ordning som 

resultaten presenteras i här. I Diskussion görs sedan hänvisningar tillbaka till olika 

textavsnitt i föreliggande kapitel. Diskussion inleds med ett schema som förklarar hur olika 

delar i diskussionen kopplas till olika delar i resultatet.  
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Forskningsfråga 1: Hur har stadsutvecklingen skett i praktiken i fråga om 
fysiska förändringar som kan antas påverka energianvändning och 
klimatpåverkan? 

1A. Tendenser i den fysisk-rumsliga konfigurationens dynamik 

Tätorternas övergripande rumsliga fysisk-strukturella konfiguration har i huvudsak bestått 

men är i långsam förändring. Centralorterna har behållit en tydlig stadskärna, en täthet i 

innerstaden och en glesare stadsväv med tyngdpunkter i form av täthetskoncentrationer och 

stadsdelscentra. Nya koncentrationer och stadsdelscentra har lokaliserats där marken varit 

byggbar, inte utifrån att stärka befintliga centra eller minska energianvändningen. Befintliga 

stadsdelscentra har haft svag eller försämrad utveckling till följd av externhandelns utveckling 

och spridda etableringar. Funktionsblandningen har inte ökat, vare sig på byggnads- och 

kvartersnivå eller på stadsdelsnivå, men fler mindre tyngdpunkter i stadsväven har uppstått 

som ger bättre lokal tillgänglighet men också komplexa resmönster. Periferin har vuxit, men 

inte radikalt förändrat helhetsformen eller påverkat försörjningsmöjligheterna med kollektiv-

trafik eller fjärrvärme. Vägnätens utformning i stadsväven i stort har samma utformning som 

före perioden, men nya exploateringsområden har vuxit med trädliknande eller enklavartade 

gatustrukturer. Övergripande vägnätet har utvecklats utifrån traditionella framkomlighets-

principer med nya motorvägar och kringfartsleder; mobilitetsparadigmet har varit starkt trots 

diskurser om ’trafik på stadens villkor’ (se bl a Tornberg, 2011). Som helhet har central-

orternas konfiguration befunnit sig i ett relativt stabilt tillstånd jämfört med föregående decen-

niers kraftiga expansion och utglesning, då nya konfigurativa element tillkom på ett närmast 

revolutionärt sätt. Väglängden per invånare har minskat, vilket kan tolkas som att befintliga 

strukturer nyttjas mer effektivt; befolkningstätheten på tätortsnivå har ökat.  
 

Indikator Uppsala Eskilstuna Kommentar 

Befolkningstäthet   Positiv på tätortsnivå men negativ på kommunnivå. 

Bebyggelsetäthet   Positiv på tätortsnivå men negativ på kommunnivå. 

Centralitet (intra-urban)   Svag utveckling trots förtätning i tätort. Viss ökning av 
sprawl. 

Kärnbildning   Svagt positiv i Uppsala; övervägande negativ i 
Eskilstuna. Stadskärnorna utgör positiv motvikt.  

Kollektivtrafikens täckningsgrad   Samband bebyggelse/befolkning och kollektivtrafik har 
inte uppmärksammats eller påverkats.  

Tätortens form som förutsättning 
för effektiv kollektivtrafik 

  Tillväxt i periferin komplicerar. Frågan har inte hanterats. 

Funktionsblandning   Frågan har diskuterats men realiteten utvecklas negativt.  

Vägnätets utformning   Frågan har inte hanterats. Väglängden per invånare har 
dock minskat, vilket är positivt.  

Bebyggelsetypologi   Frågan har inte hanterats i ÖP. Stor andel friliggande 
villor i Eskilstuna. 

Fjärrvärmenätets täckning   All ny bebyggelse med tillräckligt underlag har inte 
anslutits.  

Tabell 44. Indikatorernas förändring i de båda fallstudiekommunernas centralorter. 
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Kontext- och historieberoendet är påtagligt. Eskilstuna har med ett relativt lågt etablerings-

tryck inte förmått skapa den centrala omvandling som Uppsala genom trycket på fastighets-

marknaden genomgått. Efterkrigstidens utveckling av glesa fritidshusområden har banat väg 

för stadsutglesning, liksom tidigare grannskapsplanering som har skapat en tätortsstruktur av 

’bebyggelseöar’ som ännu inte helt fogats samman och som har inneburit svårigheter för en 

effektiv kollektivtrafikförsörjning och en rumslig segregation i förhållande till stadskärnan. 

Även VA- och väginfrastruktur har utgjort strukturbildande faktorer som har ’dirigerat’ 

bebyggelseutvecklingen; område har lagts till område enligt ett huvudsakligen inkrementellt 

mönster, även om det ofta funnits visst stöd i översiktsplan.  

Förtätning uppträder fläckvis och till synes slumpartat i förhållande till stadsstrukturens 

befintliga tyngdpunkter och stadsdelscentra – undantaget i stadskärnan med angränsande 

område - och framstår med vissa undantag som ad hoc-baserad på stadsnivå. Utvecklingen 

kan delvis förklaras av en ökad polarisering mellan centrum och periferi. I centrum har ’den 

attraktiva stadens’ attribut blivit tydligare. Nya områden utanför centrum presterar i däremot 

strukturellt ungefär som föregående decenniers grannskapsenklaver i fråga om funktionssepa-

rering, upprepning, storskalighet och rationell produktion. Målpunkter i form av bl a nya 

skolor och livsmedelsbutiker har inte främst lokaliserats till befintliga stadsdelscentra. Tät-

ortsövergripande tillgänglighet, lokal integration med närområdet och störningstålig an-

gränsande markanvändning framstår som viktiga förutsättningar, medan relationen till stads-

kärnan och hög lokal befolkningstäthet verkar vara mindre viktigt. Dessa faktorer bedöms 

vara olika viktiga beroende på vilka funktioner som studeras, men förekommer endast i liten 

utsträckning hos flertalet stadsdelscentra. Handelns omstrukturering har också haft en stark 

inverkan. Den fysisk-rumsliga konfigurationen och förutsättningarna att utveckla funktions-

blandning har därmed lokalt haft små möjligheter att stödja varandras utveckling.  

Parallella tendenser i förtätning och utglesning fortsätter. Uppsala har, framförallt under 

2000-talet, genomgått en kraftig förtätning i innerstaden. Jämfört med tidigare årtiondens 

kraftiga ytexpansion och utglesning har ökningen på tätortsnivå varit närmast revolutioneran-

de; från ca 24 till ca 29 invånare/Ha – en nära 20-procentig ökning på 20 år. Denna ökning 

inleddes redan tidigare (se Engström & Legeby, 2001; Reneland, 1997; 2005; scb.se), men har 

förstärkts under perioden, främst i tätortens centrala delar. I Eskilstuna har förtätningen varit 

betydligt måttligare. Samtidigt sker en fortsatt utglesning i periferin som till del har varit 

beroende av städernas ekonomiska tillväxt och vad som uppfattas efterfrågas på bostadsmark-

naden. Det är nattbefolkningens centralitet (minskat medelavstånd till centrum) som har ökat, 

vilket är positivt från energisynpunkt. Dagbefolkningens centralitet har däremot minskat, 

vilket är ogynnsamt då betydelsen av nattbefolkningens centralitet för transportenergianvänd-

ningen bygger på att arbetsplatserna är väl samlade i tätortens centrala delar.  

Den tätortsinterna dynamikens mönster över tid är olika i de båda centralorterna och 

ingen av kommunerna har genomgått alla de fyra dynamikfaserna enligt den panarkiska mo-

dellen under perioden. Istället förekommer faserna parallellt, men rumsligt isärdragna och 

med olika magnitud i olika delar av tätorterna genom polariteten mellan centrum och periferi; 

de största förändringarna av befolkning och bebyggelse skedde under 90-talet i periferin 

medan den under 2000-talet skedde i innerstaden. Medan stadskärnorna i båda fallen har för-

tätats såväl vad gäller dag- som nattbefolkning och bebyggelse så uppvisar Uppsala påtagliga 

sektorsformade förtätningsområden strax utanför stadskärnan medan motsvarande zon i 

Eskilstuna ligger mer i innerstadens ytterkanter och är mer begränsad. En orsak är omvand-
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lingen av åtkomlig ’brunmark’ utifrån avsiktliga strategier, men det rör sig också om tidigare 

ej ianspråktagen mark i relativt centrala lägen. När det gäller utvecklingen av ytterområdena – 

periferin – så utgör dessa en ytmässigt mycket större andel av tätortsytan och har enbart 

därigenom inte genomgått samma förtätning. Här är utvecklingsmönstret än mer fläckartat än 

i innerstadsområdena. I Uppsala har flera större nya områden tillkommit, i enstaka fall som 

kompletta nya stadsdelar men oftare som bostadsenklaver i befintlig stadsväv. Dessa är gles-

are ju närmare tätortens yttergräns man kommer. I Eskilstuna saknas större etableringar med 

hög täthet. Här har kompletteringarna i periferin skett som gles villabebyggelse.  

Det har skett en omfattande befolkningsetablering och bebyggelseexpansion på 

landsbygden i ’attraktiva’ lägen. Denna tendens är samstämmig med nationell statistik 

(Svanström, 2013) och är mer accentuerad mot slutet av perioden. Den mest betydande 

faktorn från energi- och transportsynpunkt – centraliteten - har visat sig ha just de omväxlan-

de centrifugal- och centripetalkrafter som beskrivs i Realitet. Utvecklingen är tydligast i Upp-

sala, där omvandling av centrala områden och fläckvis förtätning har lett till utträngning av 

exploateringstrycket till landsbygden; urban sprawl förekommer fortfarande. Det är i hög grad 

centralortens omland (ca 1 mil) som har bebyggts, ofta utanför detaljplanelagt område. Ut-

vecklingen vid Mälaren utanför Eskilstuna uppvisar en relativt stor ökning av landsbygdsbe-

folkningen inom ett begränsat område – så stor att en ny tätort, Tumbo, uppkommit. I Uppsala 

har sprawlutvecklingen varit mer jämnt spridd, om än med något högre intensitet i närheten av 

Uppsala centralort. Utglesningen på kommunnivå har i hög grad drivits av regionförstoring 

genom ökad mobilitet och i Uppsala även av höga fastighetspriser och bostadsbrist. 

Bebyggelsens typomorfologiska tillväxtmönster har formats genom anpassning till 

angränsande områden och läget i förhållande till stadskärnan. Generellt (även om undantag 

finns) gäller att ju närmare stadskärnan, desto högre byggnader och mer kvartersstadsliknande 

former och ju längre från stadskärnan, desto lägre byggnader och högre andel enbostadshus. 

Markpris och tillgång till mark har drivit upp exploateringen centralt. Innerstadens begränsade 

utrymme och den typologiska kontexten har därmed utgjort ramar för vad som har uppfattats 

som möjligt. Ett fragmenterat förtätningsmönster framstår därmed som naturligt. I periferin 

har inte dessa mekanismer varit lika starka – bebyggelse har uppförts gruppvis på ett likriktat 

sätt efter likartade mönster. Med hänsyn till trycket på bostadsmarknaden som lett till ex-

ploatering på ren landsbygd i Uppsala är det anmärkningsvärt att periferin där inte fått högre 

exploateringsgrad. Denna bild är dock en grov generalisering. Även punktvisa exploateringar 

relativt långt från stadskärnan har i några fall fått en hög exploateringsgrad, delvis beroende 

på att tomterna varit små i förhållande till bruttoarean hos nya byggnader, men också därför 

att angränsande bebyggelse haft denna karaktär. Centraliteten påverkas därmed av den befin-

tliga typologiska kontexten. Ytterligare en typologisk tendens har varit enstaka exempel på 

kvartersliknande former i periferin, såsom södra delen av Sävja i Uppsala. Trädgårdsstads-

modellen i olika former har dominerat samtidigt som trafiksystemet mer utgått från etablerade 

trafiknormer. Här är främsta förklaringen de preferenser som rådde vid tiden för exploatering.  

Fjärrvärmenätet och bebyggelsemönstren har inte varit samordnade. Expansion och för-

tätning har drivits av andra faktorer än möjligheten till fjärrvärme. Andra typer av infrastruk-

tur har påverkat bebyggelsens utbredning, men inte fjärrvärmen, som istället vuxit efter den 

potential som funnits i den befintliga bebyggelsen och utifrån kapacitet och produktionsan-

läggningar i tätorten. Områden med en täthet lägre än e 0,4 har ofta ansetts som olönsamma 

att ansluta, även om de ligger relativt centralt. Den typologiskt betingade värmetätheten och 
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omslutenhetskvoten avtar generellt med avståndet från stadskärnan, men ibland har också 

typologiska zoner (inre och yttre bostadszoner, institutionszoner m m) haft en påverkan på 

tilläggens form. Den typomorfologiska värmetähetspotentialen hos ny bebyggelse har, när 

typologin varit känd, inte utgjort någon utgångspunkt för fjärrvärmeutbyggnaden.  

1B. Funktionella förändringar i befintliga fysiska strukturer 

Diskreta bakgrundsfaktorer svarar för en påtaglig del av förändringarna vid sidan om den 

medvetna planeringen. Ökad utrymmesstandard i periferin och minskad centralt kan antas 

svara för en del av förändringen i bebyggelsetätheten (se Reneland, 2000a), men framgår inte 

av indikatorerna, liksom påverkan från de demografiska faktorer, exempelvis fler ensamhus-

håll centralt, som format en tendens under 80- och början av 90-talen som effekter av ökad 

globalisering, individualisering och i övrigt förändrade preferenser och livsstilar (se 

Arnstberg, 2005; Arnstberg & Bergström, 2010; Reneland, 1994; 2000a) och som en följd av 

tidigare generationers förutsättningar. Dessa förutsättningar har ofta utgjort och fortsätter 

utgöra antaganden och statistiska utgångspunkter i kommunernas bostadsförsörjning.  

Det sker en betydande omflyttning av vissa funktioner. Ny trafikinfrastruktur och nya 

etableringar i tillgängliga lägen har uppkommit; boendet på landsbygden har ökat; rationali-

sering och spridning av service har pågått. I Eskilstuna har nybyggandet varit långsamt medan 

bebyggelsens innehåll har förändrats snabbare –industrilokaler till utbildning, bostäder och 

kontor, fritidshus till permanentbostäder m m. Fyrislund och Librobäck i Uppsala liksom bl a 

Valhalla i Eskilstuna har utvecklats inkrementellt mot större inslag av handel inom ramen för 

gällande planer (C; F2). Samma rumsliga konfiguration kan härbärgera relativt olika funktion-

er och därmed prestera annorlunda vid olika tidpunkter oavsett vad planer anger.  

Även om markanvändningen i ett område inte förändras så fortsätter befolkningens dag- 

och nattmönster att förändras. Stora delar av stadsväven skiftar långsamt i befolkningstäthet 

utan aktiva planeringsinsatser. Förklaringarna till dessa förändringar har inte studerats närma-

re, men generellt antas ’naturliga’ demografiska förändringar såsom åldrande befolkning, 

större andel ensamhushåll, mängden studenter, nativitet och migration utgöra bidragande 

förklaringar. Bakom förändringarna finns drivkrafter på makro- och mikronivå som inte direkt 

har med den fysiska planeringen att göra, och som delvis varit desamma för båda 

kommunerna, men där Eskilstunas vändning från långvarig tillbakagång till påtaglig uppgång 

i befolkning måste förstås utifrån situationella och kontextuella faktorer i lika hög 

utsträckning som externa, storsakliga drivkrafter. Täthetsförändringarna har i hög grad skett i 

och varit påverkade av de existerande fysiska strukturerna. Det kan konstateras att 

planeringens betydelse här i första hand har bestått i att möjliggöra och undanröja hinder för 

vissa förändringar som sedan indirekt har möjliggjort omflyttning.  

Forskningsfråga 2: Hur uttrycks visioner, mål och strategier i policys, 
program och planer vad gäller fysisk planering, energianvändning, 
klimatpåverkan och hållbar stadsutveckling? 

2A. Retoriska verktyg och uttrycksformer 

Retorik har i olika omfattning tillgripits som ett sätt att övertyga om planeringens inrikt-

ning. Kommunerna har i planeringsdokumenten använt en bred repertoar av retoriska ut-

trycksmedel med vissa särskiljande karaktäristika i form av främst professionella och sektor-

iella perspektiv och lokal historisk kontext. Metaforer och metonymier som stadsläkning och 
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FriStaden har med tiden blivit en förändringsfaktor som andra frågeställningar förhåller sig 

till. Dessa troper utgör sammanföranden av makt genom att lokalisera övergripande diskurser, 

tankefigurer och den strukturerande basen i tid och rum. Uppsala har utvecklat en handlings-

inriktad retorik som direkt har översatts i strategier, medan retoriken i Eskilstunas planering 

främst har en mobiliserande appell för att bygga en starkare självbild. 

Retoriken har erbjudit en inramning av planeringssituationen för att legitimera en viss in-

riktning för stadsutvecklingen; den moraliskt korrekta och accepterade strävan efter en hållbar 

utveckling har transformerats och översatts i lokala termer för att appellera till olika aktörer 

med resurser och mandat. I denna inramning har energifrågan främst varit en fråga om att 

säkra produktion och mobilitet och först under 2000-talet börjat handla om ekologiska 

systemvillkor. Trots en pragmatisk omvandling av hållbarhetsbegreppet har retoriken ändå 

ibland haft en idealiserande karaktär med utopiska drag.  

Retorikens karaktär kan kopplas till den roll som olika typer av dokument har. Policys har 

ett mer inkluderande anslag eftersom de verkar på en kommunövergripande nivå jämfört med 

sektorsplaner och program som behöver vara mer konkreta och därmed exkludera tolknings-

möjligheter. Rationella argument utifrån kvantitativa prognoser utgör här en viktig del av 

argumentationen. Översiktsplanerna intar en mellanposition. Eftersom ingen dokumenttyp ut-

nyttjar hela det retoriska spektrat ’haltar’ de ofta i sin kommunikation med olika mottagare; 

de målgrupper som korresponderar mot respektive författarroll och dokumenttyp kan tillgodo-

göra sig budskapet på avsett sätt. För övriga målgrupper finns risk för dålig ’matchning’ som 

försvagar legitimiteten för det aktuella dokumentets perspektiv. 

2B. Diskursernas utveckling genom visioner och ramberättelser 

En förändring har skett i synen på staden, från struktur och funktion för ett gott vardagsliv 

till en kommersiell resurs för ekonomisk tillväxt och ett verktyg för hållbar utveckling. 

Starka diskurser har fungerat som meta-aktörer och påverkat inriktningen i planeringen. För-

härskande har varit internationella ekonomistiska diskurser om näringsliv och attraktivitet 

men under beteckningen hållbarhet eller betraktade som förenliga med hållbarhet, vilka har 

transformeras och omtolkas till den lokalt överenskomna sanningen i olika aktörskoalitioner – 

ibland i form av privat-offentliga partnerskap, ibland i mer beständiga ’urbana regimer’. Stati-

stik och tekniska utredningar har tjänat som ’vetenskapligt’ stöd i argumentationen. Det har 

inte framkommit att dessa underlag har lett till ställningstaganden emot en expansiv utveck-

ling - expertkunskapen har varit betydelsefull, men på ett pragmatiskt sätt i linje med och för 

en neo-klassiskt ekonomisk tillväxtfrämjande utveckling. Sammantaget förmedlas en idealbild 

av önskvärda förändringar och av hur planeringen borde gå till och hur makt bör utövas. 

Paradoxer och diskrepanser som framträder i analysen ger grund för påståendet att realiteten 

skiljer sig från denna idealbild och att det också finns gap mellan vision, mål, strategier och 

åtgärder internt i dokumenten.  

Förtätning har utgjort en del av attraktivitetsdiskursen och genom denna tillämpats som 

en utopisk modell för det framtida stadsbyggandet. I Eskilstuna bygger i ÖP-05 idén om 

stadsbygden på att lämna gröna kilar, d v s en vidareutveckling av tätorternas flikiga struktur. 

I Uppsala finns i både ÖP-02 och ÖP 2010 diskussioner om rumsliga expansionsalternativ. I 

samtliga fall tycks förtätningen förutsätta fortsatt expansion i periferin utifrån att förtätningen 

inte kan drivas hur långt som helst.  
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Förtätning som strategi och urbanitet som attraktivitet hänger ihop i visionerna om staden 

som utvecklingsarena och verktyg för hållbar utveckling. De utgår från 1800-talets liberala 

stadsbyggande; rutnätsplanen som medger cirkulation, regularismen som stadsbyggnads-

doktrin och ett händelsetätt, diversifierat offentligt och kommersiellt stadsliv. Det har funnits 

skilda synsätt för den redan täta innerstaden och för ’det andra’ (Tunström, 2009) - förorter, 

verksamhetsområden och impediment. Det har funnits ambitioner att åtgärda denna ’andra’ 

stad genom att inympa fragment av kvartersstad, men på tätortsnivå har planeringen ändå 

hanterat bostadsområden för sig, verksamheter för sig, gröna kilar och stråk som en inver-

tering av bebyggelsestrukturens form. De utopiska modellerna kvartersstad och grannskaps-

stad existerar fortfarande som reella minnen från 1900-talet.  

Diskursen om den täta, attraktiva staden döljer den utglesning som har skett parallellt. När-

ingslivets betydelse är starkt betonad i positiva termer, men dess rumsliga, ekologiska och 

sociala konsekvenser är svagt representerade. Detta är i Eskilstuna åtminstone delvis en effekt 

av diskrepansen mellan en pragmatisk utgångspunkt för lämplig utveckling i ÖP-05 för 

Mälarstranden och en idealistisk utgångspunkt i översiktsplanerna för centralorterna. Exem-

plet Fullerö Park i Uppsala följer samma mönster. På samma sätt döljer utformning av 

dokumentens innehåll att insatserna för att främja TOD-planering, funktionsblandning, främ-

jande av stadsdelscentra och andra faktorer av betydelse för energianvändningen endast i 

marginell utsträckning påverkats genom planering. Retoriken har handlat om att utveckla en 

berättelse vars inramning innebär att konkurrerande verkligheter aktivt (mer eller mindre 

medvetet) selekteras bort.  

Visioner och ramberättelser har utvecklats för att etablera de nya diskurserna som en 

del av förändringsarbetet. I båda kommunernas visioner kan anas en något dystopisk satir (se 

Walter, 2013) kring externa påfrestningar, långvarig tillbakagång och brist på lösningar till en 

romantiserande – utopisk – bild av den hållbara staden. Vid en jämförelse med andra städer 

framstår detta inte som lokalt utan som en mer generell tidsbunden företeelse
147

. Visionerna 

har i övrigt olika karaktär. Medan FriStadsvisionen har karaktären av subjektiv, utopisk 

önskedröm så har Uppsala 2020 en mer evidensbaserad, rationell karaktär där transformer-

ingen av hållbarhetsbegreppet underbyggs med trendanalyser. Uppsala har befunnit sig i en 

lång konsolideringsfas – kunskapssamhället har funnits på plats länge; anpassning till stor-

stadsförhållanden har varit är den stora frågan. Eskilstuna har varit i ett övergångstillstånd 

mellan långvarig kris och uppbyggnadsfas. Visionerna har därmed olika syften; i Uppsala att 

hålla ihop och rikta en pågående utveckling; i Eskilstuna att mobilisera en övergång till kun-

skapssamhället och attrahera ’den kreativa klassen’. Retoriskt, politiskt och planeringsmässigt 

har det krävts olika strategier för att förhålla sig till utvecklingen. Uppsala har strävat efter att 

hålla ihop och skapa legitimitet hos aktörer som handelskammaren, storföretagen, fastighets-

ägarna och universiteten samt den stora massan boende i ytterområdena, inte minst de många 

inflyttade. Inte minst ÖP-06 framstår också bitvis som ironisk med hållbarhet som utgångs-

punkt men samtidig med en politisk ambition att inte ställa upp hinder, något som den har 

gemensamt med ÖP-05-paketet i Eskilstuna; glest boende vid Mälaren är en utvecklings-

strategi samtidigt som ökad kompakthet förespråkas. Ironins kärna ligger i konflikten mellan 

ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.  

Visionerna utvecklas över tid mot större förenkling och vaghet. Detta kan ha att göra med 

att de har kommit att betraktas mer som strategiska policys på kommunövergripande nivå än 
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som konkreta verktyg för den fysiska stadsutvecklingen. Kedjan av samband mellan vision, 

mål, strategi och åtgärd/rekommendation har därmed blivit mer otydlig. Samtidigt talar doku-

menten mot slutet av perioden mer om uppföljning, indikatorer och ökat fokus på genom-

förandefrågor.  

2C. Energi-, klimat- och hållbarhetsperspektiven i policys, planer och program 

Klimat- och energifrågorna har hanterats olika i kommunernas översiktsplanering. I båda 

kommunerna har energifrågan konkretiserats under 2000-talet men har inte varit en del av 

attraktivitetsdiskursen. Däremot fanns redan under 90-talet ett mer pragmatiskt och ekonom-

iskt grundat effektivitetsperspektiv. Klimatfrågan beskrivs i Uppsala som ett hot som kräver 

omställning. I Eskilstuna har detta hot använts som ett utvecklingsargument. Osäkerhet utgör 

en genomgående, i hög grad outtalad problematik. Dokumentens retoriska uttryck indikerar 

att olika yrkeskulturer förhåller sig olika till denna osäkerhet. Planeringen har inledningsvis 

betonat det rationellt sannolika och under slutet av perioden mer övergått till att arbeta med 

det möjliga. Det tänkbara, framförallt i form av det önskvärda, utgör trots visionerna ett 

underrepresenterat perspektiv.  

Återkommande betonas behovet av ett systemperspektiv; inledningsvis under perioden i 

tekniskt präglade och begränsade sammanhang som energi- och trafikplaner men senare som 

en utgångspunkt för argumentationen om hållbarhet i översiktsplaner och övergripande 

policys (jämför Stenlund, 2006). Klimatfrågans genomslag och förändringar nationellt och 

regionalt har gynnat systemperspektivet. I Uppsala sammanfaller detta med förändringen av 

självbilden ’från stor småstad till liten storstad’. Självmotsägelsen i begreppet hållbar utveck-

ling har däremot kvarlevt men omtolkats till fördel för utveckling snarare än hållbarhet. Eko-

logiska och sociala frågor som varit förenliga med eller gynnat ekonomisk utveckling har 

getts prioritet över den svårmätbara betydelsen av fysisk stadsutveckling för energi- och 

klimatfrågorna.  

Konsekvensbeskrivningar och strategiska miljöbedömningar (SMB) har utvecklats under 

2000-talet, men är kortfattade vad gäller energi- och klimataspekter. De indikatorer som 

utvecklats i avhandlingen har främst diskuterats som olika utbyggnadsriktningar i SMB för 

Uppsalas ÖP-02. ’Energioptimeringen’ av konfigurationen har främst handlat om färdmedels-

val – kollektivtrafik, gång och cykel kontra bil. Energifrågan som helhet har i första hand 

handlat om uppvärmningssätt och tillförd energi och dennas effekt på klimatet. 

Perspektivet på stadens fysiska strukturers betydelse för energianvändning och klimat-

påverkan har utvecklats främst under 2000-talet och börjar mot slutet av perioden få 

genomslag. Fysisk planering och energiplanering har däremot utgjort skilda verksamheter och 

bedrivits i parallella, mycket löst kopplade processer, även om översiktsplanerna har 

utvecklats till mer helhetsorienterade dokument. Transporter har i ökad utsträckning hanterats 

i översiktsplaneringen, ibland med ett energi- och klimatperspektiv i bakgrunden. Det har 

dock förts en bitvis hård kamp om trafikplaneringens hemvist och relation till den övriga 

stadsplaneringen som har gällt vem som ’äger’ det strategiska perspektivet och om det 

teknisk-positivistiska eller det postpositivistiska paradigmet i planeringen ska råda. Trafik-

planeringen har under 2000-talet i allt högre grad tagit klimatfrågan som en utgångspunkt. 

Den i övrigt måttliga förekomsten av energirelaterade resonemang och perspektiv kan i 

Uppsala delvis förklaras med försäljningen av Uppsala Energi och bristen på integration av 

trafikfrågor i översiktsplaneringen. Ytterligare en förklaring kan vara att hållbarhetsfrågorna 

under 90-talet i hög grad hade ett lokalt underifrånperspektiv medan energifrågorna, som i 
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flera avseenden är av systemkaraktär, hanterades ’ovanifrån’, bl a med utgångspunkt i lagens 

krav på energiplanering. 

Översiktsplanerna på stadsnivå sammanför olika sektorsperspektiv så att de blir 

konkreta. I de kommuntäckande översiktsplanerna ges sällan utrymme för detta. I de fördjup-

ade översiktsplanerna har det funnits möjlighet till mer konkreta logosbaserade strategier som 

följer upp de ethos- och pathosfärgade visionerna. Därmed har synergier och konflikter 

mellan olika intressen mer tydligt kunnat framträda. Steget mellan idé, genomförande och 

feedback har varit kortare, tydligare och enklare att åstadkomma. Denna planeringsnivå har 

varit underrepresenterad, främst under 90-talet. Därför har det saknats strategisk vägledning i 

de konfigurativa frågorna.  

Sektorsprogrammen har generellt en mindre grad av komplexitet än översiktsplanerna och 

har därmed kunnat vara mer konkreta, handlingsinriktade och uppföljningsbara. Energiplaner-

na är exempel på detta, där såväl retoriska visionära perspektiv som konkreta åtgärder har 

kunnat utvecklas utan större konflikter med andra sektorer, något som kan förklaras med just 

att sektorsperspektivet försvårar avvägning och syntes. Energiplanernas retoriska karaktär – 

rationella, systeminriktade - speglar hur energiplanering och översiktlig fysisk planering varit 

relativt frikopplade under perioden.  
 

 
Fig 56. Tankefigurer, diskurser och retoriska uttryck under perioden 1990-2010 så som de framträder i olika 
policys, planer och program avseende fysisk planering, hållbar utveckling, energi och klimat. Röda linjer och pilar 
visar påverkan från tankefigurer till diskurser och till enskilda retoriska uttryck.  
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Forskningsfråga 3: Hur kan skillnader mellan visioner, mål och strategier 
å ena sidan och den verkliga stadsutvecklingen förklaras? 

3A. Strömningar och formativa moment 

Dominerande strömningar  

Strömningar som bidrar till att förklara utvecklingen redovisas utifrån Kingdons (1984) 

begrepp problemfokus, flöde av åtgärdsidéer och politisk agenda (se Dialektik). Här riktas ett 

fokus mot beslut, kommuninterna strukturella orsaker och vissa större externa händelser som 

har framkommit i empirin. Helhetsbilden blir ofullständig, men kan ändå tjäna som profil över 

viktiga tendenser under perioden. Naturligtvis har även händelser före perioden stor betydelse. 

Dessa har inte kunnat kartläggas närmare. De poängteras där empirin har visat dess betydelse. 

Problemfokus under 1990-talet låg i Uppsala på att tillgodose behovet av bostäder, men 

kom att präglas av att parera den ekonomiska krisen 1992 och framåt. Uppsala genomförde 

1991-1994 en kraftfull reducering av de kommunala utgifterna och 1994-2000 låneskulden 

(Montin et al, 2008). Åtgärderna bidrog till en god ekonomi men innebar samtidigt påfrest-

ningar. Eskilstuna brottades med långvaria tillbakagång i industrisektorn med arbetslöshet 

och befolkningsminskning. Under 2000-talet riktades fokus i Uppsala åter mot ökat 

bostadsbyggande och integrering i Stockholmsregionen. Övergripande transportsystem, bl a 

E4 och resecentrum i Uppsala och E20, resecentrum och Svealandsbanan i Eskilstuna har stått 

i fokus. Kollektivtrafiken blev under 2000-talet en viktig stadsutvecklingsfråga i Uppsala
148

. 

Klimatfrågan har framträtt i inriktning och retorik i översiktsplaneringen efter 2006. Uppsalas 

vision i ÖP 2010 är tydlig i detta avseende; ’klimatimperativet’ har kommit att representera 

den större delmängden av hållbarhetsbegreppet som de ekologiska frågorna utgör.  

Flödet av åtgärdsidéer präglades inledningsvis av att begränsa utgifter och komplettera 

tidigare gjorda investeringar i de yttre delarna av tätorten och i småorterna samt genom åt-

stramning och privatisering av kommunala verksamheter. Försäljningen av Uppsala Energi 

AB är liksom beslutet om E4 viktiga enskilda åtgärder som löste upp knutar för andra 

ställningstaganden. Förmågan att hantera energifrågorna reducerades därmed markant. Om-

organisationer och beställar-utförarmodeller innebar intern omställning och konsekvenser för 

personal samt relationen tjänstemän-politiker. Stadskärnans och innerstadens betydelse upp-

märksammas alltmer. Attraktivitet och täthet blir med ’stadens renässans’ både ett mål och ett 

medel. I Uppsala sammanfattas detta i ÖP-02 i stadsläkningsstrategin. I Eskilstuna kommer 

det till uttryck i FriStadsvisionen och omfattande stadsförnyelseprojekt. Regionförstoring 

ledde till satsningar på ökad konkurrens om såväl arbete som boende och handel. Inflödet av 

hållbarhetsidéer beror i hög utsträckning på enskilda förändringsagenter. I Eskilstuna var 

uppbyggnaden av ett mer strategiskt KLK en långsam men viktig åtgärd för hållbarhetsarbetet.  

För den politiska agendan i Uppsala har funnits en stabil lokal sektorspolitik med ett prag-

matiskt småstadsperspektiv där partipolitisk ideologi haft underordnad betydelse, medan det i 

KS och fullmäktige har funnits en ideologisk debatt. Miljöfrågor fick i 90-talets början 

genomslag inte minst tack vare Miljöpartiet i Uppsala och senare i Eskilstuna genom Vänster-

partiet. Hållbarhetsfrågan har underordnats en tillväxtorienterad marknadsekonomisk politik 

som dock skiljer sig kommunerna emellan. Det har i Uppsala inte funnits politiker som sär-

skilt har vurmat för stadsbyggnadsfrågorna (B), vilket har gjort att tjänstemännen ibland 
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 En genomgång av artiklar om översiktsplanering i Uppsala Nya Tidning från andra halvan av 2000-talet visar att 

kollektivtrafikfrågorna är en av de mest framträdande planeringsfrågorna vid sidan av frågan om exploateringar i grönområden 
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försökt driva stadspolitik (F). I Eskilstuna har situationen varit annorlunda, med en i frågan 

hängiven KS-ordförande. Utvecklingen av centrala Eskilstuna har liksom regionalisering 

varit viktiga för att vända kommunens negativa utveckling. Maktutövning som sådan har peri-

odvis varit framträdande på den politiska agendan. Flera intervjupersoner vittnar om makt-

ambitioner bland ledande nämndspolitiker och utstuderade strategier för att förverkliga dessa.  
 

Formativa moment  

Maktskiftena vid valen, Miljöpartiets inträde 1988 (och i Uppsala deras återinträde 1994) 

samt avregleringar av bostadsmarknad 1992-93 och elmarknad 1996 kan betecknas som stora 

händelser med stora följder (se Falkemark, 2006). På samma sätt kan inträdet av förändrings-

agenter och deras agerande ses som små händelser med stora följder. I Uppsala uppstod strax 

före millennieskiftet ett möjlighetsfönster för utveckling av täthet, centralitet och ett rumsligt 

hållbarhetsperspektiv som delvis kan förklaras av en mer aktiv omvärldsbevakning, för-

ändringsagenter med nya perspektiv, lågkonjunkturen som skapade en beredvillighet att gå 

marknaden till mötes samt de signaler som marknaden gav när lågkonjunkturen tog slut. 

Dessa faktorer sammanföll med ÖP-02- arbetet. Försäljningen av Uppsala Energi och beslutet 

om E4 sammanfaller också grovt med denna period vilka sammantaget kan anses utgöra de 

viktigaste händelserna för energianvändningen i kommunen. I Eskilstuna inföll formativa 

moment då kommunen anslöt sig till Klimatkommunerna 1993 och när Svealandsbanan och 

Mälardalens Högskola öppnades runt 1997. I det första fallet förstärktes hållbarhetsarbetet 

genom strategiskt arbete och inträdet av engagerade politiker. I det andra fallet fanns ett 

intresse för stadsförnyelse som sedan fick en regional betydelse för att vända utvecklingen. 

Ett tredje formativt moment var undertecknandet av samarbetsavtalet med PEAB. 
 

 
Fig 57. Formativa moment och möjlighetsfönster (röda ramar) i fallstudiekommunernas planering och stadsut-
veckling. Sammanställningen är inte uttömmande utan ett urval av viktiga moment som framkommit i empirin. 
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3B. Särdrag och faktorer som utmärker gapet mellan retorik och realitet 

Gapet mellan planeringens visioner, mål och strategier å ena sidan och verklighetens stads-

utveckling å andra sidan är i flera avseenden påtagligt. Hanteringen av flera indikator-

faktorer har gått i helt eller delvis motsatt riktning mot mål och strategier för energieffek-

tivisering i planeringen. Med en viss förenkling kan sägas att kommunerna har börjat bygga 

staden tätare och att nattbefolkningen följer detta mönster, men att det som genererar tran-

sporter, stadens funktioner, utvecklas efter en annan logik. Frågan om huruvida utvecklingen 

har skett till följd av visioner, mål och strategier från kommunernas sida är motiverad. I hög 

utsträckning har andra drivkrafter, strukturer, mekanismer, processer och händelser än plan-

ering har format observerade tendenser i stadsutvecklingen. De faktorer som främst har 

påverkat gapet är, när det gäller… ; 

 Utglesning: Lokalt expansionstryck i kombination med ett tillåtande beslutsfattandes kog-

nitiva inlåsning i gamla men starka modeller och befintliga fysiska strukturers stigbero-

ende. Externt och från högre skalnivå har avregleringen av bostadsmarknaden och eko-

nomiska kriser varit starka drivkrafter liksom regionförstoring som lett till högre fastig-

hetsvärden och konkurrens på bostadsmarknaden eller som strategi för att öka den egna 

kommunens konkurrenskraft. Avsaknad av aktiv styrning i översiktsplanen har haft större 

betydelse än någon uttalad strategi i frågan. I centralorten har även i hög grad tillgång på 

mark och restriktioner enligt äldre planer och beslut påverkat utvecklingen liksom äldre 

detaljplaner baserade på föråldrade synsätt.  

 Fläckvis fördelning av nya befolknings- och bebyggelsekoncentrationer: Tillgång till 

byggbar mark, omvandling av befintliga miljöer samt förtätningssträvanden – ibland diri-

gerade av översiktsplanen, ibland vägledande för dess utformning.  Avsaknad av aktiv styr-

ning för att fullfölja översiktsplanernas intentioner genom uppdelning av ansvarsfrågan på 

olika organisatoriska nivåer och sektorer. Otillräcklig uppföljning från strategisk nivå. 

Brist på och politisk ovilja till strategiska perspektiv på den mer genomförandenära nivån.  

 Svag eller negativ utveckling av befintliga stadsdelscentra: Mis-matchning mellan 

stadsdelscentra och lokalisering av nya exploateringar. De strukturella förutsättningarna för 

en mer riktad förtätning i anslutning till stadsdelscentra har i många fall inte funnits.
149

 

Begränsningarna har inte främst varit brist på utrymme utan juridiska och relationella 

faktorer såsom NIMBY-effekt, bevarande av kultur- och naturområden, befintlig fastig-

hetsstruktur och undvikande av störningar. Styrning genom marknadspreferenser och 

efterfrågan har också påverkat liksom tillgång till mark; kommunens markinnehav har varit 

litet i Uppsala och i Eskilstuna inte alltid hanterats strategiskt. 

 Bristande funktionsblandning: På kvartersnivå har funnits en ovilja från exploatörer att 

inrymma lokaler i bostadsområden och en politisk lyhördhet för privata aktörers uppfatt-

ning. Bristen beror också i viss mån på den enskilda exploateringens faktiska segregation i 

förhållande till stråk med hög tillgänglighet. På tätortsnivå har detaljplanering med kvar-

levande planeringsmodeller från modernismen skett inkrementellt, projektvis, på en skal-

nivå under den som egentligen behövts. Här beror bristen också på svag koppling mellan 

översiktsplanens systemperspektiv på relationen transporter - bebyggelse å ena sidan och 

detaljplanering för större funktionsnoder i stadsväven å andra sidan. Externhandelns ut-
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 I vissa fall, som Stenhagen och Gränby i Uppsala, finns dock förutsättningar. Här har kommunen efter perioden beslutat om 

en förtätning kring Gränby som kommer att förverkligas först efter 2015. 



284 
 

veckling beror dels på handelns strukturomvandling i stort men även perspektiv på regional 

konkurrens och den lokala beslutskulturen.  

 Utveckling av glesa, svagt integrerade vägnät i nya områden: Har varit påverkats av typo-

logiskt stigberoende i form av anpassning till angränsande områden eller starka typolog-

iska idealmodeller. 

 Bristande samspel mellan bebyggelse och kollektivtrafik: Skilda professions- och 

sektorsperspektiv inom kommunen; synen på kollektivtrafik som transportsystem eller som 

del i den strategiska fysiska stadsutvecklingen. Inomsektoriella perspektivskillnader – är 

trafiken en teknisk fråga om framkomlighet eller en avvägning mellan transportslag och 

mot andra stadslivskvaliteter? Skiftande huvudmän och uppfattningar om vem som äger 

frågan om kollektivtrafikplaneringen.  

 Begränsad utbyggnad av fjärrvärmenät i samband med tätortsexpansion: Utglesning av 

tätortens periferi så att alltför låg täthet för lönsamhet i fjärrvärmenätets utbyggnad upp-

står. Privatisering av kommunalt energibolag (Uppsala), vilket gjort fjärrvärmeutbyggnad-

en till ett instrument för kapitaluppbyggnad istället ett instrument för strategisk hållbar 

stadsutveckling. Ambitioner i planeringen om en mer energieffektiv ny bebyggelse har 

dämpat fjärrvärmebolagets intresse för anslutning (Odlaren, Eskilstuna). 

Gapet är också till viss del ett resultat av att det saknats mål och strategier för flera av de 

konfigurationselement som ligger till grund för indikatorerna, vilket gör att undersökningen 

kan uppfattas som missvisande eller orättvis. Målen har i huvudsak inte formulerats utifrån 

fysiska formaspekter på energianvändning utan har haft andra utgångspunkter, men även om 

inte uttryckliga mål har formulerats för alla urban form-faktorer så betyder det inte att dessa 

faktorer inte har berörts eller hanterats i planeringen. Indikatorerna beskriver utvecklingen av 

reella förändringar hos reella företeelser. Att kommunerna inte haft mål eller strategier för att 

hantera dem visar inte bara brist på effektiva metoder och verktyg utan även på oförmåga, 

omedvetenhet eller bristande intresse att uppmärksamma förändringarna. Det förekommer 

dessutom i vissa fall målkonflikter mellan eller inom olika planeringsdokument och det har 

ibland varit en strategi att inte ha en strategi. Indikatorerna är då en utgångspunkt för fortsatta 

frågeställningar om plandokumentens utformning.  

Kopplingarna mellan energianvändning och förändringar i den rumsliga konfiguration-

en är genomgående svaga. Ett skäl är liksom ovan att det har saknats uttryckliga mål för den 

rumsliga konfigurationen med avseende på energianvändning och klimatpåverkan. De stads-

utvecklingsmodeller som tillämpats har inte varit utformade för att beskriva konfigurationens 

diskreta egenskaper, undantaget frågan om täthet av befolkning och bebyggelse, som har dis-

kuterats och realiserats i båda kommunerna. Beträffande stadsdelscentra, kollektivtrafikens 

strukturerande verkan samt funktionsblandning har det funnits medvetenhet och viljeinrikt-

ning, men mycket lite har hänt. Generellt är centralitetens betydelse också underskattad i för-

hållande till dessa parametrar i både dokumenten och i hur planeringen genomförts. Bebygg-

elsens uppvärmning har inte varit någon strukturerande fråga överhuvudtaget i centralorternas 

utveckling, vilket bekräftar den generella iakttagelsen enligt tidigare forskning (se Inledning) 

att energifrågan inte haft någon framskjuten roll i fysisk planering och stadsbyggande.  

Det har i hög utsträckning saknats förmedlande kopplingar från översiktsplan till detalj-

plan och från detaljplan till genomförande liksom uppföljning som fokuserar på den fysiska 

stadsmiljöns betydelse för energi och klimat. Dessa brister har kunnat uppstå genom att 

energifrågorna varit organisatoriskt uppdelade på en kommunstrategisk uppgift och en pro-
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duktionsteknisk uppgift som utgått från olika instruktioner, följt olika rutiner och baserats på 

olika professionella kunskapsgrunder och politiska perspektiv. Detsamma gäller i hög grad 

även för PBL:s planeringsprocess samt övergången till byggande. Empirin belägger därmed 

tidigare kunskap om svårigheterna att integrera energi och fysisk planering (se Inledning). 

Kopplingen till översiktsplaneringen har däremot förbättrats genom att den kommunstrateg-

iska energiplaneringen organisatoriskt kommit närmare den strategiska planeringsfunktionen, 

men det har fortfarande funnits ett glapp mellan energiplaneringens systemperspektiv och 

översiktsplaneringens fysisk-rumsliga perspektiv. I Uppsala komplicerades detta av försälj-

ningen av Uppsala Energi, som innebar att ett företagsekonomiskt istället för välfärdsorien-

terat perspektiv kom att prioriteras vad gäller fjärrvärme och elförsörjning. Energi har främst 

betraktats som en fråga om värme eller elektricitet på brukarnivå, inte som potentiell energi 

(resurser för fysiska strukturer) eller kinetisk energipotential (genererandet av trafikarbete till 

följd av den rumsliga konfigurationen). 

3C. Dialektiska bakgrundsförklaringar 

En stor del av gapet kan förstås som en bristande dialektik i förändringsprocesserna, när 

utbytet mellan aktörer och aktanter har varit ensidigt. Den mest karaktäristiska tendensen i 

sådana processer är stigberoenden och självförstärkande utveckling genom ökande avkastning 

på olika skalnivåer i olika system. Uppkomsten av självförstärkande processer har varit en 

kombination av oberoende företeelser av kausal karaktär såsom externa drivkrafter, fysiska 

strukturers trögföränderlighet, institutionella faktorer såsom organisationsförändringar och 

situationsberoende företeelser av intentionell karaktär såsom politisk styrning i enskilda fall, 

berörda aktörers förmåga att samarbeta och att involvera rätt kompetens. Till detta kommer 

inverkan från små, initiala händelser som oförutsett får stor betydelse. Sammanfattningsvis 

har stadsutvecklingen varit under stark påverkan från följande subsystem med en utveckling 

som i större eller mindre utsträckning kan betecknas som stigberoende: 

 De fysiska strukturernas historiska utveckling och trögföränderlighet där gjorda invester-

ingar och kommunalt markinnehav under föregående decennier utgjort viktiga strukturer-

ande förutsättningar. 

 Typologisk upprepning, där tillägg i befintliga strukturer morfologiskt antar samma konfi-

gurationer på kvartersnivå som intilliggande befintliga strukturer, är delvis en följd av 

detta, men utan reflexion eller analys i påföljande steg hur de befintliga strukturerna fakt-

iskt påverkar resursanvändning som underlag för eventuella behov av riktningsändringar. 

 Den rådande planerings- och beslutskulturen, som i Uppsala fram till mitten av 2000-talet 

varit påtagligt stabil genom tjänstemän och politiker med lång kontinuitet i organisationen 

och som karaktäriserats av ett traditionstyngt småstadsperspektiv och en entreprenöriell 

pragmatism som i hög grad aktivt har undanträngt system- och helhetstänkande och lett till 

inkrementell fysisk planering med många ’frimärksplaner’. I Eskilstuna, liksom i Uppsala 

under 2000-talet har däremot hög omsättning på personal lett till fortsatt omsättning, vilket 

har inneburit bristande kontinuitet och svårigheter i kompetensförsörjningen.  

 Den kommunala organisationen, där sektoriellt tänkande, omorganisationer, maktbegär 

och politisk ideologi skapat gränser mellan förvaltningarna och mellan tjänstemän och 

politiker som förstärkt ovanstående planerings- och beslutskultur.  

 Utbyggnaden av det övergripande bilvägnätet har liksom externhandeln bidragit till det 

strukturella bilberoendet och ökat biltrafiken, vilket gjort det svårare att planera för en 

effektiv kollektivtrafik.  
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Externa drivkrafter på makronivå har påverkat planeringen
150

 - civilsamhällets strukturella 

förändringar såsom migration och urbanisering, ändrade hushållsstorlekar, ökat bilinnehav, 

höjd levnadsstandard och större inkomster; institutionella, förändringar såsom avreglering, 

privatisering, EU-medlemskap, minskad betydelse av gamla gränser och ny lagstiftning
151

 

samt marknadskrafternas påverkan med näringslivets omvandling till tjänste- och kunskaps-

samhälle, ökade kommunikationer, ökad rörlighet på arbetsmarknaden och ökad globaliser-

ing. Drivkrafterna har transformerats till diskurser som attraktiv stad som stadspolitik, 

konkurrens mellan städer och som förändrade attityder och beteenden. De har haft stor bety-

delse för hur hållbar utveckling har tolkats och legitimerat förtätning som planeringsstrategi. 

På mikro- och mesonivå kan vi, förutom aggregeringen av individuella beslut, tala om en 

kombination av fysiska bestämningsfaktorer, naturgivna fördelar och konkurrensfördelar 

(Batty, 2005) i form av bl a regionförstoring. Från kommunernas perspektiv har de övergått i 

att bli motiv för konkreta förändringar; de har internaliserats i aktörernas sociala system och 

betraktats som oundvikliga nödvändigheter och som öppnare av möjligheter snarare än 

faktorer som innebär ökad trafik och klimatpåverkan (jämför Naess et al, 2013).  

Plan- och genomförandeprocesserna har i mycket större utsträckning påverkats av dessa 

och andra ’osynliga’ strukturer, mekanismer och processer än vad planer och aktörer ger sken 

av och är medvetna om. Denna underliggande påverkan har skett i de små enskilda besluten 

och händelserna, steg för steg. De strukturer som utövat starkast påverkan på möjligheten att 

förändra i hållbar riktning är de befintliga fysiska strukturerna, psykologiskt betingade rutiner 

och normer hos planeringens aktörer och en ständig, kortsiktig strävan efter att behärska nuet. 

Inkrementalismen har därmed varit mer framträdande än det strategiska beslutsfattandet.  

Det har funnits en kamp om förekomsten av och rätten till strategiska perspektiv
152

 i plan-

eringen. I Uppsala har SBK ibland beklagat förlusten till KLK av mandat i den strategiska 

planeringen och upprättat planprogram istället för fördjupade översiktsplaner för att behålla 

ett strategiskt initiativ. Det har också funnits en kamp mellan individuella perspektiv och eta-

blerad kultur. Försök från planerare att lyfta det strategiska perspektivet har periodvis, och i 

strid med KS och KLK:s intentioner, hållits tillbaka av PBN för att behålla beslutskulturen av 

snabb expediering och främjande av marknadsinitiativ på ett sätt som beskrivs som hårdhänt 

och med höga krav på budget, resultat och tempo
153

; energi- och klimatfrågorna har fordrat en 

strategisk governancekultur som har haft svag legitimitet hos PBN. Uppbyggnaden av ett stra-

tegiskt energiperspektiv har inte skett inom sektorsförvaltningarna utan dels inom de kommu-

nala bolagen, dels från kommunledningskontoren. Förekomsten av strategiska perspektiv och 

tydliga mål har haft betydelse för att gap mellan planer och verklighet inte ska uppstå, t ex vid 

omvandling av centrala verksamhetsområden. På motsvarande sätt är frånvaron av strategiska 

perspektiv en gemensam (men otillräcklig) förklaringsgrund till varför gap har uppstått.  
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Roller, mandat och resurser har använts mer eller mindre taktiskt från ideologisk eller 

pragmatisk utgångspunkt. Manipulationen som uttryck för maktutövning har skett som olika 

former av konkretisering, integrering och associering av aktörer och resurser till planerings-

processer och exploateringsprojekt. Den formella organisationens och olika koalitioners ut-

formning har haft betydelse för vilka strategier som tillämpats och hur mandat och resurser 

taktiskt har fördelats. Organisering och samverkan har i sig utgjort sådana strategier. Strateg-

iskt manipulerande har sällan behövts när översiktsplanerna har stämt med etablerade utveck-

lingsdiskurser men har ibland tillgripits när resurser eller mandat upplevts som otillräckliga. 

Då har ofta systemfrågor kring energi, klimat och fysiska strukturer kommit i bakgrunden. 

Några exempel från empirin:  

 Formerandet av styrgruppen för ÖP-90 i Uppsala och efterföljande flytt av strategiska 

planeringsfrågor till KLK.  

 PEAB-avtalet, som formades bakom stängda dörrar och möjliggjorde stora exploateringar 

trots svag kommunal ekonomi.  

 Att upprätta program istället för fördjupad översiktsplan för att begränsa inblandningen 

från KS och KLK och därmed behålla det strategiska initiativet hos PBN och SBK. 

 Att avgränsa projekt och undvika alltför detaljerade övergripande strategier för att ha en 

flexibilitet för snabba initiativ från näringslivet (se Hrelja, 2011).  

 Begränsande av tjänstemännens föredragningsmöjligheter vid PBN:s möten och minskning 

av antalet politiker i nämnder och beredningar (Uppsala).  

 Formandet av särskilda tjänstemannagrupper under enskilda politiker (Eskilstuna) för att få 

mer direkta kanaler utanför de formella beslutsgångarna mellan beslut och genomförande.  

 Externa aktörers strategi att begränsa förvaltningarnas expertinflytande genom att presente-

ra färdiga utvecklingskoncept direkt för politiker eller att undvika SBK:s planavdelning för 

att förankra idéer hos näringslivs- och fastighetssidan i kommunen (båda kommunerna).  

För landsbygden har beslutfattarna i Uppsala avsiktligt intagit en relativt passiv roll och låta 

enskilda initiativ styra. I många frågor, bl a markpolitik för etableringar, har kommunen satt 

upp en spelplan med vissa ramar för att undanröja hinder för utveckling givet att denna ut-

veckling inte skadar grundläggande värden och behov. Kommunens policys har varit inklu-

derande nog för att tillåta detta, medan sektorsplaner, program och översiktsplaner ibland har 

kommit i konflikt med ideologin. Förhållningssättet har varit pragmatiskt - en lokalt etablerad 

uppfattning byggd på erfarenhet och samförstånd mellan politiker och näringsliv samt i vissa 

fall med starka band till den nationella politiken. I Eskilstuna kommer denna pragmatism i 

förgrunden när det gäller utvecklingen av Mälarstranden. Kommunledningen har här varit 

aktiv, pekat med hela handen och valt att inte lyssna på tjänstemännens invändningar. En fri-

kopplad, emergent ad hoc-idé har genom att ges legitimitet i bl a ÖP-05 för Mälarstranden 

kunnat beskrivas som en strategi – en efterrationalisering där den politiska makten har defini-

erat problemet och lösningen.  

Maktassymmetrier och aktörssamverkan har haft betydelse för den rumsliga konfigura-

tionen. I bl a stadskärneutveckling och infrastrukturprojekt har kommunerna haft en roll som 

lokal regelansvarig aktör. Externa aktörer har haft inflytande som ekonomiskt starka föränd-

ringsagenter och som regelansvariga. I andra situationer har aktörer eller koalitioner (Fullerö 

Park; Gränby Arena) sökt politiskt stöd för utvecklingskoncept innan de kommit till tjänste-

männen. Processen har då ofta blivit lång, lett till inlåsningar och omtag, uteslutit alternativa 
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lokaliseringar, begränsat insyn i processens tidiga skeden och försvårat introduktionen av 

energiperspektiv.  

Vid försäljningen till Vattenfall förändrades Uppsala Energi från en koncentrerad, hierar-

kisk struktur med förutsättningar för snabba, omfattande förändringar inom kommunen till en 

hybrid av nätverks- och marknadsstruktur – fortfarande med en koncentrerad makt, men med 

starka inslag av förhandling som kan betecknas som asymmetrisk och därmed med en måttlig 

potential för inkrementella, måttliga förändringar.
154

 Kommunens inflytande över energi-

frågan försvagades. 

Kommunen har ibland tvingats eller själv velat växla roll under en process i förhållande till 

den beslutssekvens som ställts upp och till vilka mandat och resurser olika roller medfört. 

Eskilstuna kommun framträdde först som initiativtagare genom att ingå ett avtal med PEAB 

för att lösa frågan om Tunavallen och motorstadion. Detaljplanekravet har sedan gjort 

kommunen till regelansvarig medan PEAB framträtt som initiativtagare i olika projekt. När 

kritik mot upphandlingen kom övergick kommunen till att bli en reaktiv berörd aktör medan 

PEAB fortsatte som initiativtagare. På detta sätt har resurser och formella förutsättningar 

kunnat frikopplas och hanteras för att passa situationen.  

Enskilda aktörer har i flera fall haft stort inflytande över stadens fysiska form utan att kom-

munen har förmått, velat eller insett att de borde rikta resultat mot ökad energimässig hållbar-

het. Dominansen av ett fåtal byggbolag - deras ekonomiska styrka, produktionssystem, 

affärsmodeller och strategiska agerande – har gjort det svårt för planerarna att driva igenom 

småskalig funktionsblandning, typologisk variation och en strategisk lokalisering. Planerarna 

har ibland kommit in senare i processen än näringslivs- och mark- och exploateringsen-

heterna, som i vissa fall starkt har lierat sig med de externa aktörerna. De privata aktörerna 

har dock även haft en stor betydelse för den ökade förtätningen av innerstäderna, vilket har 

varit ekonomiskt lönsamt för dem. På motsvarande sätt har konsortier agerat taktiskt i frågor 

om enskilda större, trafikgenererande målpunktsetableringar. Kommunerna har här antingen 

varit undfallande av ideologiska skäl eller sett fördelar från näringslivssynpunkt och därför 

prioriterat ned energi- och klimatfrågorna. Lokalisering, tillkomst och utformning av den 

storskaliga trafikinfrastrukturen har påtagligt influerats av de statliga aktörerna.  

3D. Planeringens betydelse för energianvändningen 

Planeringens betydelse har varit begränsad när det gäller en mer energieffektiv konfigura-

tion. Stadsutvecklingen har i hög grad skett utifrån andra utgångspunkter, beroende på brister 

i kommunernas förmåga att prioritera och hantera energifrågan i planeringen och kapacitet att 

driva frågan gentemot andra aktörer. Översiktsplaneringens legitimitet har varit begränsad, 

vilket har utgjort ett betydande hinder för att integrera fysisk planering och energiplanering. 

Förhärskande pragmatiska synsätt är en del av förklaringen, där den översiktliga planeringen 

har uppfattats som abstrakt, teoretisk, och avlägsen den föreliggande verkligheten. Däremot 

har enskilda energirelaterade, sektorsfrågor gjort avtryck i planerna (kraft- och naturgasled-

ningar, produktionsanläggningar m m).  

Det har emellertid samtidigt funnits ett effektivitetsperspektiv där energifrågan har varit 

implicit i frågor om närhet, tillgänglighet och hållbart resursutnyttjande och mot slutet som 

begränsning av klimatpåverkan samt en mer utvecklad och integrerad syn på relationen 

mellan transporter, funktioner och transportarbete. Dessa frågor kan i de flesta fall härledas 
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till resonemang av ekonomisk karaktär i spåren av 90-talskrisen. Denna vägledande diskur-

siva beredskap kom i Uppsala att befästas genom ÖP-02-processen. Förklaringen är i hög ut-

sträckning ökad kompetens att hantera ”… den högre rumsliga nivån” (B) genom nya 

tjänstemän med förmåga att övertyga pedagogiskt och omformulera viktiga problem, klimat-

frågans ökade uppmärksamhet samt myndigheters meta-styrning genom ekonomiska och 

juridiska styrmedel. I Uppsala var ÖP-02-arbetet en pedagogisk uppgift bl a när det gällde 

förtätning; politikerna trodde inte att det gick att förtäta staden i den omfattning som behövdes 

för att klara bostadsbehovet. Genom bl a ändrade synsätt på innerstadsgatornas roll och kun-

skap om näringslivets omvandling kunde impedimentytor och industriområden redovisas som 

framtida bostadsområden, vilket i slutändan övertygade politikerna om grunden i stadsläk-

ningsstrategin. Översiktsplanerna framstår som mer betydelsefulla än de egentligen har varit. I 

Uppsalas förtätning har stadsläkning varit som en stark vägledande strategi, men främst under 

senare halvan av 2000-talet. ÖP-02 är ett resultat av noggranna analyser av redan pågående 

tendenser men beskriver det som en vision och strategi för framtiden. Det har rört sig om en 

kombination av avsiktlig strategi och anpassning till enskilda händelser som har format rikt-

ningen där energi- och klimatfrågorna haft en mycket indirekt roll; den tillväxtdrivna befolk-

ningsexpansionen framstår som det främsta skälet. På det sätt som bl a nya koncentrationer i 

stadsväven därefter blivit en del av retoriken kring stadsläkning och förtätning av hållbarhets-

skäl finns det anledning att tala om efterrationalisering. 

Valet av planeringsform har varit viktigt. Planläggning har ibland undvikits då den med-

för krav som har ansetts ovidkommande eller begränsande i okomplicerade situationer. Över-

siktsplaner har ibland ansetts för övergripande och med svag verklighetsförankring och har 

saknat feedback på visioner, mål och strategier. Detaljplanerna har varit snävt avgränsade i tid 

och rum och med höga förväntningar på användbarhet, oftast mätt i byggrätt, flexibilitet och 

snabba beslut. Program har ibland valts för att undvika översiktsplan när detta egentligen har 

varit motiverat; detaljplan när det hade behövts fördjupad översiktsplan eller program. Plan-

eringen har därmed tenderat att koncentreras mot en mer detaljerad skalnivå än den där de 

systemfrågorna ofta har funnits. Planinstrumentens processkrav har inneburit en strukturering 

med inslag av stigberoende som ofta bara kan undvikas genom initiala vägval. Kraven har 

ibland utgjort en mekanism som triggat taktiska förhållningssätt, ’skuggplanering’ och para-

doxen att kravet på demokratisk process har utgjort ett motiv för att undvika just densamma. 

Den mellannivå – tätorts- och stadsdelsnivå - som framstår som den mest relevanta ur plan-

eringssynpunkt för ett helhets- och systemtänkande har ofta har saknats och skulle behövt 

ägnas mer uppmärksamhet. I bl a Östra Sala backe i Uppsala och Väster i Eskilstuna har 

planeringsprocessen under slutet av 2000-talet uppfattats som framgångsrik när det gäller 

samverkan kring energi, hållbarhet och kvalitet i stadsbyggandet. Projekten har lyfts fram som 

modell för kommande större exploateringar som banar väg för förändrade synsätt; en positiv 

feedback som kan bidra till en ’ökande avkastning’ för de planeringsinsatser som gjorts och 

därmed stärka kommunens institutionella kapacitet i form av kunskapsresurser, förtroende och 

ökad legitimitet för planeringen.  
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ta kapitel diskuteras resultaten dels med hänsyn till vetenskaplig kvalitet utifrån avhand-

lingens forskningsansats, dels med utgångspunkt i avhandlingens teoretiska perspektiv. 

Diskussionen utifrån forskningsansatsen lägger ett fokus på hur olika tolknings- och reflek-

tionsnivåer har integrerats samt hur arbetet har svarat upp mot de olika typer av kvalitets-

kriterier som åberopas för kvantitativa respektive kvalitativa metoder (se Forskningsansats).  

Den teoribaserade diskussionen kring resultaten utgår från den kritiska realismens (se 

Realitet) uppdelning i strukturer, mekanismer och händelser samt retorikens (se Retorik) 

uppdelning i bas, tankefigurer och diskurser. För att förstå hur dessa har påverkat varandra 

diskuteras de utifrån en gemensam modell för dels graden av strukturerande påverkan, dels 

graden av objekts- respektive relationskaraktär. Det förstnämnda berör dynamikens karaktär, 

det sistnämnda utgör förutsättningen för medvetandegörande i planeringen kopplat till olika 

rumsuppfattningar och kognitiva begränsningar.  

Resultaten vävs i diskussionen samman kring avhandlingens teman. Flera resultat är 

relevanta för ett och samma tema; flera teman för ett resultat. På nästa sida ges därför en 

översiktlig kodnyckel eller kopplingsschema mellan olika resultat och delar i diskussionen.  

Planeringens och stadsutvecklingens dubbla dialektik diskuteras genom den lins av 

dialektiska koncept som utvecklats i avsnittet Dialektik. Här fokuseras på strukturer, meka-

nismer och kommunernas maktutövning som samlad aktör i förhållande till sin institutionella 

kapacitet att hantera förändring på ett hållbart sätt. Bristande aspektseende och en mångfald 

av ontologiska och diskursiva perspektiv, pragmatismens och attraktivitetens betydelse samt 

tankefigurers och kognitiva inlåsningars inflytande i planeringen lyfts fram som viktiga delar 

av den sociala praktikens förklaringsgrunder. Dessa bidrar till förståelse av individens roll i 

produktionen av gap i planeringen.  

För den faktiska stadsutvecklingen fokuserar diskussionen på separationen av och 

glidningar mellan olika rumsuppfattningar i planeringen som en av förklaringarna till att 

gapet har uppstått. Här diskuteras också drivkrafternas, tankefigurernas och maktutövning-

ens betydelse för den rumsliga konfigurationen och frågan om huruvida det går att uppnå en 

optimalt hållbar stadskonfiguration från energi- och klimatsynpunkt under de komplexa 

förutsättningar planeringen har att hantera.  

Diskussionen bygger i hög grad på reflexiv tolkning och det abduktiva, explikativa förhåll-

ningssättet till empiri, teori och förförståelse (se Forskningsansats). Den relationella dialek-

tikens existens och karaktär kan inte beläggas experimentellt; den är en produkt av dessa 

tolkningar, som genom läsarens erfarenheter och kunskap når en viss grad av intersubjek-

tivitet. Detta har inte heller varit uppgiften. Diskussionen bör ses som en öppning för nya 

tolkningar av planeringens och stadsutvecklingens komplexitet och problematiken i att 

beskriva, förstå och hantera den.   
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tankefigurers och kognitiva inlåsningars inflytande i planeringen lyfts fram som viktiga delar 

av den sociala praktikens förklaringsgrunder. Dessa bidrar till förståelse av individens roll i 

produktionen av gap i planeringen.  

För den faktiska stadsutvecklingen fokuserar diskussionen på separationen av och 

glidningar mellan olika rumsuppfattningar i planeringen som en av förklaringarna till att 

gapet har uppstått. Här diskuteras också drivkrafternas, tankefigurernas och maktutövningens 

betydelse för den rumsliga konfigurationen och frågan om huruvida det går att uppnå en 

optimalt hållbar stadskonfiguration från energi- och klimatsynpunkt under de komplexa 

förutsättningar planeringen har att hantera.  

Diskussionen bygger i hög grad på reflexiv tolkning och det abduktiva, explikativa förhåll-

ningssättet till empiri, teori och förförståelse (se Forskningsansats). Den relationella dialek-

tikens existens och karaktär kan inte beläggas experimentellt; den är en produkt av dessa 

tolkningar, som genom läsarens erfarenheter och kunskap når en viss grad av intersubjek-

tivitet. Detta har inte heller varit uppgiften. Diskussionen bör ses som en öppning för nya 

tolkningar av planeringens och stadsutvecklingens komplexitet och problematiken i att 

beskriva, förstå och hantera den. 
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Fig 58. Kopplingsschema för hur diskussionen hanterar olika delar av resultatet. 
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2B Diskursernas utveckling genom visioner 
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program 

Forskningsfråga 3: Hur kan skillnader 

mellan visioner, mål och strategier å ena 

sidan och den verkliga stadsutvecklingen 

förklaras? 

3A Strömningar och formativa moment 

3B Särdrag och faktorer som utmärker gapet 

mellan retorik och realitet 

3C Dialektiska bakgrundsförklaringar 

3D Planeringens betydelse för 

energianvändningen 
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Dialektiken mellan fysiska strukturer och fysisk 

planering: 1A, 1B, 3A, 3B, 3D 

Dialektiken mellan planeringens aktörer: 3B, 

3C, 3D 

Energi- och klimatfrågans hantering i 

planeringsdialektiken: 1A, 1B, 2C, 3B 

Ett utvecklat retoriskt perspektiv på städer, 

energi och hållbar utveckling 

Ett samlande av världar: 2A, 2B 

Pragmatism som planeringsdiskurs: 2A, 2B, 

3A 

Attraktivitet som stadsutvecklingsdiskurs: 2A, 

2B, 3A 

Tankefigurernas inflytande och retorikens 

restitution: 2A, 2B, 3B, 3C 

Konfigurationens betydelse för en 

energimässigt hållbar utveckling 

Vad innebär en energimässigt hållbar 

stadskonfiguration?: 1A, 1B 

Konfigurationen som komplext adaptivt 

system: 1A, 1B, 3C 

Konfigurationens representationer och 

energifrågans osynlighet: 1A, 2B, 2C 
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Resultatens kvalitet 

Resultatens värde utifrån tolkning och kvalitetskriterier 

Avhandlingsarbetet har skett icke-linjärt. Abduktiva och retroduktiva återkopplingar och revi-

deringar av iakttagelser, antaganden och slutsatser har hela tiden gjorts. Indikator- och doku-

mentanalyserna, som har utgjort en grund för intervjufrågorna, har förfinats i takt med att 

intervjuresultaten kommit in och därefter utvecklat analysen av de transkriberade intervjuerna. 

Kvalitetskriterier och tolkningsnivåer (se Forskningsansats) har fungerat som referenspunkter 

och påmint om vad som måste beaktas för att nå ett gott resultat. En utgångspunkt är, utöver 

de fyra nivåerna av tolkning och reflektion (se Forskningsansats), att både kvantitativa och 

kvalitativa metoder används. Tolkningsnivåerna representerar i viss mån olika ontologiska 

perspektiv, främst för kvalitativ samhällsforskning. Systemteori och indikatorer har däremot 

utgångspunkt i en rationell-positivistisk tradition. Även dessa metoder kräver tolkning.  
 

   Kvalitetskriterier 

   Kvantitativa Kvalitativa 

   Intern validitet 

Extern validitet 

Reliabilitet 

Replikerbarhet 

Objektivitet 

Trovärdighet 

Överförbarhet 

Inre stabilitet 

Möjlighet till bekräftande 

 

Tolkning av empiriskt material Teoretiskt och metodologiskt fokus 

Metateoretisk 
huvudgrupp 

Tolkningsnivå Fokus 

 

Grundad teori Interaktion med 
empiriskt 
material 

Utsagor, egna 
observationer m m 

Hermeneutik Tolkning Bakomliggande 
innebörder 

Kritisk teori Kritisk tolkning Ideologi, politik, 
social reproduktion 

Postmodernism Självkritisk och 
språklig reflektion 

Egen text, 
auktoritetsanspråk, 
selektivitet 

 
Fig 59. Kvalitetsbedömning av resultatet med hänsyn till olika typer av kvalitetskriterier och den iterativa tolkning-
en på olika nivåer av det empiriska materialet. Se avsnittet Forskningsansats för en beskrivning.  

 
Kvantitativa metoder och resultat 

När det gäller validitet har datakvalitet och geografiska avgränsningar haft stor betydelse (se 

Appendix). Befolkningsdata på hektarnivå har t ex orsakat en viss inexakthet, liksom att det 

inte gått att få digitala kartor för perioden 1990-2000. Analyserna har skett mot kartor från 

2011/2012, vilket gör att befolkningsdata för olika tidpunkter inte helt matchar med fastighet-

erna, liksom beräkningar utifrån byggnadsarea, då vissa byggnader rivits och nya uppförts. 

Äldre flygbilder och detaljplaner har visat att dessa inexaktheter inte är signifikanta.  

Datas kvalitet och omfattning är viktiga även för reliabilitet och replikerbarhet. Enkla in-

dikatorformler och lättillgängliga data gör att analyserna att upprepa. Uppgifter om byggnads-

höjd och byggnadsår har dock krävt särskild inventering. Andra metoder, programvaror och 

avgränsningar av data hade sannolikt gett något annorlunda resultat. För några indikatorer - 

vägnätets utformning, bebyggelsetypologier samt fjärrvärmenätets anslutningsgrad - har 

analysen varit okulär, vilket ger lägre validitet och reliabilitet, men ändå en indikation.  

RESULTAT 

Dialektik 

Realitet 

Retorik Indikatorer 

Gap-analys  

Tidserieanalys Textanalys 

Intervjuer 
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Jag har i Forskningsansats konstaterat att generaliserbarheten är begränsad. Fallstudie-

metoden bedöms bättre utifrån överförbarhet. Valet av fall är viktigt (se Empiri). Indikatorer-

nas relevans och möjligheten att generalisera beror också av lokal kontext och historisk 

utveckling. Vissa grundläggande likheter mellan svenska tätorter ger stöd för jämförelser och 

viss generalisering. Skillnaderna mellan fallstudierna gör att de likheter som finns blir mer 

intressanta, men endast två fallstudier räcker inte för att generalisera kring specifika fenomen.  

Kvantifiering kan ge sken av objektivitet. Val av dataset, utformning av formler och av-

gränsning av analysområden är emellertid variabler som utsätts för subjektivitet. Tolkning av 

resultaten har också skett iterativt mot utsagor i intervjuer, intryck från platsbesök och kom-

pletterande källor. För de kvantitativa metoderna finns relevans i främst de två första reflek-

tionsnivåerna – interaktion med det empiriska materialet och tolkning - bl a genom att 

replikerbara resultat vid jämförelse mellan fall kan generera mönster, hypoteser och teorifrag-

ment. Metoderna har samverkat genom abduktion och triangulering till en viss intersubjektivi-

tet. Vissa indikatorer har inte gett några tydliga resultat beroende på att förändringarna ibland 

har varit små. Vid knappt signifikanta resultat har övriga källor och min förförståelse utgjort 

stöd för slutsatser om fyndets relevans. Bl a genom att låta intervjupersonerna granska 

resultatet har jag strävat efter att minska risken för självverifikation. 
 
Kvalitativa metoder och resultat 

För textanalyser och intervjuer har hermeneutikens möjlighet att ’se något som något’ – 

aspektseende (Asplund, 1970) - varit en utgångspunkt. Jag har strävat efter beständighet i det 

empiriska materialet för att möjliggöra ett sådant aspektseende, d v s att i flera ’varv’ gå 

tillbaka och reflektera kring en utsaga från olika teoretiska utgångspunkter eller i skenet av 

empiriska fynd. Textanalysen har haft kritisk teori och diskursanalys som kompletterande 

utgångspunkter; intervjuerna postmodernismens självkritik och språkliga reflektion. Den i 

Retorik framtagna syntesen av olika sätt att läsa planer har tjänat som verktyg för menings-

kodning och meningskoncentrering till stickord och sammanfattningar. I Uppsalastudien 

kodades de transkriberade intervjuerna utifrån begreppsapparaten i Dialektik, vilket bidrog till 

systematik i att extrahera och sammanfatta betydelser. För Eskilstuna gjordes detta med större 

vana, vilket innebar samma systematik men att dokumentationen inte blev lika utförlig. 

Trovärdigheten vilar till stor del på systematik och transparens i det empiriska materialets 

hantering. Systematiken har varit samma för båda studierna men har varit mer ingående för 

Uppsala, främst till följd av initial ovana vid metoderna. Även det empiriska materialets 

omfattning har betydelse; ett omfattande material framstår som representativt och möjliggör 

generalisering från det fenomen som beforskas. Det har varit en ambition att hitta enkla, 

begripliga mått. I övrigt är begränsningarna i omfattning i stor utsträckning en spegling av 

forskningsfrågornas avgränsning. Fler intervjuer och med andra kategorier intervjupersoner 

skulle ge en rikare väv av utsagor. Jag har dock bedömt att en bred teoretisk bas och flera 

empiriska källor med olika karaktär som tillsammans ger en sammansatt bild av utvecklingen 

i flera strata/plan gör att få, djupa intervjuer har varit tillräckligt.  

För trovärdighet och inre stabilitet är samstämmigheten i datainsamling och analys av vikt. 

Intervjuerna har kommit att komplettera varandra snarare än ge ett jämförbart statistiskt utfall. 

Återkommande utsagor har dock kunnat ses som mer stabila informationer än bisatser från 

enstaka informanter. Lyhördhet för bias och efterrationaliseringar har varit viktig. Flertalet 

intervjuer har skett som fysiska möten, men i Eskilstunastudien har några genomförts som 

telefonintervjuer. Möjligheten till synintryck har i dessa fallit bort. Skillnader har också 



295 
 

funnits i informanternas förmåga att lämna information och åsikter i olika frågor, vilket har 

krävt återkopplingar till övriga empiriska källor. Trovärdighet, överförbarhet och möjlighet 

till bekräftande är beroende av läsarens kunskap i ämnet. Häri ligger både begränsningar och 

potential för generalisering. Det komplexitetsteoretiska perspektivet ger också på ett grund-

läggande teoretiskt plan möjlighet till viss generalisering, även om man får vara medveten om 

riskerna som metaforisk överföring mellan kunskapsdomäner innebär. Jag avhåller mig dock 

från att försöka generalisera till ny teori utan låter läsaren dra sina egna slutsatser. 

Resultaten i förhållande till avhandlingens syfte forskningsfrågor 

Svarar resultaten mot avhandlingens syfte och forskningsfrågor? 

Som jag säger i Inledning är det min övertygelse att breda frågor måste ställas mot bakgrund 

av den ökande komplexitet som samhällsutvecklingen präglas av. Flera olika metoder har 

använts för datainsamling och analys, baserat på ett brett spektrum av teori och med utgångs-

punkten att alla data kräver tolkning vilket medför vissa osäkerheter. Möjligheten att trots allt 

göra detta har byggt på att inte befästa en ontologisk utgångspunkt utan använda olika per-

spektiv (se Forskningsansats). Jag anser därmed, trots utmaningen att hålla dessa perspektiv 

jämbördiga utan att hemfalla åt okritisk relativism, att avhandlingen har haft verktyg att 

besvara forskningsfrågorna med. Min bedömning är att det empiriska underlaget tillsammans 

med mina tolkningsverktyg (se ovan) har varit tillräckligt för att få fram resultat för både 

breda och djupa slutsatser och diskussioner med utgångspunkt i forskningsfrågorna – se 

fortsatt diskussion utifrån avhandlingens teman nedan. Resultatet är dock, som antyds ovan, 

inte uttömmande som svar på forskningsfrågorna utan utgör snarare startpunkten för en mer 

omfattande forskningsagenda; ett steg på vägen.  

 

Generell eller specifik kunskap? 

Ett brett syfte och motsvarande forskningsfrågor indikerar en strävan efter allmängiltig 

kunskap. Kunskap som är användbar i många situationer är då naturligt av stort värde. Olika 

empiriska material och metoder har haft olika förutsättningar för generalisering. Från indi-

katorresultaten kan generella slutsatser dras med hänsyn till metodens replikerbarhet samt 

tidigare teori inom området. För dokumentanalysen har det handlat om etablerad teori och en 

kombination av etablerade metoder. Utöver generalisering genom jämförelser med tidigare 

forskning kan viss (intersubjektiv) generalisering ske i mötet med insikter och erfarenheter 

hos mottagargruppen (planerare och beslutsfattare). När det gäller intervjuerna, slutligen, 

finns möjlighet till generalisering genom den konceptualisering och kategorisering som skett 

vid tolkningen av intervjutexterna i samspel med teorin för Dialektik. Nya koncept och en 

grund för fortsatt teoribildning har därmed framkommit på en generell nivå. Processen har 

inte bara varit abduktiv utan också retroduktiv, d v s att gå bortom det empiriskt observerbara 

och utveckla koncept för bakomliggande strukturella förutsättningar hos det som studeras 

(Bhaskar, 1993). För fallstudiemetoden som meta-metodik, där resultaten från de olika 

metoderna kombineras, utgör detta en utgångspunkt.  

Räcker fallstudiemetod som meta-metodik och två fall som fokus för avhandlingen? I 

retrospektiv (se även Forskningsansats och Empiri) kan jag konstatera att trots att en stor del 

av resultaten hade kunnat nås med ett enda fall, har det varit nyttigt att studera ytterligare ett 

fall – både likheter och viktiga skillnader har framträtt. Fler fall skulle kunna addera 

ytterligare förklaringar utifrån generella och kontextuella faktorer och säkrare slutsatser vid 

jämförelser. De båda fallen har dock visat sig ha sådana kategoriska och konceptuella likheter 

att det med stöd av teorin och min planerarerfarenhet kan anses att många fynd skulle 
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återuppträda i tillkommande fall, åtminstone så länge det rör sig om medelstora eller större 

svenska städer. Detta är en erfarenhet gjord under arbetets gång, inte en bedömning från 

början. Det innebär inte att det inte behövs ytterligare forskning eller att frågorna är uttömda. 

Det fallspecifika återfinns i hög utsträckning i redovisningen av empirin, där läsaren kan 

dra egna slutsatser för respektive kommun. Möjligheten till generalisering finns främst i kom-

binationen av de två fallstudierna i det presenterade resultatet. Jag menar därför att jag har 

producerat resultat som i någon mån tillgodoser både behov av unika iakttagelser och kunskap 

av mer generell karaktär. I den fortsatta diskussionen kommer jag med stöd av avhandlingens 

teori att expandera abduktivt och retroduktivt kring resultaten utifrån avhandlingens syfte, 

forskningsfrågor och teman. Snarare än att slå fast absoluta sanningar handlar det om ett 

fortsatt skissande längs de utvecklingslinjer avhandlingens teman och perspektiv drar upp.  

Komplexitetens dialektik och dialektikens komplexitet 

Realitetens och retorikens dialektik begreppsliggörs  

De dialektiska konceptens inbördes förhållanden  

Den dubbla dialektiken utgör kärnan i hur förändring sker. I sin enklaste form (CAS-per-

spektivet) - handlar det om orsak – verkan – feedback - anpassning – förändring som en 

upprepad sekvens av utbyte i relationer mellan objekt. Det är den panarkiska dynamiken hos 

detta utbyte över tid och dess karaktär av multipla stabila tillstånd, överraskning, emergens, 

stigberoende och icke-linjäritet som motiverar ett komplexitetsteoretiskt perspektiv.  

Dialektikens olika koncept (se Dialektik) kan diskuteras utifrån å ena sidan ett nätverksper-

spektiv – utgör de objekt eller relationer? – och å andra sidan utifrån graden av struktur-

erande verkan. Objekt är med Laws (2002; 2004) och Latours (2005) relationella synsätt 

föränderliga och uppstår, förändras, vidmakthålls och försvinner till följd av en social praktik 

som antingen materialiserar eller abstraherar dem. Jämfört med relationer äger de ändå en be-

ständighet och kan i sig betraktas som system på olika skalnivåer, d v s de består själva av 

komponenter med inbördes relationer. Graden av strukturerande verkan utgår från den kritiska 

realismens ontologi (realitet) och Asplunds (1979) idéhistoriska analysmodell (retorik); struk-

turer/bas; mekanismer/tankefigurer och händelser-strömningar/diskurser. Medan nätverksper-

spektivet har en socialkonstruktionistisk (social/diskursiv) utgångspunkt är den kritiska 

realismens perspektiv baserat på idén om en av människan oberoende (materiell) värld. Här 

tecknas en ram inom vilken de dialektiska koncepten kan lokaliseras (figur 56 och 57).  

 

 

 

 

 

 

Fig 60. Olika dialektiska koncepts förhållande till varandra utifrån deras grad av strukturerande verkan och karak-
tär av objekt eller relation. Modellen lokaliserar koncepten i förhållande till avhandlingens två övriga övergripande 
teman, realitet och retorik. Notera att fälten, som är mycket grovt avgränsade i hög grad överlappar varandra, 
vilket pekar på de olika konceptens relationella karaktär av ömsesidig dialektisk påverkan.  
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Schemats strukturerande bas utgörs av långsamföränderliga, stabila objekt i form av fysiska 

strukturer – landskap, klimat, energiformer (kinetiska och bundna), bebyggelse och infra-

struktur. Till basen hör också ibland mycket starka organisatoriska strukturer
155

. Strukturerna 

utövar en dominant påverkan på mer föränderliga objekt och relationer. De utgör ett systems 

minne och borgar för en stor del av systemets motståndsförmåga. Enstaka stabila objekt med 

hög förändringstakt kan snarare betraktas som händelser (disaggregerade) och som strukturer 

om de är många samlade (aggregerade). Frågan om vad som definieras som struktur eller inte 

är också en fråga om skalnivå (se Realitet)
156

.  

Samverkansformer har ofta varit mindre formella; alltifrån lösa sociala nätverk till partner-

skap, vars beständighet och relationstäthet – sociala kapital – avgör om de är att betrakta som 

objektlika strukturer eller ej. Kortvariga samverkansformer kan snarast ses som relationer av 

händelsekaraktär.
157

  

Manipulation – motsvarande den kritiska realismens mekanismer - framträder som det 

väsentliga dialektiska uttrycket för maktkampen
158

 - som taktiskt bemästrande av situationer 

genom konkretisering, integrering och associering av alternativ, aktörer, resurser och mandat, 

ofta ’mellan’ formella beslutstillfällen och ’vid sidan av’ den formella planprocessen. 

Mekanismer har ibland haft strukturliknande attribut, men oftare formen av tendenser; 

diskursiva strömningar, enskilda händelser eller som samverkande händelser i processer
159

. 

Institutionaliserade mekanismer har ofta formen av styrmedel, medan de mest flyktiga 

framträder som slumpartade, överraskande händelser. Mekanismer kan således både förmedla 

minnen och revolt mellan olika skalnivåer och system.  

Överst i schemat finns processer
160

; flöden av händelser i realiteten och diskurser och 

representationer i retoriken. Utan förståelse för de underliggande koncepten kan processerna 

uppfattas som slumpmässiga; djupare orsakssamband framträder sällan i full dager. Både 

planer och aktörers informella agerande, har empirin visat, syftar i stället delvis till att aktivt 

dölja dessa samband. Det som sker på ytan kan ge en bild för den oinvigde aktören medan det 

för aktörerna innanför planeringens systemgräns finns andra bilder av skeendet i fråga. Detta 

är en ny aspekt av det som John Law (2004) menar när han beskriver att vi undantränger 

andra verkligheter än den vi är präglade av.  

Processdynamiken karaktäriseras av feedback, ökande avkastning, självförstärkande ut-

veckling, icke-linjära förlopp och stigberoende. De är knutna till processernas strömningar 

och händelser (se Kingdon, 1984) över tid och kan kategoriseras utifrån huruvida de leder till 

stora eller små förändringar med stora eller små konsekvenser (Falkemark, 2006). Non-

ergodicitet, möjlighetsfönster och tipping-points hör till denna dynamiks karaktär.  

                                                
155

 Karaktäristiskt är att hierarkiska strukturer blir alltmer byråkratiska ju mer de utsätts för förändring, medan nätverk 

snarare bildar nya konfigurationer som förändrar relationerna. Janssen et al (2002) noterar att det också är lättare att förändra 
en nätverksbaserad organisation än en hierarkisk eftersom den senare tenderar att addera regler som anpassningsstrategi 
snarare än att den byter konfiguration, vilket med tiden gör den hierarkiska organisationen mer rigid och sårbar. 
156

 En i sammanhanget tänkbar definition av begreppet struktur skulle kunna vara en samling relaterade objekt, vars närvaro 

(existens i förhållande till sådant vi inte uppfattar som existerande) och föränderlighet har en hög grad av beständighet. 
157

 Samverkansformer som objekt är mer föränderliga än fysiska objekt och kräver omsorg för att inte försvagas. Uppdelning i 

kulturer, processer och episoder (Healey, 1997) ger en förståelse för detta. Systemgränsen blir en fråga om social konnektivitet.  
158

 Makt är en egenskap i relationerna (Foucault, 1983) mellan aktörer och aktanter, vars karaktär handlar om viktförhållandet 

mellan olika kategorier av aktörer och objekt och graden av ömsesidigt beroende. En fysisk struktur kan således vara en kraftfull 
aktör (aktant) genom att skapa ett strukturellt beroende visavis en aktör. Makten som sådan handlar alltså här om proportioner 
och graden av konnektivitet mellan olika objekt, men är också – vid sidan om frågorna om vem och vad? – en fråga om hur?  
159

 Som vi har sett är denna oftast inte av kausal, deterministisk karaktär utan just dialektisk i bemärkelsen diffus, med flera 

bakomliggande drivkrafter och ibland oförutsägbara förlopp som följer komplexitetsteorins ’regler’ (Holland, 1995, Levin, 1999). 
160

 Jämför med dualiteten mellan det fasta och föränderliga i ’komplexitetens arkitektur’ (Simon, 1962). 
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Koncepten– som egna system betraktade – tenderar att ganska ofta vara aspekter av varandra. 

En organisation kan exempelvis vara både en struktur och en mekanism, beroende på om den 

betraktas som ett objekt eller en relation. Som Janssen et al (2006) konstaterar, finns inget 

´rätt´ sätt att göra avgränsningar, bara mer eller mindre användbara; här krävs ett mått av 

förenkling av praktiska skäl. I Realitet beskrivs CAS som guidat av ett fåtal grundläggande 

regler som i princip gör komplexiteten förutsägbar (Byrne, 2005). I Dialektik har jag tagit upp 

komplexitetsteorin som tillämpbar för att beskriva och förstå planeringsprocesser, vilka 

genom mänskliga aktörer får en komplex komplexitet (op.cit)
161

. I båda fallen utvecklar 

systemet i fråga en förändring under inflytande av ’attraktorer’ som leder systemets 

utveckling mot eller från stabila tillstånd (se Batty, 2005; Levin, 1999). I socio-ekologisk 

systemteori innebär starka attraktorer att systemet i fråga har svårt att anpassa sig vid förändr-

ingar; låg resiliens (Gunderson & Holling, 2002; Van der Brugge, 2009). Enligt Murray 

(2003)
162

 kan aktörer emellertid skifta attraktor genom aktiva beslut, vilket skiljer den 

planeringsrelaterade komplexiteten från den i det fysiska stadssystemet. Det stigberoende 

självorganiserandet på väg mot bifurkation kan alltså avstyras enligt denna tankegång
163

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 61. Den schematiska modellens förhållande till tid och rum. De dialektiska koncepten förekommer på olika 
skalnivåer som mikro-, meso- eller makrosystem. Jämför med modellen i avsnittet Dialektik.  
 

Resten av diskussionen om hur bakgrundsförklaringar till gapet mellan retorik och realitet har 

utvecklats ska jag ägna åt dialektikens komplexitet – de dialektiska konceptens inverkan på 

stadsutvecklingen. Jag inleder med utgångspunkt i modellerna ovan med de objekt och 

strukturer som haft störst strukturerande påverkan – de fysiska strukturerna som icke-

mänskliga aktanter – och fortsätter sedan med dialektiken mellan planeringens aktörer.  

                                                
161

 Dessa två perspektiv utgör vad Murray (2003) benämner två narrativer inom komplexitetslitteraturen. Medan det 

förstnämnda perspektivet betonar reduktionistisk kausalitet ligger en betoning i det senare vid konnektivitet mellan aktörerna. 
162

 Samma tes utgör en del av Transition Management-teorin; se Van der Brugge, 2009. 
163

 Mobilitetens politiska filosofi (Falkemark, 2006) måste därmed inte utgå från den rådande utvecklingens oundviklighet. 
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Dialektiken mellan fysiska strukturer som aktanter och planeringens aktörer 

De fysiska objektens direkta och indirekta påverkan 

Empirins spridda fritidshusområden och fläckvisa förtätningar (1A) har i kommunerna 

uppfattats som givna utgångslägen. De har utgjort emergenta mönster av ett stort antal beslut 

på individ- eller gruppnivå (se Mintzberg, 1994) som inte har framträtt som intentionella på 

mikronivå utan har ’kristalliserats’ (Simon, 1996) som stabila objekt (Law, 2002; 2004) 

genom anpassning av planeringen och stadsmiljön; den fysiska miljön har verkat dialektiskt 

strukturerande (Giddens, 1984; Murdoch, 2006). Det är som stabila objekt som externa 

drivkrafter och tendenser (3A, 3C) har blivit ’synliga’ som styrande förutsättningar. Den 

fysiska miljön har sedan genom översiktsplaneringen bildat en seg värdestruktur som i form 

av planidéer och -representationer strukturerat nya förändringar; ”… vissa sådana här saker 

sitter ju genom att de blir tidigt markerade s a s och så blir de icke-frågor i kommande 

planer” (C) - Dialektiken har varit dubbelriktad. Befästandet av idéerna genom detaljplan-

ering, fastighetsbildning och investeringar har sedan inneburit en ökande irreversibilitet som 

gör det motiverat att ibland tala om stigberoenden
164

.  

Aktörernas lärande och anpassning till aktanternas strukturerande påverkan har yttrat sig 

på olika sätt. Resultaten visar att förändringar i befintlig stadsväv ofta har utgjort variationer 

på ett existerande morfologiskt tema snarare än fullständiga brott mot etablerade typologier 

(1A). I periferin och i isolerade sammanhang (Ulleråker, Sävja, Stenhagen) har modellerna 

istället (jfr Choay [1980]1997) tillämpats utopiskt som avtrycket av en idé om staden från 

något annat sammanhang; som en del i en retorisk repertoar för att beskriva en (attraktiv) 

identitet för involverade aktörer. Detta har orsakat ett glapp mellan’stadsmässiga’ diskurser 

och den situationsbundna basen av förutsättningar (se Asplund, 1979; Westin, 2010). Planer 

som representationer för utopiska modeller och tankefigurer – grannskapsenheten, SCAFT-

staden (integrering – separering), kvartersstaden (gemeinschaft – gesellschaft), m fl – har 

genom sin visuella slagkraft och idéhistoriska förankring varit svåra att förhålla sig fritt till 

”… därför att vi tänker ”i figuren” istället för ”om figuren” ” (Klarqvist, 1993:9)
165

. De har 

fungerat som interna modeller som har väglett rumslig organisering av byggnader och gator 

(byggstenar) till emergenta helheter på högre skalnivåer. Ulleråker och Kungsängen visar att 

en betydande del av de diagrammatiska tankefigurernas verkningskraft ligger i att de blir 

semiotiska ’tags’ - gemensamma mentala modeller (Denzau & North, 1994) - som får aktörer 

att nå konsensus om planeringens inriktning; en förenkling som bidrar till ett ’kognitivt flow’ 

(se Kahneman, 2011). Belöningen, baserad på tankefigurens representationskaraktär, är en 

minskad osäkerhet om resultatet. Denna avkastning på initiala insatser stimulerar en ’minsta 

motståndets lag’ som blir starkare i senare processfaser och försvårar kursändringar; ett fait 

accompli redan innan planen sänds ut på samråd. Tankefigurens prestanda vad gäller den 

rumsliga konfigurationens energi- och klimatpåverkan har däremot sällan varit explicit och 

har inte gett någon motsvarande belöning vid planeringstillfället.  

Dialektiken mellan planeringens aktörer 

De institutionella strukturernas verkan 

I ’spelet om entropin’ har inte bara den byggda miljön utan även aktörernas samspel 

producerat stabila objekt. Tydligast är modellerna för organisation och samverkan, som har 
                                                
164

 Falkemark (2006) liksom Kingdon (1984) poängterar att idéer i planeringen ofta tar lång tid att förverkliga men att de, när de 

väl etablerats, förr eller senare genomförs. 
165

 Att ’tänka i figuren’ är ett uttryck för att acceptera det etablerade utan att se orsaker, samband och påverkansfaktorer. Att 

tänka ’om figuren’ är på motsvarande sätt ett uttryck för ett utifrånperspektiv; ett systemperspektiv. 
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lett till starka lokala kulturer med egna normer och rutiner som har verkat strukturerande på 

ibland oförutsedda sätt (3C, 3D). I Uppsala var avskaffandet av kommundelssystemet 2003 

och sektoriella stuprör 2011 stora omorganisationsfrågor (3A). Närmast föregående om-

organisation har till stor del utgjort motiv för att nästa omorganisation - en organisatorisk dia-

lektik (Amnå & Richter, 2007)
166

. Introduktionen av marknads- och nätverksbaserade modell-

er parallellt med den hierarkiska modellen gjorde att politikernas beslutsfunktion i högre 

utsträckning blev till policy (Mouffe, 2005) som hanterades av tjänstemännen
167

. Taktiskt 

agerande utanför de organisatoriska ramarna blev motiverat för att behålla bilden av politi-

kerns identitet som ’den kontrollansvarige’. Identiteten produceras i en kontinuerlig, dialekt-

isk identifikationsprocess
168

 för att skapa mening och sammanhang, legitimitet och förtroende 

- en adaptiv process för att matcha (tagga) mot en föränderlig, icke-linjär omgivning
169

. 

Parallellt existerande organisationsmodeller har därmed ibland skapat otydlighet samtidigt 

som informella samverkansformer då har erbjudit en pragmatisk effektivitet.  

De organisatoriska strukturerna har syftat till att möjliggöra ett intuitivt agerande (Giddens, 

1984; Strömberg, 2009), men har också bidragit till en okritiskt pragmatisk beslutskultur där 

heuristikens inflytande ibland har varit starkt. Sektorsnämndernas top-down-beslutskultur i 

Uppsala har, förstärkt av enskilda individers maktutövning, vidmakthållits som ’frusen 

ideologi’ (jfr Liedman, 2002) i enlighet med Schons (1971) teori om dynamisk konservatism 

som ett systemminne i vad som liknas vid en ”… cirkel av argumentation där allting faller 

liksom på sin plats” (G); en stigberoende utveckling som har försvagat kommunens strate-

giska förmåga att hantera komplexa hållbarhets- och planeringsproblem. I den hierarkiska 

beslutsstrukturen har varje leds kompetens att förstå, konkretisera och omsätta översiktliga 

inriktningsmål varit viktig; ju fler led, desto svårare att uppnå målen. Ökad hierarkisk spe-

cialisering och styrning har bidragit till rigiditet och alltför hög intern konnektivitet. 

Separering av översiktsplanering från detaljplanering och energiplanering samt trafikplaner-

ing från den fysiska planeringen har bidragit till formandet av skilda rumsuppfattningar och 

en ’blindhet’ för relativt och relationellt rumsliga konsekvenser. De institutionella 

strukturernas karaktär av objekt eller relation har haft betydelse för planeringsprocessens 

evolutionära resiliens - att kunna växla mellan att fungera som struktur eller som process – 

och har därmed begränsat möjligheten att växla mellan olika rumsuppfattningar och 

syntetisera ett relationellt entropiperspektiv med ett absolut tillväxtperspektiv.  
 
Maktutövning och manipulation 

Som regelansvarig har kommunerna kunnat använda planmonopolet för att påverka ut-

vecklingen
170

. Översiktsplaner och strategiska program har utgjort avsiktliga strategier (se 

                                                
166

 De röd-grönas introducerande av en koncernidentitet i kommunen och den efterföljande majoritetens motreaktion att 

decentralisera KS makt och reduktion av tjänstemännens handlingsutrymme efter 2006 utgör ett exempel på motsvarande men 
mer ideologiskt färgat politiskt organiserande med oförutsedda effekter i form av bristande helhetssyn och starkare 
sektorsperspektiv. Det är vanligt att kommunala omorganisationer tar itu med en specifik fråga och att nästa fråga hanteras i en 
ny omorganisation (Amnå & Richter, 2007).  
167

 Förändringen kan förstås mot bakgrund av New Public Managementkonceptets fokus på ekonomisk effektivitet snarare än 

demokrati (Montin et al, 2008; Granberg, 2004) 
168

 I ett renodlat socialkonstruktivistiskt perspektiv på individnivå ger Strömberg (2009) en mer ingående beskrivning av hur 

mening och identitet blir till i organiseringen av verksamheter.  
169

 På gruppnivå kan man därför skilja mellan organisering, som det strategiska, ständiga sökandet efter gruppens identitet och 

organisation, som den etablerade manifestationen av denna sökprocess. 
170

 Om tjänstemän ser det som viktigt att vara politiskt neutrala för att behålla en expertroll och politiker är beroende av 

väljarstöd, är förutsättningarna för strategiskt visions- och målarbete från politiken begränsade (Granberg, 2004; Montin et al, 
2008; Nilsson, 2003). Två problem i empirin kan härledas till detta förhållande. Det ena är att tjänstemän har tagit på sig att 
formulera mål- och visioner och’trumfat’ igenom dessa till synes utan politikernas medvetenhet, vilket kan att leda till planer med 
svag legitimitet och liten chans till genomförande samt utveckling av informell ’skuggplanering’ (se Fox-Rogers & Murphy, 2014). 
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Mintzberg, 1994) vars konkretion som representation har varit viktig för det heuristiska hand-

lingsutrymmet (se Hrelja, 2011; Nilsson, 2003). Trots att planerna har gett tolkningsutrymme 

har översiktsplaneringen och dess strategiska energiperspektiv ibland uppfattats som en 

begränsning och har kringgåtts med taktiker som att omdefiniera problem, avgränsa alternativ 

och tidsperspektiv, och ändra beslutsgång, kretsen av berörda aktörer och tillgängliga resurser 

(3C). Effekterna av många små beslut i denna mikropraktik ger stöd för komplexitetsteorins 

betoning av små initiala händelser och självorganiserande utveckling (Batty, 2005; Levin, 

1999). Ordet Tinkering
171

 kan användas för den taktiska hantering som funnits av processens 

faser och förlopp och aktörernas roller, mandat och resurser. Dialektiken mellan intentionell 

och slumpmässig påverkan på processer och strukturer framstår som en kärnfråga
172

.  

Kampen om förekomsten av strategiska perspektiv (se 3C) kan ses som ett uttryck för 

strävan att behålla etablerad ordning, även på bekostnad av den rumsliga konfigurationens 

långsiktiga prestationsförmåga. Förutsättningarna att implementera energi- och hållbarhets-

strategier i planeringen hålls nere tills en kris förestår (se Kingdon, 1984), varvid den befint-

liga byggda miljön begränsar förändringar till småskaliga, kortsiktiga insatser eller hämmar 

initiativ. Fysiska och institutionella stigberoenden kan här samverka och förstärka varandra 

med fortsatt kontroll som belöning.  
 
Institutionell kapacitet; från stigberoende mot Entropia till stigformande mot Utopia 
Dialektiken mellan aktörer som företräder ett platsbundet perspektiv, kontinuitet, tradition och 

pragmatisk inkrementalism och aktörer som företräder förändringsvilja, system- och hel-

hetstänkande och nya arbetssätt speglar tankefiguren kontinuitet - förändring
173

. Aktörerna 

har ibland haft förutfattade meningar om varandra som har skärpt konflikter och format en 

logik som blivit självförstärkande och undergrävt tillit och planeringens legitimitet (2C) (se 

Denzau & North, 1994; Van Assche & Verschraegen, 2008). Planerarnas handlingsutrymme 

att konfrontera etablerade modeller har handlat om att i förtroende kritiskt omformulera 

viljeyttringar till tydliga planeringsproblem, där planeraren måste ha en klar bild av sin roll, 

stark integritet i fråga om sin kompetens och retorisk förmåga för att ge strategiska energi- 

och planeringsperspektiv legitimitet
174

.  

Skapande och brytande av stigberoenden i planeringsprocesserna har visat sig vara en fråga 

om timing och makt att definiera problemen (3B, 3C). I Uppsala förmådde man utnyttja 

möjlighetsfönstret vid 90-talets slut till formandet av ÖP-02-processen (3C); ett ’lärande 

system’ som utvecklade en ’taggning’ hos ÖP-visionen för att ’matcha’ marknaden. Denna 

taggning fanns hos planerarna som ett ’minne’ från 80-talets stadsförnyelsediskurs, men det 

har också funnits lyhördhet att agera i situationen, ibland emot etablerade uppfattningar.
175

 

Öppnandet och utnyttjandet av möjlighetsfönster för ändrad inriktning då det lokala besluts-

                                                                                                                                                   
Det andra är att det också har lett till möjligheten för politikerna att formulera visioner som inte förpliktigar eller är kopplade till 
planeringens mål och strategier. Här har hållbarhets- och energifrågorna som regel haft litet utrymme eftersom visionerna har 
haft en pragmatisk vaghet som möjliggör anpassning efter privata aktörers intressen. 
171 Levin (1999) använder begreppet när han beskriver hur ekosystem utvecklar diversitet genom enskilda arters successiva 

och småskaliga anpassning och modifiering av sin närmiljö. 
172

 Giddens (1984) menar att social evolution, som detta är ett exempel på, dels bör ha gemensamma drag med evolution i 

naturen i det att det finns ett inslag av ständig förändring med en riktning mot ökad komplexitet, men också att den är mer än 
något kausalt; att den innehåller någon förändringsmekanism som svarar mot förändring i omgivningen, framförallt anpassning.  
173

 Tankefiguren kan jämställas med rotmetaforen om det organiskt evolutionära och det mekaniskt revolutionära (Alvesson & 

Sköldberg, 2008 med utgångspunkt i Brown, 1977; se även Montin et al, 2008). 
174

 Dessa perspektiv har fått genomslag främst när det funnits legitimitet från ekonomisk utgångspunkt, samstämmigt med 

tidigare identiferade gap mellan akademisk ’state of the art’ och planeringens praktik (Naess et al, 2013). 
175

 Detta kan exemplifieras med hur socialdemokraterna i Uppsala svängde i frågan om E4:s läge, dels under påverkan av det 

lokala partiet E4 Väst, dels för att nå en enighet med Vägverket. Se även Falkemark, 2006 och Strömgren, 2007 för exempel.  
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fattandet kan bryta självförstärkande utvecklingstendenser (Haase et al, 2013) - strategiskt 

navigerande utifrån de formativa momenten - kan ses som det successiva etablerandet av en 

rad åtgärder för anpassning till nya förutsättningar – radikal förändring genom inkrementalism 

utan att förlora den långsiktiga visionen - som i andra sammanhang har visat sig vara en viktig 

faktor för att åstadkomma ’path transformation’ istället för ’path dependence’ (Djelic & 

Quack, 2007). Interna modeller och institutionaliserade diskurser går trots allt att överträda. 

Att bryta eller undvika stigberoenden – att utvecklas i nya riktningar som anpassning till ny 

kunskap om verkligheten – är en fråga om resiliens. Liksom i den panarkiska systemmodellen 

är den initiala ’release’-fasen avgörande; problemet håller ofta de sannolika, tänkbara och 

önskvärda lösningarna. De initiala händelsernas non-ergodicitet kan, med väl valda strateg-

iska systemperspektiv, hållbarhetsvisioner och mål, skapa en positiv ökande avkastning i 

termer av mer jämlikt fördelade resurser och balansera processens icke-linjäritet mot den grad 

av stabilitet som en evolutionär, självorganiserad utveckling mot högre nivåer av ordning och 

begränsad entropi behöver. Vill vi integrera energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor i den 

fysiska planeringen är det i denna fas det ska ske. 

Energi- och klimatfrågans hantering i planeringsdialektiken 

Det går nu att se om konfigurationselementen har utvecklats till följd av självorganisering 

(bottom-up) eller fysisk planering (top-down) i två huvudriktningar; en mer energi- och 

klimamässigt hållbar och en mer entropiskt ohållbar med ökad oordning och energian-

vändning. Resultaten (3B) visar att stadsutvecklingen i relativt liten utsträckning har blivit 

mer hållbar till följd av planeringsretoriken om det hållbara utopia och hotet om det icke 

hållbara entropia. Istället har påverkan i hög grad skett i motsatt riktning - översiktsplanerna 

har fått legitimera en redan pågående utveckling.  

Flertalet konfigurationsfaktorer har i någon omfattning hanterats (2C), men med varierande 

resultat vad gäller hållbarhet. Den mest betydelsefulla indikatorn från energisynpunkt – 

centralitet – har liksom befolknings- och bebyggelsetäthetens fördelning på intra-urban nivå - 

utvecklats svagt positivt (1A), men detta liksom centralitetens utveckling på kommunnivå har 

inte främst varit ett resultat av översiktsplanering utan har skett som inkrementell projekt-för-

projektplanering på detaljplanenivå. För den inter-urbana centraliteten har den strategiska 

planeringen varit otillräcklig. Funktionsblandningen har med vissa undantag minskat (1A). 

Kollektivtrafikens effektivitet har liksom vägnätens utformning varit omedvetet hanterade 

från konfigurationssynpunkt. I samtliga fall kan gapet ses som ett uttryck för bristande 

koppling mellan översiktliga och detaljerade planeringsnivåer och skilda tankefigurer i dessa 

båda planeringssituationer. I de båda sistnämnda fallen är utvecklingen dessutom i hög grad 

stigberoende till följd av befintliga strukturers inverkan (3B). Det finns också faktorer som 

utvecklats i rätt riktning till följd av planeringen; främst kollektivtrafikens täckningsgrad, som 

utan några omfattande insatser har förblivit god, samt nuklearitet och utveckling av kon-

centrationer – visserligen inte alltid i optimala lägen, men där förtätning utgjort en ambition 

som följt översiktliga strategier.  
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Fig 62. Matris som anger om utvecklingen för varje indikator gått åt ett mer hållbart håll eller inte samt i vilken 
grad utvecklingen skett till under inflytande av översiktsplanering eller som en aggregerad självorganiserad ut-
veckling. Cirklarna visar grovt om indikatorn ger stort eller litet utslag. Blå pilar för Uppsala, gula för Eskilstuna. 

Ett utvecklat retoriskt perspektiv på städer, energi och hållbar utveckling 

Ett samlande av världar 

I interaktionen mellan människor och mellan människa och miljö i fallstudiekommunernas 

planering har en mångfald av olika ’världar’ skapats (2C, se även Law, 2004; Van Assche & 

Verschraegen, 2008 utifrån Luhmann, 1997). Maktutövning har i hög grad varit en fråga om 

att samla, definiera och förflytta dessa subjektiva, relationella och levda verklighetsbilder till 

en oberoende, absolut och singulär materiell realitet som kan kontrolleras. Inramning 

(Kahneman, 2011; Rein & Schön, 1993) och konkretisering (Sahlin-Andersson, 1986) av 

problem och utgångsläge har haft stor betydelse för att definiera världarna. Skillnaderna och 

bristen på överlappning mellan dem har lett till ett ständigt behov av meningsskapande – 

samlande - som har inneburit ett artikulerande (Laclau & Mouffe, 1985) av och överens-

kommande om den önskvärda stadsutvecklingen; ”Conflicts of spatial planning and 

governance are often conflicts of representation.” (Hillier 2008:25).  

Kampen om rummet och dess representationer och att förankra diskursiva perspektiv har i 

dokumenten skett genom narrativer – visioner, ramberättelser eller storylines - och andra 

retoriska former som appellerar till ökat engagemang och samtidigt rationellt övertygande. De 

olika världarna och sociala systemens svårförenlighet har lett till ett retoriskt förhållningssätt 

till planer som representationer (jfr Hoch, 2009). ’Soft spaces’ och ’fuzzy boundaries’ 

(Allmendinger & Haughton, 2009) har blivit vanligare för att skapa handlingsutrymme vid 
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ökad osäkerhet, men framförallt har övertygande och argumentation utvecklats som strävan 

efter deltagande, samordning, integrering och syntes - legitimitet. En svag inflödeslegitimer-

ing skapar svårigheter att legitimera en process och dess resultat (Granberg, 2004), vilket kan 

vara resurskrävande och undergräva politikens legitimitet i stort. Om en ökad restriktivitet vid 

etablering i perifera lägen ska få legitimitet behövs en planering som är strategisk i 

bemärkelsen att fokusera på just inflödet av aktörer, idéer, resurser och mandat med stöd av 

en övertygande och transparent inramning och konkretisering i form av olika representationer.  

Pragmatism som planeringsdiskurs  

Retorikens övertygande har inte bara handlat om ’sense-giving’ - att skapa mening och 

legitimitet - utan också om dialektisk strävan efter konsensus i och genom olika samverkans-

former (3C, se även Dannestam, 2009; Tornberg, 2011), nära förbunden med pragmatismen i 

de reella planerings- och beslutssituationerna. Government har blivit urban governance genom 

att föregå eller kringgå explicita beslutsvägar. Ekonomismens styrmodeller för kommunernas 

organiserande har bidragit till detta genom omdefinierade politiker- och tjänstemannaroller
176

 

(se De institutionella strukturernas verkan ovan) även om argumentet att tjänstemän inte får 

agera politiker i praktiken framstår som svagt; koalitionerna har inte bara handlat om relation-

en kommun – externa aktörer eller samverkan över parti- och förvaltningsgränser utan också 

om förtroligheten och samförståndet mellan politiker och delar av tjänstemannakåren. Gapet 

mellan retorik och realitet kan därför förstås delvis som ett resultat av frikoppling mellan 

formella och informella förutsättningar (se Tornberg, 2011).  

Beslutsfattandet har tenderat att väga över till fördel för en marknadsliberal agenda där 

ekonomisk tillväxt prioriteras före social eller ekologisk hållbarhet (2B); ”Om mål och medel 

inte stämmer överens, är det medlen som gäller!” (Amnå & Richter 2007:7). Den energi-

mässiga hållbarheten har varit genomförbar främst i situationer där det inte funnits konkurrens 

med ekonomiska frågor och – framförallt – där det funnits synergier med den ekonomiska 

utvecklingen (2B, 3D). Det sistnämnda har framställts som att kommunerna blir mer hållbara, 

inte minst i fråga om centralitetens och täthetens utveckling – en rationalisering som i allt 

väsentligt måste betecknas som pragmatisk.  

Pragmatismen framstår som en dominerande planeringsdiskurs, där rationalitet har använts 

som ett retoriskt medel för att definiera sanning, verklighet och nytta (2A), och kommunika-

tiva argument för att legitimera planeringen från demokratisynpunkt.
177

 Även andra samhälls-

diskurser som ekologisk modernisering, attraktiv stad och ny verklighet har integrerats på ett 

pragmatiskt sätt för att associera resurser till planeringen utifrån insikt, intuition eller extern 

påverkan om marknadsanpassning (2B). 

Som kunskapsfilosofi tar pragmatismen inte ställning i fråga om kunskapsperspektiv som 

annars riskerar att snäva in vad som är acceptabelt i planeringen. Som praktik kan det vara 

värt att skilja på okritisk och kritisk pragmatism (se Forester, 2013), där den förra kan sägas 

leda till kompromisser, och den senare till synteser med integrativa förhandlingar (Cars, 2013) 

som en framträdande praktikform
178

. I fallstudiernas planeringspraktik har pragmatism haft en 
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 Detta är inte unikt för fallstudiekommunerna utan något som har skett i många större svenska kommuner (se Amnå & 

Richter, 2007; Granberg, 2004; Montin et al, 2008; Montin & Granberg, 2013). 
177

 För en mer nyanserad diskussion om den teoretiska polariseringen mellan rationell och kommunikativ planering se bl a 

Forester, 2013; Healey, 2009 och Strömgren, 2007 för en sådan diskussion. 
178

 Förhandlingar behöver, för att anses vara kritiskt pragmatiska, guidas av en strukturerad, transparent kunskapsbyggande 

process med både rationella och kommunikativa inslag (se Ranhagen, 2011) utifrån gemensamt formulerade mål och 
framtidsbilder, förståelse för det producerade rummets relationella karaktär (Healey, 2009) och ett situationsbaserat lärande 
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positiv värdeladdning (3C) – att minska ’genomförandeunderskott’, gå från ord till handling, 

från vision till verklighet, skapa syntes, konsensus (se även Tunström, 2009), integrera, av-

väga och balansera . I diskursen ingår dock även ett ibland för starkt fokus på det lokala 

(Balducci et al, 2011), förbrödring, skapandet av ibland för starka sociala nätverk, hegemoni-

sering av uppfattningar och olika manipulationsstrategier. Om den rationella planeringsdis-

kursen kan associeras till hierarkisk maktstruktur med konflikt som interaktionssätt och den 

kommunikativa diskursen till den nätverksbaserade maktstrukturen med samarbete som 

interaktionssätt (se Adam & Kriesi, 2007) så kan den pragmatiska kopplas till mer koalitions- 

och marknadsbaserade strukturer med förhandling som interaktionssätt. Den innebär också en 

avvägning mellan ’being right and doing good’ (Hoch, 1984) och att ’få saker att hända’; 

ansatser att inkludera allmänheten i fördjupad samverkan (se bl a Arnstein, 1969; Healey, 

1992) riskerar att begränsas eller bli en täckmantel för att legitimera ’shadow planning’ (Fox-

Rogers & Murphy, 2014). Den kan därmed komma att spegla viljan hos de aktörer som redan 

har mandat och resurser och prioritera konsensus framför exponering av konflikter (Balducci 

et al, 2011). Transparens och synliggörande av planeringens effekter är ömma punkter i den 

pragmatiska planeringsdiskursen som förtjänar fortsatt och fördjupad uppmärksamhet.  

Attraktivitet som stadsutvecklingsdiskurs  

Den dominerande retoriska tropen och en av de starkaste diskurserna i empirins visioner är 

den om den attraktiva staden (2B). Den kan ses som ett uttryck för en överordnad ekonomisk 

diskurs som utgår från städers konkurrens om allokering av kapital (Dannestam, 2009; 

Fredriksson, 2011; Granberg, 2004; Nilsson, 2003). Kapitalismen har varit en stark drivkraft 

bakom stadsutvecklingen i allmänhet och centraliteten i synnerhet, men också attraktivitets-

diskursen
179

. Men hur har denna mekanism som attraktivitet innebär retoriskt fungerat?  

Empirin (2B, 2C) talar för att planeringsretoriken är en efterrationalisering där kommun-

erna har införlivat den ekonomiska utvecklingen genom attraktivitetsdiskursen som en del av 

en ny ’planeringsmodell’ snarare än att det är retoriken som har påverkat stadsutvecklingen. 

Den rumsliga spridningen av ’attraktivt’ byggande i kontrast till effektiviseringstankarna hos 

tjänstemännen och 90-talets översiktsplaner visar att diskursens förverkligande hör till de 

tendenser som det i hög grad skapats konsensus kring utanför den formella planeringen (se 

Fox-Rogers & Murphy, 2014; Granberg, 2004)
180

. Tidsmässigt sammanföll attraktivitetsdis-

                                                                                                                                                   
(Schon, 1971; 1983; Friedmann, 1974; 2011). Integrativ förhandling är därmed en metod för situationell problemlösning som 
annars sker inkrementellt, medan de gemensamma målen och framtidsbilderna fungerar som ett ramverk för en mer strategisk 
planering (se Albrechts, 2010; Balducci et al, 2011; Healey, 2007; Hillier, 2008; 2011). Det kritiskt pragmatiska kan bl a anses 
ligga i en reflexiv avvägning mellan inkrementalism och strategisk planering och att inte ensidigt tillämpa antingen hierarkiska, 
nätverksbaserade eller marknadsorienterade maktstrukturer. För detta är inte en total konsensus nödvändig, men en meta-
konsensus (Connelly & Richardson, 2004) om arbetets ramar, inom vilka pluralistiska uppfattningar ges acceptans för 
dialektiska brytningar

178
; sense-making, (se Tornberg, 2011) och en agonistiskt deliberativ politik (se Mouffe, 2005; Hajer, 2003). 

Healeys (2007) Forum-Arena-Court (FAC) konkretiserar behovet att flytta fokus i processens olika faser och att synliggöra 
strategier för manipulation av planeringens process och innehåll.  
179

 Attraktiviteten har främst definierats av vad som antas attrahera den kreativa klassen (Florida, 2006); ytstort boende med 

närhet till vatten och stadsmiljöer med kulturell, kommersiell och socialt diversifierad karaktär (Arnstberg, 2005; Arnstberg & 
Bergström, 2010). Anpassningen av städerna för den kreativa klassen är en logisk följd av den globala kapitalismens 
omfördelning av billig arbetskraft och produktion till andra länder och Sveriges behov av att utveckla mer komplext arbete för att 
behålla och fortsätta utveckla en hög levnadsstandard. Det är också en följd av den relativt låga tillväxten i industriländernas 
postfordistiska ekonomi sedan 70-talet, där uteblivna kapitalvinster har ökat behovet av spekulation och kapitalsäkring genom 
investeringar i fastigheter som har drivit upp fastighetspriserna och som drivit fram attraktiviteten i form av mervärde som 
argument i stadsutvecklingen (Harvey, 2006; Westerström, 2013). 
180

 Den är därmed en del av en tendens i övriga Europa mot ’nyliberalisering’ av det urbana rummet, inte bara i liten skala utan 

även som mer storskaliga omvandlingsprojekt på stadsdelsnivå (se Graham, 2000; Swyngedouw, Moulaert & Rodriguez, 2013) 
med svag demokratisk förankring och låg transparens i de processkeden där projektens ramar och innehåll principiellt definieras 
(se Dannestam, 2009; Granberg, 2004) och där aktörerna med ekonomiska eller juridiska resurser bildar en ’elit’ (Kungsängen 
och Kapellgärdet i Uppsala; arenaområdet i Eskilstuna). 
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kursens utveckling med 90-talets lågkonjunktur som gjorde kommunerna resurssvaga och 

som gjorde att planerare inte alltid kunde eller medgavs att delta i de tidiga skeden där ramar, 

resurser och mandat definierades och i vilka tidsbegränsade avsiktsförklaringar och bindande 

exploateringsavtal tecknades som i praktiken avgjorde mycket av den efterföljande planering-

en (Granberg, 2004). Lågkonjunkturen utgjorde ett möjlighetsfönster för ekonomisk effektivi-

sering (budget i balans) och bättre hushållning med skattemedel (op.cit), vilket främjade 

projektkoalitioner mellan kommunerna och externa aktörer. I sådana situationer har visioner 

där attraktiv stad fungerat som en retorisk trop pragmatiskt utgjort en resurs för att legitimera 

projekt som har förväntats bidra till ekonomisk utveckling genom allokering av kapital till den 

egna kommunen (se också De fysiska objektens direkta och indirekta verkan ovan). Denna 

användning av attraktiv stad bygger på en etablerad konsensus om dess innehåll och mening 

som i hög grad är kongruent med urbanekonomiska centralitetsbaserade modeller (se Wilson, 

2000) och ett perspektiv inifrån innerstaden (’rätt’ sorts stad) och ut mot ’det andra’ (’fel’ 

sorts stad); periferin (Tunström, 2009). Visionernas vaghet kan då uppfattas som en politisk 

strategi för att inte behöva stå till svars för alltför detaljerade utfästelser.  

Empirin (1A, 2B, 3B) visar att perioden har inneburit en successiv institutionalisering av 

attraktivitetsdiskursen och den nyliberala ideologins kapitalisering av främst bostadsmarknad-

en. Attraktivitetsdiskursens införande i planeringen kan därmed ses som ett led i etablerandet 

av stadskonkurrens, ekologisk modernisering
181

 och attraktivitet som en norm och social 

struktur för legitimitet (Giddens, 1984, se också Dannestam, 2009; Fredriksson, 2011; Gran-

berg, 2004; Nilsson, 2003 och Westerström, 2013); som en mental karta (Giddens, 1984) och 

ett rutintänkande; som en tankefigur. Den innebär därmed en fortsatt reproduktion av kapi-

talismens och marknadsliberalismens strukturer och mekanismer – och stadens centralitet. 

Synergin med en energi- och klimatmässigt hållbar utveckling uttrycks i både FriStads-

visionen och Uppsala 2020, men framstår mot denna bakgrund som mer av en retorisk 

rationalisering än som att hållbarheten har utgjort ledstjärnan.  

Tankefigurernas inflytande och retorikens restitution 

Visionernas ethos- och pathosappeller (2A, 2B) har syftat till att ge legitimitet, koherens och 

vägledning kring vad som ’intuitivt’ uppfattas som rätt och önskvärt; att erbjuda gemensam-

ma mentala modeller (Denzau & North, 1994) - tankekategorier och perspektiv - som 

underlättar ett legitimt agerande enligt det kognitiva ’system 1’ (Kahneman, 2011) d v s att 

handla heuristiskt, pragmatiskt inkrementellt – intuitivt - rätt i komplexa och osäkra situa-

tioner. I Uppsala har idéerna om småstaden och individens frihet varit ett ideologiskt, institu-

tionaliserat perspektiv i PBN:s beslutsfattande; i Eskilstuna krissituationen och att vända 

utvecklingen. Perspektivens inramning av visionerna (se Rein & Schön, 1993) har tenderat att 

relatera till en kognitiv ’referenspunkt’ om rätt och fel som tycks ha varit – medvetet eller 

omedvetet - skapad (Asplund, 1970; Kahneman, 2011, Tversky & Kahneman, 1986) på andra 

grunder än planeringens mål (se 2B, 3B, 3C). Gapet mellan retorik och realitet kan verka 

irrationellt i förhållande till visionerna, men jag ska argumentera för att så inte är fallet och att 

referenspunkten är avgörande. 
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 De rådande diskurserna har varit förevarande för flera kommuner under perioden (Dannestam, 2009; Fredriksson, 2011; 

Granberg, 2004; Nilsson, 2003; Von Sydow, 2004). Visioner och visionsbaserade mål och strategier har utgjort en del av den 
nyliberala ’soft space-logiken’ (se Healey, (2007); Allmendinger & Haughton (2009); Haughton, Allmendinger & Oosterlinck 
(2013)) och har, i enlighet med Granberg (2004), utgjort en form av styrning med samma rationalitet som New Public 
Management (se Stoker, 2006) och målstyrning under 1980- och 90-talen, men utifrån påverkan genom identitetsskapande 
snarare än målstyrningens instrumentella rationalitet. 
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Stadsvisionernas metaforer och metonymier tycks utgå från diagrammatiska tankefigurer; 

tydligast i stadsläkning i Uppsala 2020 med tankefigurerna integration/överlappning - 

separering (Klarqvist, 1993), och revolution - evolution (Qwa, 2002). 

Funktionsblandningsprincipen hos den (upplevelse-) täta, blandade innerstaden överlagras 

dock med den om tydliga gränser mellan offentligt och privat, d v s gesellschaft framför 

gemeinschaft som tankefigur (se även Asplund, 1992; Jacobs, 1961). I Eskilstuna finns 

samma vurm för den täta staden som bärande för attraktivitet. Här betonar FriStadsvisionen 

snarare ett evolutionärt perspektiv – Tillvarons stora kedja (Asplund, 1979) men med samma 

urbanistiska modeller som i Uppsala. Tankefigurerna blir genom metaforerna till starka 

diskursiva verktyg för reifikation och sense-making som kan guida planeringens aktörer. 

Metaforerna kan i empirin (2A, 2B) spåras till en mer grundläggande tankefigur om 

ständig (teknisk, revolutionär) utveckling - tillväxt - som har riktat de diagrammatiska 

tankefigurerna mot separering, gesellschaft, revolutionär utveckling och format den kognitiva 

referenspunkten. Jag vill också hävda Tidens linjäritet som en tankefigur; historisk utveckling 

har betraktats som deterministisk; stigberoenden har accepterats som den föreliggande 

verkligheten - och därmed blivit ’osynliga’. Den har samverkat med Ständig tillväxt genom att 

ange en linjär utvecklingsriktning (framåt, uppåt). och har framträtt i argument som ’vi har 

inte råd att säga nej’. Referenspunkterna har emellertid varit olika mellan KS och PBN; 

tjänstemännen bakom Uppsala 2020 och 2000-talets översiktsplaner har arbetat som experter 

utifrån det helhetsorienterade, analytiska och konsekvensbaserade system 2, medan PBN har 

strävat efter att vidmakthålla en mer system 1-orienterad beslutskultur (3C). Gapet mellan 

planeringens teoretiska ambitioner och dess praktiska genomförande kan här ses som en 

konflikt mellan dessa kognitiva system med avtryck i dokumenten i form av de interna 

motsägelser jag uppmärksammat (3C). Det handlar om konflikten mellan å ena sidan den 

idealiserande översiktliga planeringens utopiska tankefigurer och de informella diskursiva 

koalitionernas okritiskt pragmatiska rationalitet å andra sidan. Den bristande matchningen av 

översiktsplanernas uttrycksformer med olika kategorier läsare kan förstås som en ’blindhet’ 

för en kombination av perspektiv till följd av skilda uppsättningar tankefigurer
182

.  

Tankefigurer och mentala modeller kan sägas utgöra en del av aktörernas kognitiva dispo-

sition; de är svåra att ändra på, kan ge upphov till intuitivt riktiga men logiskt felaktiga lös-

ningar och bidrar ibland till kognitiva inlåsningar (Blyth, 2002 i Harvey, 2005). Ständig 

tillväxt/Tidens linjäritet är som referenspunkt kongruent med denna disposition (se Kahne-

man, 2011, Kahneman & Tversky, 1973, 1974); vinstmaximering, förlustaversion, känslighet 

för snabb feedback och oförmåga att konkretisera negativa externaliteter
183

. System 1-

tänkande och med detta samstämmig institutionaliserad praxis utgör mekanismer som i osäkra 

situationer förefaller ha bidragit till självförstärkande kognitiv inlåsning. Tankefigurer tycks 

liksom mentala modeller ha en nyckelroll för utvecklingen av inlåsningar - de kan enligt 

Mantzavinos, North & Shariq (2004) leda till socialt stigberoende
184

.  
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 Se Håkansson, 2005; Nilsson, 2001, 2003 för en redogörelse för konflikterna mellan olika yrkesperspektiv i planeringen vad 

gäller tolkningen av begreppet hållbar utveckling. Se även Emmelin, 2006 för diskrepanser mellan PBL och MB.  
183

 Dessa drag speglar Adam Smiths beskrivning av ’Den osynliga handen’ i Nationernas välstånd (se Falkemark, 1999). 
Ständig tillväxt är också kärnan i Rörlighetens Politiska Filosofi; det tankekomplex Falkemark anser utgör utgångspunkten för 
det svenska trafiksystemets framväxt de senaste decennierna, och förbunden med föreställningen om teknisk utveckling som 
autonom och oundviklig, något som Lundin (2008) pekar på som en ’självuppfyllande profetia’ för bilsamhällets utveckling. 
184

 Luhmanns teori om autopoeisis i slutna sociala system (se Van Assche & Verschraegen, 2008) stödjer denna beskrivning; 

varje system – ekonomi, politik, juridik, strategisk respektive inkrementell planering, olika professioner –ses som 
självrefererande och bygger på ett självförstärkande sätt vidare på sina egna argument, fördelar och framgångar. 
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Jag kan inte tolka det på annat sätt än att det är denna referenspunkt med Ständig tillväxt och 

Tidens linjäritet som har riktat fokus mot kortsiktig maximal feedback - orsak och verkan i 

det absoluta rummet - och att detta är en förklaring till varför energifrågan har varit så svår att 

integrera i den fysiska planeringen. Nyliberalismen, vars idégrund bygger på just denna 

referenspunkt (se Harvey, 2005; Olesen, 2014), har blivit en alltmer integrerad del av bas, 

tankefigurer och diskurser och skapat starka strukturer och mekanismer för fortsatt hegemoni. 

Gapet mellan översiktsplaneringens retorik och dess praktiska genomförande får därför ses 

som logiskt rationellt mot bakgrund av de kognitiva begränsningarna, men irrationellt om 

syftet är att maximera planeringens utfall
185

.  

För att bryta de stigberoenden som referenspunkten Ständig tillväxt/Tidens linjäritet har 

inneburit behövs en ’trialectic of temporality’ (Davoudi, 2012) som är cyklisk snarare än 

linjär – att dåtid, nutid och framtid uppfattas samtidigt. Därigenom kan den singulära världs-

bilden ge plats för mångfalden av verkligheter mellan vilka ett ständigt itererande utgör kärn-

an i planeringens dialektik. För att nå en mer exergifokuserad, lågentropi-inriktad stadsut-

veckling behöver också nya tankefigurer om hållbarhet etableras och reifieras som en del av 

samhällsbasen. Den övertygandets sociala praktik som sammanförandet av världar innebär 

framstår som en nödvändig del i ett sådant projekt. I den fysiska planeringen utgör de dia-

grammatiska tankefigurerna till skillnad från de mer vardagsgiltiga mentala modellerna en 

motsvarighet till vad metaforer är i språkets retorik; de erbjuder möjligheten att överföra 

koncept mellan olika domäner. Detta gör planeraren till retoriker i vid mening. Planering är en 

arena för en restitution av retoriken i Ricoeurs mening, d v s vad Aristoteles avsåg som den 

dialektiska förmedlande länken mellan logik och poesi; mellan upplysningsromantisk ratio-

nalism och barock intuition (Kwa, 2002); mellan skilda sociala system; mellan skilda världar.  

Konfigurationens betydelse för en energimässigt hållbar utveckling 

Vad innebär en energimässigt hållbar stadskonfiguration? 

Bakom avhandlingens forskningsfrågor och i den kommunala planeringens hållbarhetsdis-

kurser finns tanken att städers form påverkar hållbarheten och att det går att hitta en optimal 

’minimalentropi-maximalexergi-konfiguration’ - en lika lockande som bedräglig tanke. På ett 

grundläggande plan (se 1A, 1B) finns konfigurativa likheter mellan fallens tätorter som 

möjliggör en allmänt hållen definition av en energimässigt hållbar stadskonfiguration186 - hög 

grad av centralitet, koncentrerade tätheter av människor, funktioner och byggnader i kom-

pakta typologier samlade till multifunktionella noder i en stråkstruktur med jämnt fördelad 

tillgänglighet som är väl integrerad med stadens alla delar. Dessa noder är väl försörjda av en 

effektiv kollektivtrafik som samlar tillräcklig täthet av människor och funktioner för att utgöra 

ett attraktivt transportmedel för en hög andel av nödvändiga och frivilliga resor. En sådan 

struktur är lätt att försörja med kollektiva, effektiva och klimatvänliga energiformer. 

Centraliteten innebär en begränsad tätortsyta i förhållande till befolkningens storlek som ger 

underlag för ovan beskrivna funktionalitet, d v s en hög lägsta täthet i förhållande till 

omgivande landsbygd. Denna definition av hållbar rumslig konfiguration anger nödvändiga 

komponenter och deras relationer, men är inte diagrammatiskt preskriptiv eller kvantitativ. 

Den gäller för den intra-urbana stadsnivån. På andra skalnivåer kan finnas ytterligare faktorer.  

                                                
185

 Mänskligt agerande skapar en komplex komplexitet där social samvaro i sig förändrar utfallet i teoretiskt rationella 

beslutssituationer (Lundin, 2008; Ostrom, 1990). 
186

 En sådan defintion vilar inte enbart på avhandlingen utan också på tidigare studier av Andersson, 1977; Engström, 2008; 

Engström & Legeby, 2001; Holmberg & Brunell-Frej, 2012; Mossfeldt & Reneland, 1995; Reneland, 2001; Svanström, 2013). 
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Inbördes beroenden mellan indikatorerna gör konfigurationen till ett uttryck för en emergent 

helhet på stadsnivå. Olika konfigurationselement har emellertid hanterats inom skilda skal-

nivåer; typologier och bebyggelseformer i detaljplanering - centralitet och kollektivtrafik i 

översiktsplanering (1A, 3B, 3C). Långsiktigt viktiga förändringar har ofta skett på andra 

skalnivåer än den där förändringar har planerats (1A). Konfigurationen bör därför beaktas på 

flera skalnivåer samtidigt i planeringen, oavsett om utgångssituationen är en begränsad detalj-

plan eller en mer geografiskt omfattande översiksplan. Dynamiken i fallstudiernas stadsut-

veckling har också visat att tidsfaktorn och olika strukturers och funktioners föränderlighet 

måste beaktas – städer har inga utopiska sluttillstånd; strukturerna behöver vara flexibla. 

Ytterligare en viktig aspekt av hållbarheten är därför konfigurationens resiliens - förmåga till 

skalöverskridande anpassning, successiv förändring och kraftfull transformering över tid. 

Förändringsdynamiken har visat sig vara i hög grad bunden till lokal kontext och historisk 

utveckling (1A, 3C). Panarkimetaforen kan anses ha en begränsad potential för generalisering, 

men är fruktbar för att förstå dynamiken i ett CAS-perspektiv som i sin tur riktar ett fokus mot 

behovet av styrmedel för en hållbar stadsutveckling utifrån att påverka de diskreta mekanism-

er som CAS-perspektivet påvisar. Fallstudiernas centralorter kan sägas ha befunnit sig i en 

lång konsolideringsfas. Uppsalas befolkningsökning kan, med nuvarande tillväxttakt, leda till 

revolt på stadsdels- och delsystemnivå i termer av ytterligare stadsomvandling, höghus-

byggande, intrång i skyddade områden eller nya stadsdelar i periferin. I Eskilstuna är en sådan 

utveckling mer avlägsen och kan ses som fluktuationer (se Prigogine, 1978) inom ett stabilt 

jämviktstillstånd. Detta får ses mot bakgrund av föregående decenniers kraftiga suburbani-

sering och deurbanisering. När ett regimskifte inträder på helhetsnivå går inte att säga. Del-

system och skalnivå har sin egen dynamik och är inte synkroniserade.  

Den optimala konfigurationen är således kontextberoende, men har också påverkats av 

utopiska planeringsmodeller (trädgårdsstad, funktionalism m m) som inte alltid har korrespon-

derat mot vare sig kontexten eller konfigurationen (se De fysiska objektens direkta och 

indirekta verkan ovan). Det som ställs på sin spets är förhållandet mellan det föränderliga och 

det beständiga; mellan processer och strukturer (Bodin, 2006; Simon, 1962) - mellan relation-

er och objekt (Law, 2004). Samtidigt som städernas beständighet ger förutsägbarhet åt snabba 

processer och system så kan denna beständighet på längre sikt leda till fysiskt stigberoende 

och lägre resiliens.  

Konfigurationen som komplext adaptivt system 

Konfigurationselementens förändringstakt och stabilitet uppvisar i resultaten (1A, 1B) en 

variation som gör att konfigurationen tycks ha utvecklats icke-linjärt utan samordning och 

förutsägbarhet. Befintliga fysiska strukturer – stadscentrum och vägnät – har haft en mycket 

hög beständighet och strukturerande verkan. Mer föränderliga men fortfarande relativt bestän-

diga har de större funktionella tyngdpunkterna av punkt- och ytkaraktär varit; mono-

funktionella bostads- och verksamhetsområden, stadsdelscentra, liksom relationella yt- och 

linjeelement såsom stadens centralitet och kollektivtrafikens potential för samverkan med be-

byggelse samt ytelement av objektkaraktär - tätortens yttre gränsform samt olika bebyggelse-

typologier på kvarters- och stadsdelsnivå. De har förändrats i olika grad i Uppsala och 

Eskilstuna beroende på hur högt exploateringstrycket varit. Något mer föränderlig har mark-

användningen i vissa delområden varit, framförallt innerstadens äldre verksamhets- och 

institutionsområden, liksom befolknings- och bebyggelsekoncentrationer. Mest föränderlig 

har förekomsten av kärnbildningar/funktionella noder samt funktionsblandningen varit.  
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Fig 63. Konfigurationselement som objekt eller relation med olika förändringstakt och strukturerande påverkan. 
De två fälten illustrerar konfigurationselement under perioden i fallstudiekommunerna. Fältens avgränsning visar 
att vissa element legat utanför planernas ’synfält’. 
 

Hur kan vi förstå konfigurationselementens roll i staden som komplext, adaptivt system? Flera 

av dem är av relationell karaktär, medan främst typologierna, förekomsten av huvudcentra 

och subcentra samt tätortens ytform har objektprägel. Vägnät och funktionella koncentrationer 

intar en mellanposition som objekt på mikronivå och som nätverk på makronivå. De relation-

ella elementen utgör en funktion av något fysiskt förhållande och har ett influensområde, 

medan objekten, som ofta är strukturerande för de relationella elementen, har en stabil fysisk 

form
187

 i det absoluta rummet. Objekten har kunnat påverkas direkt med fysisk planering, 

medan relationerna är indirekta och kan kräva andra typer av styrmedel. Detaljplaner har i hög 

utsträckning varit objekt- och punktvisa och gällt snabba förändringar medan översiktsplaner-

na har haft ett fokus på mer trögföränderliga, storskaliga objekt och bara i viss mån rela-

tionella element. Centralitet, densitet utmed kollektivtrafikstråk och befolkningstäthet, vilka i 

teorin har stor betydelse för stadens transporter, har därmed i hög utsträckning hamnat utanför 

planeringens synfält och inte hanterats. Karaktäristiskt är också att de relationella elementen 

har förändrats gradvis, evolutionärt medan de fysiska objekten uppstått och förändrats mer 

plötsligt och revolutionärt. Storskaliga och långsamt föränderliga objekt – stadens centrum 

eller tätortens gränsform – har varit beroende av den småskaliga aggregeringen av ett flertal 

händelser (successiva tillägg i periferin eller infill-bebyggelse i centrum). Här följer dyna-

miken den panarkiska systemmodellen där små system har en revolterande inverkan på större.  

Den icke-linjära helhetsutvecklingen hos centralorterna har påverkats av initiala förutsätt-

ningar, ökande avkastning och fas-förändrande brytpunkter hos olika subsystem (3B). Sub-

systemens diversitet (förekomsten av alternativa utvecklingsmöjligheter) har haft betydelse 

för formandet av stabila tillstånd hos centralorterna på helhetsnivå. Förändringens startpunkt i 

ett stabilt tillstånd och de initiala förutsättningarna – förändringens ’DNA’ (Wilson, 2010) 

                                                
187

 Objektens beständighet kan beskrivas som att styrkan i den interna länkningen av komponenter hos ett objekt (Simon, 

1996) har varit större än hos de relationella elementen. 
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som finns i detta tillstånd - definierar utvecklingens möjlighetsfält på en viss skalnivå under 

påverkan av händelser från andra skalnivåer och i andra system som utgör förutsättningar för 

’systemmutationer’. De initiala förutsättningarna har i empirin formats av den befintliga 

fysiska miljön, men också i hög grad av manipulationen av planeringens problemformuleran-

de; vilka aktörer, resurser och mandat som inkluderas (3C). Samtliga dessa faktorer har visat 

sig kunna skapa stigberoenden, vilket gör följande frågor viktiga:  

 Vilken är den lägsta nivå av förändring vid vilken en självförstärkande utveckling börjar 

äga rum?  

 När blir en effekt av ett beslut så omfattande att det sker ett systemskifte? 

Dessa två tröskelvärden är ofta sammankopplade (Wilson, 2010). Genom att fokusera på 

frågor av detta slag i planeringen blir det enklare att hitta de initiala förutsättningar där in-

satser skapar en positiv ökande avkastning mot uppsatta planeringsmål. Fortsatt modellering 

av konfigurationen och simuleringar skulle kunna visa var dessa tröskelvärden för stabilitet 

och bifurkation ligger. 

Konfigurationens representationer och energifrågans osynlighet 

Den centrala centraliteten 

Empirin stödjer Lefebvres tes att ”The contradiction between the global and the subdivided 

subsumes the contradiction between centre and periphery; the second defines the internal 

movement of the first. Effective globalism implies an established centrality. The concentration 

of ‘everything’ that exists in space subordinates all spatial elements and moments to the 

power that controls the centre. Compactness and density are a ‘property’ of centres; radiat-

ing out from centres, each space, each spatial interval, is a vector of constraints and a bearer 

of norms and ‘values’.” (Lefebvre, [1974]1991:356). Förtätningens och utglesningens dyna-

mik (se Realitet) har varit långtifrån deterministisk och har skett som parallella, rumsligt isär-

dragna tendenser. Den funktionella urbana topologin (Andersson, 1977; Engström, 2008) har 

dessutom utgjort en kontextuell förutsättning.  

Då centraliteten är den faktor som teoretiskt har störst inverkan på transportarbetet (Ewing 

& Cervero, 2010; Naess, 2006) är ökad restriktivitet i periferin och koncentrering av ny be-

byggelse innanför gränsen för tätortsbefolkningens medelavstånd till centrum förmodligen de 

mest effektiva åtgärderna för en ökad konfigurativ hållbarhet. Någon sådan strategi har inte 

funnits i kommunernas planering utöver en allmän inriktning mot förtätning (B2). Centralitet-

en har indirekt påverkat flera andra konfigurationselement: bebyggelsetypologier och därmed 

bebyggelse- och befolkningstäthet har påverkats av centralitetens konkurrens om rummet 

genom kapitalisering av fastigheter i form av främst exploateringsgradens omfattning; 

stadsdelscentra har liksom funktionsblandningen haft en svag utveckling till förmån för 

stadskärnans ’renässans’ och externhandelns utveckling.
188

 Planeringens fokus på intra-urban 

monocentralitet – förtätning (B2) - har dragit uppmärksamhet från den funktionella utveck-

lingen (se även Joutsiniemi, 2010)
189

. Fasthållandet i centralitetsdikotomin och bortseendet 

                                                
188 Planmonopolet skulle vara tillräckligt för att hantera externhandeln, men kommunerna har accepterat utvecklingen som 

oundviklig och aktivt bidragit till den. Inom kommunerna har funnits en kamp om problemformuleringsföreträde för 
etableringsfrågorna, men de faktiska förändringarna har i stor utsträckning också varit en effekt av påverkan någon annanstans 
ifrån; som politik ’genom fjärrstyrning’ (Granberg, 2004) eller genom handelsföretagens oligopol (Bellander, 2003).  
189

 Denna dynamik fångas inte med sprawlindex. En fråga om validiteten för det sprawlindex som använts (Bertaud & Malpezzi, 

2001) är graden av polycentrism. Ett polycentricitetsindex skulle ha kunnat användas för att ge en mer nyanserad bild av 
betydelsen av stadsdelscentra och funktionella kärnbildningar och koncentrationer. Emellertid har jag tagit som utgångspunkt att 
betydande polycentrism endast förekommer i storstäderna samt i regioner med jämnstora tätorter på relativt nära avstånd från 
varandra. Så har inte varit fallet i de båda fallstudiekommunerna, vilket har gjort att sprawlindex har tillämpats utan modifiering. 
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från spridda etableringar och inkrementell, bebyggelseutveckling speglar starka diskurser 

(attraktiv stad, handel och industri, ny verklighet) och de mekanismer som marknads-

ekonomin har inneburit (konkurrens, prisstegring); centraliteten driver stadsutglesning.  
 
En glidning mellan olika rumsuppfattningar  

Globalisering och regionförstoring har i fallstudierna påverkat utvecklingen ’ovanför’ den 

intra-urbana nivån (3C) men har blivit konkret först på lokal rumslig nivå. Rummets roll i 

stadsutvecklingen har under 1900-talet glidit längre från det absoluta och det levda rummet 

mot det relationella, föreställda rummet (se Realitet). Med Harveys (2006) och Lefebvres 

([1974]1991) rumsbegrepp kan det beskrivas som att det relationella rummets representation-

er (visioner och mål) har tagit form i det absoluta rummet (byggd miljö) och påverkat flöden i 

det relativa rummet (transporter, värmedistribution) så att energianvändningen ökar (spridda 

målpunkter, större transportsystem), vilket har lett till erfarenheter i ’det levda’ representa-

tionernas rum (ökade tidsavstånd, transportbehov, högre kostnader) och ökad fysisk-ekologisk 

entropi i det materiella rummet (oljekonsumtion, klimatpåverkan m m). Medvetna och omed-

vetna förskjutningar i uppfattning och beskrivningar av rummet har därigenom separerat 

energi- och klimatfrågorna från ekonomiskt dominerade perspektiv (2C, 3D; se även Isaksson, 

2001; Storbjörk, 2001); visionerna om klimat- och energimässigt hållbar stadsutveckling har 

omvandlats från relationell altruistisk intention till fysiskt absolut, rationell manifestation. 

Denna ’rum-tid-friktion’ har bortträngt systemperspektivet på den rumsliga konfigurationen 

och de entropiska konsekvenserna av visionernas förverkligande (Othering, se Law, 2004).  

Kommunerna har inte varit helt omedvetna om friktionen, men haft svårt att hantera den, 

inte minst för att planerares strategier för problemlösning ofta utgår från antingen ett arkitek-

toniskt ’absolut’ perspektiv eller ett kulturgeografiskt ’relativt’ perspektiv (se Westin, 2010) 

som har varit kopplade till olika kompetenser och inte integrerats tillräckligt. Rumsuppfatt-

ningarna har därmed varit olika på olika skalnivåer. Lokalt har föreställningar om det absoluta 

rummet styrt hur den fysiska miljön ska formas. Detaljplaneringens fokus på fysiska objekt 

kan antas ha bidragit till detta. På översiktliga skalnivåer har den relativa rumsuppfattningen 

haft en större betydelse. Mobiliteten har utgjort den faktor som påverkar entropin mest.  

Det är enligt Lefebvre ([1974]1991) borgerligheten och kapitalet som styr vad som defini-

erar det relativa rummet. Kapitalismen och marknadsliberalismen har inneburit prioritering av 

flödesrummet och cirkulation av varor och tjänster (Castells, 1996) med pengar som represen-

tation. Detta har underlättat förflyttningen av objekt, strukturer och processer mellan olika 

rumsuppfattningar, kvantifierade via ekonomiska modeller och tankefigurer som externaliser-

ar kvalitativa aspekter
190

. Empirin (2B, 2C, 3C, 3D) visar att marknadskrafter snarare än 

hållbarhetssträvan har lett till förtätning centralt, med bl a ’den kreativa klassens’ preferenser 

(Florida, 2006; Glaeser, 2011) som argument. Diskurserna om attraktivitet som integrerats i 

hållbarhetstänkandet har utgått från ökad tillgänglighet som ’motor’ i utvecklingen i enlighet 

med relativa rumsliga modeller för regionförstoring, agglomerationer och skalfördelar i kun-

skapsekonomin (se Adolphsson, Johansson & van Well, 2008; Castells, 1996; Johansson, 

2008; Wilson, 2000). Planeringens representationer har i hög utsträckning präglats av dessa 

och den absoluta rumsuppfattningens typomorfologiska modeller. Morfologisk täthet har där-

med framstått som mer betydelsefull att hantera än bebyggelsens innehåll och flexibilitet, som 

istället har förblivit diskreta faktorer; form framför innehåll; representation framför prestation.  

                                                
190

 Exempelvis genom cost-benefit-analyser och monetär värdering av ekosystemtjänster (se bl a Elmqvist et al, 2013) eller 

genom att flytta dem från ett externaliserat rum till ett vi påtagligt uppfattar, såsom trängselavgifter. 
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Fig 64. Förskjutningen från det absoluta rummets perspektiv i planering och stadsutveckling (före 1910 enligt 
Lefebvre ([1974]1991) mot det relativa rummet (1920-1990) och det relationella rummet (1990- ) sammanfaller 
med språngvis utveckling av kommunikationssystem för information, varor och människor. I det föreställda 
rummet representeras förändringarna främst genom modernismens modeller, som dominerar planeringens väg 
från abstrakt, retorisk vision till den byggda miljöns realitet, trots att våra behov och intentioner mer och mer 
influeras av det relationella rummets representationer. Våra erfarenheter från förändringar förskjuts också och 
uppfattas antingen som externa slumphändelser i det materiella, relationella rummet eller som nya behov och 
intentioner i det absoluta, levda rummet. I båda fallen är de svåra för oss att förstå som orsakade av de initiala 
visionerna i retorikens relationella, levda rum. 

 

En energimässigt hållbar planering kan inte enbart baseras på hittillsvarande utopiska modell-

er utan behöver anpassas för förändring genererad på mikronivå, samtidigt som stadsstruktur-

ernas beständighet och höga entropi-avtryck (LCC-kostnad) gör ett strategiskt perspektiv mer 

motiverat än någonsin. En sådan interpretive planning (Davoudi, 2012) innebär att förskjuta 

balansen ”…away from the abstract ’conceived space’ to embrace the imaginative ’lived 

space’ as a mechanism for enhancing its potential in reorienting the ’perceived space’ of 

everyday life.” (Davoudi, 2012:434). Liksom i situationen att hantera komplexitet och 

osäkerhet har vi tre grader av representation med ökad abstraktion – det vi håller för sannolikt 

(det absoluta rummet), det vi håller för tänkbart (det relativa rummet) och det vi bara kan 

föreställa oss som önskvärda utopier eller icke önskvärda dystopier (det relationella rummet). 

Valet av rumsuppfattning påverkar möjligheten att gå från vision till verklighet; det avlägsna 

relationella rumsperspektivet kräver mer av vår föreställningsförmåga än det konkreta abso-

luta perspektivet. Planerarens förmåga att skapa legitima representationer av de relativa och 

relationella rumsliga frågorna har därmed betydelse för hur framgångsrik planeringen blir.   
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Avslutande reflektion 

Planering som maktspelet om energin. 

Mot ett nytt planeringsparadigm 

Komplexitetsteorin innebär ett paradigmskifte i synen på hur städer utvecklas. Tanken är inte 

ny (se bl a Lo Presti, 1996; Mannermaa, 1992 och Wilkinson, 2012), men en som är väsentlig 

för planering. CAS-reglerna (Holland, 1995) utgör en del av förändringars ’genetiska kod’ (se 

även Wilson, 2010) och kan metaforiskt överföras till sociala, ekonomiska, ekologiska och 

fysisk-rumsliga system givet att särdragen hos CAS accepteras – skalöverskridande, feed-

backbaserad utveckling, anpassning, emergenta helheter, betydelsen av små initiala händelser, 

stigberoende och självförstärkande utveckling. Möjlighetsfönster illustrerar ’utvecklingströsk-

lar’ som för systemet in i nya tillstånd eller in på nya stigar. Strategisk, generativ, transdisci-

plinär, syntetiserande, framtidsorienterad, iterativ (dialektisk), adaptiv, evolutionärt resilient 

och kritiskt reflekterande planering behövs för att hantera dessa systems utveckling. Detta 

pekar mot ett sätt att förhålla sig till osäkerhet och komplexitet som möjliggör ökad förståelse 

för stadsutvecklingens dynamik, tendenser och mekanismer (se Brown et al, 2012; Davoudi, 

2012; Loorbach, 2007; Van der Brugge, 2009). CAS och resiliensperspektivet leder bort från 

1900-talets absoluta rumsuppfattning och utopiskt präglade fysiska planering mot en planer-

ing som fokuserar mindre på fastställande av form och fysisk struktur och mer på mekanismer 

och relationer för att rikta de tendenser som formar funktioner och processer i städerna.  

Kan CAS-reglernas ’enkla’ komplexitet förklara de dialektiska skeendena i stadsutveckling 

och planering? I så fall handlar det om en reduktionism som leder till en starkt förenklad verk-

lighetssyn. Jag ser dem som ett heuristiskt verktyg för att få en förståelsegrund som en ut-

gångspunkt för fortsatt reflektion och forskning. Den mer ’komplexa’ komplexiteten (Byrne, 

2005) ligger just i dialektiken. De koncept jag har använt innebär en förenkling, men inte en 

reduktion till regler eller algoritmer. Snarare är kunskapsprocessen den motsatta – ett anrik-

ningsförlopp där vissa variabler lyfts fram utan uteslutande av andra och ställs mot de analys-

enheter som valts ut för varje fall. Här innebär den abduktiva metoden, olika nivåer av reflek-

tion samt de metoder jag presenterat, en repertoar av verktyg för att ’terapeutiskt’ iterera 

mellan teoretiska koncept och empirisk materia för att förstå det komplexa.  
 
Självorganisering eller kontroll; behövs planering? 

Empirin ger stöd för tesen att självorganisering är stadsutvecklingens modus operandi (Batty, 

2005; Schönbeck, 1994)
 191

, samstämmigt med den etablerade komplexitetsteorin (se bl a 

Holland, 1995; Urry, 2006; Batty, 2009). Om så är fallet – varför behövs då planering? Det 

som talar för självorganisering är att det uppstår nya, högre nivåer av ordning ur lägre genom 

homogenisering, vilket innebär ökad diversifiering (Lo Presti, 1996; Wu & Wu, 2013). Sådan 

självorganisation följer en lagbundenhet i förhållandet mellan exempelvis befolkningsmängd 

och storleksranking (Batty, 2008). I detta avseende uppvisar stadsutvecklingen fraktala egen-

skaper (Batty, 2005; Salingaros, 2003). Det som talar emot är att den självförstärkande effekt-

en vid spontan utveckling av stadsagglomerationer kan ’tippa över’ i tillstånd med dramatiskt 

minskad resiliens och stora påfrestningar för människan och miljön - emergent utveckling är 

inte förutseende, intentionell och saknar kommunikationsförmåga och teknisk utveckling. 

Dessa egenskaper har däremot mänskliga system (Holling, 2001) och planering. Planering är, 

som jag har visat, ett medel för maktutövning över produktionen av olika former av rum 
                                                
191

 Såväl S som M har tillämpat den i Uppsala. Även i Eskilstuna är utvecklingen i periferin och vid Mälarstranden en eftergift för 

självorganisering, men som pragmatiskt accepterande och bejakande av pågående regionförstoring, snarare än ideologisk vilja. 
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(Lefebvre, [1974]1991) och för att kontrollera ordning; minimering av entropi och maximer-

ing av exergi – den användbara energin i bunden eller obunden form - som ett balanserat sam-

spel mellan naturkapital, kulturellt kapital och människoskapat kapital (Berkes & Folke, 

1992). Kapitalismen innebär kapitalackumulering på en plats genom fråntagande av kapital på 

andra platser (Harvey, 2006) med ständig tillväxt och maximal egennytta som motiv. Det är 

lätt att inse att sådan utveckling okontrollerad kan leda till systemskiften (Costanza et al, 

1997; Ostrom, [1990]2009). Frågan om planering behövs är därmed analog med frågan i 

vilken omfattning vi vill att kapital (energi) ska ackumuleras rumsligt och socialt ojämnt 

genom ökad entropi någon annanstans.  
 
Altruism eller egenintresse? 

Är vi beredda att rumsligt organisera fördelningen av kapital på sätt som inte uppenbart ger en 

tydlig, kortsiktig vinstmaximering?
192

 Altruism i naturen framstår som betingat av att främja 

avkommans överlevnad, (Levin, 1999) men entropin existerar i en rumsuppfattning så avläg-

sen vårt levda rum att den inte uppfattas som en överlevnadsfråga. Att synliggöra entropin 

handlar, som jag ser det, om att konkretisera den i det levda rummet på det mest basala kogni-

tiva plan; tydliga behov, tydlig feedback, ökat gemensamt lärande, småskalig anpassning, 

reflexiv förändring och evolutionär omvandling.  

Altruism i planeringen handlar om utvecklandet av moralisk och empatisk förmåga (se 

Falkemark, 1999) som mekanismer för hållbar utveckling som ett alternativ till kvantitativa 

metoder såsom cost-benefit-analyser. Det socioekologiska CAS-perspektivet erbjuder här ett 

fokus på kapacitetsbyggande och lärande i social interaktion i planeringen (se Campbell, 

2012; Hargreaves, 2011; Wilkinson, 2011). Det kan, förhoppningsvis med stöd av denna av-

handling, ske mer upplyst avseende stadens rumsliga konfiguration och planeringsprocesser; 

upplyst altruism istället för upplyst egenintresse.  

Motivet för den ’rationellt handlande egoisten’ att utesluta alternativa verklighetsuppfatt-

ningar och göra sig till herre över det materiella, euklidiska rummet har, är min slutsats, med 

instinkten att undvika smärta att göra. Det Leon Festinger (1957, se Falkemark, 1999) kallar 

kognitiv dissonans är en av de mentala mekanismer som tycks ’störa ut’ empatiskt och altru-

istiskt agerande. Om så är fallet så är det inte enbart ställningstagandet för en viss ideologisk 

utgångspunkt (nyliberalismen) eller stigberoenden som orsakar genomförandegap utan också 

en oförmåga se världen som samtidigheter. Asplund (1991) beskriver detta utifrån tankefigur-

paret gemeinschaft/gesellschaft och begreppet fixeringsbilder – att kunna växla mellan olika 

aspekter av samma sak. Jag ser det som en tänkvärd utgångspunkt för hur vi behöver kunna 

förstå den komplexa staden som både resilient och lågentropisk och planeringsprocesserna 

som uttryck för spänningen mellan det empatiska gemeinschaft och det rationella gesellschaft 

– den dialektiska spänningen mellan olika verklighetsbilder. En slutsats baserad på detta 

skulle då bli att vi i planeringsprocesser behöver utveckla ett större mått av gemeinschaft i 

dialektik med gesellschaft.  
 
Utopia eller utopism? 

Är resonemanget ovan en tänkbar realitet eller ännu en av alla utopier? Avhandlingen visar 

hur utopiskt tänkande har funnits i både den formella och den ’osynliga’ planeringen i form av 

tankefigurer som har skapat en självförstärkande utveckling mot ökad entropi parallellt med 

                                                
192

 Att självorganiserande system skulle utvecklas mot en önskvärd helhet utifrån altruism på individnivå är en utopisk tanke 

som icke desto mindre utgör utgångspunkten för rådande marknadsekonomiska modeller (’den osynliga handen’; nedsipprande 
välfärd som genereras av ’eliten’ i samhällets toppskikt). 
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retoriken om hållbarhet och attraktivitet. Tillämpningen av utopiska modeller förefaller vara 

en grundläggande förklaring till varför det hållbara utopia inte går att nå – ytterligare en 

paradox således. Eller handlar det om semantik? Riodeklarationens Utopia har befunnits vara 

en konsensusprodukt inom ramen för Ständig tillväxt och tidens linjäritet och som sådant 

förknippat med 1900-talets positivistiska och singulära världsuppfattning. I denna mening – 

Utopia som receptlösning för en hållbarhet byggd på ständig tillväxt – kommer entropin att 

fortsätta öka. Utan en ny tankefigur kring en mer altruistisk utveckling kommer ett system-

skifte där energianvändning och klimatpåverkan från innebär en fortsatt degradering av 

biosfären. De svenska städernas relativt långsamma utveckling döljer att vi befinner oss mitt i 

detta skifte, men är som stigberoende system i stort behov av nya initiala förutsättningar för 

fortsatt långsiktig utveckling. Utopiska modeller har visat sig vara en icke-resilient lösning på 

detta problem. Att tänka sig en fortsatt utveckling utan ett utopistiskt och visionärt föreställ-

ande av tänkbara framtider – ett mycket aktivt planerande – är för en sådan inriktning svårt.   
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t, framförallt baserat på resultaten och diskussionerna i föregående kapitel. Utöver att 

slutsatserna utgör slutorden så anger de också riktningen för en fortsättning i avhandlingens 

spår – slutet är början på något nytt; helt i linje med den panarkiska modellens cykliska 

fasförlopp. Många tankar har inte rymts i diskussion och slutsatser och tas därför upp i ett 

eget avsnitt, Agenda för fortsatt forskning. Som utgångspunkt för detta listas kort vad just den 

föreliggande avhandlingen har bidragit med.  

Därmed avslutas fyra års intensivt forskningsarbete och lärande. Kanske tar någon annan 

vid, kanske inte. Kanske fortsätter jag själv längs den väg som pekas ut. En enda sak är säker 

– vägen kommer att vara icke-linjär, emergent, anpassningsbar, passera många stabila 

tillstånd och stå under såväl medvetna val som slumphändelser och plötsliga överraskningar, 

kanske till och med bifurkationer. Huruvida den också är självförstärkande och stigberoende 

och leder till högre nivåer av ordning är en fråga jag hoppas kunna att påverka. Den går nog 

bäst att sammanfatta som komplex – som livet i övrigt.   
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Sammanvägd slutsats 

Avhandlingen visar att den fysiska planeringen och den verkliga stadsutvecklingen i de stu-

derade kommunerna under de senaste årtiondena har befunnit sig på ett avstånd från varandra 

vad gäller energifrågans hantering. Retoriken har talat ett utopiskt språk om en hållbar utveck-

ling medan stadsutvecklingen i realiteten har utvecklats åt många olika håll, varav några en-

tropiskt ohållbara i bemärkelsen att de har lett till ökad energianvändning och klimatpåverkan. 

Glädjande är att avståndet – gapet – mellan retorik och realitet i vissa avseenden minskar ju 

närmare nutid man kommer. Det är emellertid svårt att fastställa orsakerna till detta minskan-

de avstånd. Planeringen har bara utgjort en bland många faktorer, och inte den främsta. Det är 

också bekymmersamt att det trots positiva tendenser parallellt pågår utglesning och utveckling 

av ogynnsamma strukturer. Parallelliteten är ytterst ett uttryck för en diskrepans mellan poli-

tikens strävan efter vårt gemensamma bästa och rationella aktörers agerande i egenintresse. 

Planeringen kan ses som ett spel om makt över energi i olika former. I detta spel finns i nu-

läget bara kortsiktiga vinnare. Långsiktigt finns en risk att entropin ständigt kommer att öka 

och bli allt mer påtaglig inom det slutna system som jorden är - såvida inte kraftfulla rikt-

ningsförändringar kan åstadkommas.  

En lång rad frågeställningar har påverkat kommunernas beslut när det gäller hanteringen av 

energi- och klimatfrågor i den fysiska planeringen och resultatet har inneburit mer eller 

mindre kända konsekvenser för de fysiska strukturerna och energianvändningen. Om planer-

ingen betraktas som ett system så utgör dessa frågeställningar en extern påverkan som ’ini-

från’ systemet framstår som slumpmässig eller omedveten, vilket starkt bidrar till planering-

ens komplexa, ’röriga’ karaktär. Jag har avsiktligt beskrivit detta på en heuristisk systemnivå 

med hjälp av ett antal metaforer för att göra särdragen i denna utveckling tydligare.  

På ett mycket grundläggande sätt handlar planering om att medvetet skapa ordning; be-

gränsa entropin. Detta är den väsentliga skillnaden mot en självorganiserad utveckling, där 

ordning enkelt uttryckt uppstår av sig själv, även om planering kan ge vida ramar för aktörers 

handlande i självorganiserad riktning. Planering förutsätter mänskligt tänkande och agerande. 

De dialektiska tendenserna visar att stadsutvecklingen i de studerade kommunerna i hög ut-

sträckning har varit inkrementell, utsatt för ren slump och externa krafter och därför paradox-

alt nog kan betecknas som självorganiserad snarare än strategiskt övervägd. Plandokumenten 

ger bilden av stabilitet och förutsägbarhet, men den longitudinella bilden är delvis en annan. I 

det längre perspektivet dominerar osäkerhet och komplexitet. Ökad medvetenhet om de 

dialektiska tendenserna skulle gynna en mer resilient planering och minska gapet mellan 

retorik och realitet till fördel för en mer energi- och klimatmässigt hållbar stadsutveckling. En 

planering som beaktar de dialektiska tendenserna behöver därför utvecklas. Om 

energiaspekterna och systemperspektivet verkligen ska utgöra en del av den rumsliga fysiska 

planeringen behövs det att den på strukturell nivå etableras bland planeringens nödvändiga 

förutsättningar – genom lagstiftning och institutionella, strukturella styrmedel, men också i 

förbättrat kunskapsunderlag för tvärsektoriella dialoger som omfattar flera planeringsnivåer. 

Utifrån det perspektiv som beskrivits kan städer betraktas som fysisk-rumsliga och socio-

ekologiska komplexa, adaptiva system. De uppvisar utvecklingsmönster som är analoga med 

ekosystem, både vad gäller fysiska strukturers förändring och hur städerna planeras. Dessa 

förändringar kan i metaforiskt beskrivas i termer av de mekanismer och regler som gäller för 

CAS och uppför sig över tid analogt med den panarkiska modellen. Internt i systemet är 

människan den faktor framför andra som påverkar systemets utveckling. Externt finns en rad 
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grundläggande och strukturerande faktorer (drivkrafter, strukturer, tendenser). Entropin i detta 

system påverkas av dessa såväl endogena som exogena faktorer. Hur systemet i fråga 

definieras är en fråga om skalnivå och avgränsning utifrån kontextuella, situationella faktorer. 

I detta avseende kan CAS-metaforen och systemperspektivet inte tillämpas som universella 

lagar eller regler i forskningen utan förblir just ett perspektiv. Jag ser det däremot som motiv-

erat att påstå att stadsutvecklingen hittills har karaktäriserats av stigberoende, lärande, leder 

till ökad komplexitet, utvecklas icke-linjärt och oförutsägbart samt innebär ökad entropi i 

termer av ökad energianvändning och därmed spridning i det globala systemet jorden och att 

planering är en nödvändig del av det urbana systemet för att det på lång sikt ska fungera. Jag 

menar att den stadsutveckling som skett under de senaste decennierna i hög grad bör kunna 

förstås och förklaras med stöd av teorierna om socio-ekologiska system och komplexa, adap-

tiva system. Det gäller både den fysiska stadsutvecklingen och planeringen av staden. Om inte 

människan aktivt bemästrar denna utveckling kommer dess spontana självorganisering att 

leda till ständigt ökande entropi på ett av två sätt: antingen som ökad entropi genom ökad di-

versifiering (hög resiliens, hög entropi), eller som irreversibel övergång (bifurkation) till ett 

permanent lågvärdigt tillstånd (låg resiliens, låg exergi). Hanteringen av okända faktorer i 

planeringen gör framtidsstudier och indikatorer till centrala verktyg. Därigenom finns möj-

lighet att utforska alternativa utvecklingsriktningar och beakta de dialektiska tendenserna, 

förutsatt att de görs konkreta. Indikatorer som de i avhandlingen kan bidra till denna konkreti-

sering och till feedback i planeringssituationen.  

Det nuvarande planläggningssättet bygger på att eliminera osäkerheter och söka jämvikts-

tillstånd inom ramen för upplysningstänkandets strävan efter en kontrollerbar, singulär världs-

uppfattning. Detta planeringssätt är i och med den urbana revolutionen (Lefebvre, [1970] 

2003) föråldrat; en restprodukt av 1900-talets positivistiska tänkande som försvårar utveck-

lingen av en rumsligt resilient, hållbar stadsutveckling. Planeringens diskurser, tankefigurer, 

utopiska planeringsideal, rumsperspektiv, institutioner och planer har varit utformade med 

detta som utgångspunkt, medan stadsutvecklingen i praktiken sedan den industriella revolu-

tionen har utvecklats alltmer icke-linjärt och entropiskt utifrån nya rumsperspektiv och under 

inflytande av en alltmer diskret social praktik. Nya starka tankefigurer behövs för att bryta 

marknadsliberalismens och den kognitivt begränsade rationalitetens dominans. Vilka är dessa 

tankefigurer? En Mångfald av världar istället för Singularitet? Tillvaroväven där allt påverkar 

vartannat? Systemperspektivet i motsats till det fragmenterade landskapet av Autonoma 

objekt? Resiliens till skillnad från Rigiditet? Altruism istället för Egenintresse? När dessa 

tankefigurer finner sina strukturer och diskurser kan vi i verklig mening tala om ett paradigm-

skifte. En planering baserad på dessa figurer är inte utopisk, men väl utopistiskt visionär och, 

som det verkar, en alltmer nödvändig (men otillräcklig) förutsättning för en hållbar framtid. 

Det finns inte en universell bild av stadsutvecklingen utan en mångfald av lokala världar 

hos planeringens aktörer. Formandet av gruppvisa eller samhällsvisa gemensamma bilder är 

en av planeringens huvuduppgifter i vilken retoriken har varit ett i hög grad outtalat medel 

som behöver synliggöras och medvetandegöras för att dess fulla potential ska komma till 

nytta för en mer jämlik och hållbar maktfördelning. Retoriken är ett verktyg för att förändra 

våra föreställningar om världen, bl a genom framtidsbilder och scenarier, benämnda och lev-

andegjorda genom allegorier, metaforer och andra retoriska medel. Den kunskap och teknik 

som praktiseras som ett sätt att vinna legitimitet och mobilisera engagemang för planeringens 

visioner och mål är inte främst en slöja avsedd att fördunkla och gömma undan utan en kon-

struktiv färdighet att forma nya verkligheter med.  
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Att planering är alltigenom retorisk innebär att den är genomsyrad av maktutövning. Fall-

studierna visar med all önskvärd tydlighet detta. Konsekvensen är att för att styra stadsutveck-

lingen i mer energi- och klimatmässigt hållbar riktning bör kunskapen om retorikens möjlig-

heter (och problem) höjas bland planeringens aktörer. Det är till gemensam nytta att utifrån en 

meta-konsensus om att detta är en del av planeringens ’spelregler’ tillsammans pröva vad 

olika framtider kan innebära med retorikens visionerande, formulerande av berättelser, allego-

rier och metaforer som medel. Det innebär också att planeraren inte kan fortsätta förneka 

planeringens politiska karaktär och sin egen politiska roll i detta arbete. Istället krävs ett stän-

digt återkommande kritiskt reflekterande över vilken roll man som planerare har i en viss 

situation och precis som för planeringen i stort vara beredd på motstånd, anpassning eller för-

ändring. Detta reflekterande är ingenting annat än dialektik i sin mest essentiella form; iterer-

andet mellan olika argument och perspektiv i syfte att finna en hållbar syntes. Kontentan av 

denna avhandling är därför; iterera mera! 

Avhandlingens bidrag till teori och kunskapsutveckling 

Vad har avhandlingen bidragit med? 

Ett perspektiv på städer och förändring från energisynpunkt som vidgar energibegreppet och 
sätter det i ett planerings- och CAS-systemsammanhang.  

Socio-ekologiska utan även fysisk-rumsliga system föreslås kunna beskrivas med en kombi-

nation av systemekologisk och komplexitetsteoretisk grund. Metaforer är det bärande epist-

emologiska konceptet för denna överföring och syntes. De metaforer som har använts - den 

kritiska realismens ontologiska systemstruktur, Asplunds (1979) modell för idéhistorisk ana-

lys, den panarkiska modellen för dynamik i komplexa adaptiva system (Gunderson & Holling, 

2002) och uppsättningen regler och mekanismer för emergent ordning i komplexa system 

(Holland, 1995) – har visat sig användbara för att beskriva det dialektiska spelet om entropin 

på ett relativt sammanhängande sätt. De dialektiska koncepten (se Dialektik) har använts för 

att koncentrera analysen på ett antal strukturer och mekanismer, händelser och processer.  
 
En ontologisk referensram för planering som social praktik i en oberoende verklighet.  

Avhandlingen riktar fokus mot aktörernas kognitiva förmåga och begränsningar genom att 

använda Johan Asplunds begrepp tankefigur som en förmedlande nivå mellan bas och dis-

kurser. Syntesen av den kritiska realismens olika strata och Asplunds modell för idéhistorisk 

analys ger tillsammans en metaforisk referensram för analys av komplexa samband mellan 

orsak och verkan i planeringen. Referensramen är främst tänkt att vara till nytta för fortsatt 

forskning och utveckling av drivkrafter, påverkansfaktorer, samspel, maktutövning och 

processutformning i planeringen i en osäker och komplex kontext.  
 
Ett indikatorsystem och en begreppsapparat för gapanalys av förändringar hos fysisk-rumslig 
stadskonfiguration med avseende på energianvändning.  

Av den urbanmorfologiska teorin har ett heuristiskt beskrivningssätt för urban dynamik 

utvecklats med utgångspunkt i systemekologisk teori och komplexitetsteori och en 

urbanmorfologisk begreppsapparat som kan användas för att ’positionera’ och konkretisera 

en fysisk konfiguration och dess energi-, klimat- och hållbarhetsbetydelse i ’planeringsmed-

vetandet’ inför en planeringssituation. Indikatorerna kan också användas proaktivt som plan-

indikatorer som bas för att bygga upp och utvärdera framtidsbilder och scenarier. Indikator-

erna utgör uttryck för de energirelaterade fysiska strukturernas rumsliga konfiguration. Dessa 

skulle kunna formaliseras till en sammanhängande stadsmodell. Nyttan med detta från 



322 
 

prediktiv synpunkt är begränsad eftersom den liksom varje modell gör våld på verkligheten. 

Däremot ger den en ungefärlig förklaring till sambanden mellan olika punkt-, linje och yt-

element från ett habitations- och cirkulationsperspektiv på energiflöden i staden. Som sådan 

kan den tjäna som vägledning för normativa diskussioner i planeringen, t ex genom planer-

ingsprocessen enligt Uthållig kommun (Ranhagen, 2013) eller som utvärderingsverktyg enligt 

Strategic choice-approachen (Friend & Hickling, 2005).  

Ett spektrum av retoriska drag för analys av planeringens praktik genom dokument.  

Retorikanalysen visar hur detta spektrum används för att genomlysa planeringen via 

dokument och den öppenhet för diskursiva, maktrelaterade frågeställningar som uppstår.  

En kartläggning av förändringsrelaterade processfaktorer med utgångspunkt i CAS-teori för 
analy av dialektisk interaktion i planering och stadsutveckling.  

Denna kartläggning har resulterat i konstruktionen av en repertoar att diskutera samspelet 

mellan människa och miljö och mellan aktörerna i planeringsprocessen. Av ett begränsat 

empiriskt material har en rikhaltig beskrivning kunnat utvecklas i enlighet med hur Flyvbjerg 

(2006) och Johansson (2000) argumenterar för en explikativ, abduktiv fallstudiemetod.  

Agenda för fortsatt forskning 

Ny empirisk kunskap kring den fysisk-rumsliga stadskonfigurationens dynamik 

Bredare analyser av den rumsliga konfigurationens förändringsmönster i olika situationer 

Avhandlingen har visat på ett sätt att forska kring energi och urban form kopplat till fysisk 

planering som behöver få både bredare empirisk bas för säkrare generella slutsatser och 

fördjupning genom att olika tematiska och kontextbaserade frågeställningar undersöks: 

 Drivkrafter bakom funktionella förändringars mönster. Engström & Legebys (2001) studie 

av ett antal svenska städers branschvisa förändringar kopplat till stadstyp har visat på ett 

angreppssätt. Inom detta område och på individnivå kan agent- och CA-baserade modeller 

tänkas erbjuda en utvecklingsriktning för framtiden (se Wilson, 2000 och Batty, 2009).  

 Simuleringar och modellstudier av fysisk och funktionell urbandynamik. Förändringar sker 

långsiktigt ofta på andra skalnivåer än den där den formella planeringen sker. En djupare 

beskrivning av hur dessa samband och relationer ser ut skulle kunna göras där olika mer 

kvantitativa relationsbeskrivningar utvecklas som grund för modeller, vilket möjliggör för 

simuleringar av konsekvenser vid ändringar mellan olika delar av konfigurationen. Den 

panarkiska systemmodellen kan utgöra en utgångspunkt för hur system på olika skalnivåer 

avgränsas och relateras till varandra i sådana studier.  

 Självorganiserad typologisk transformering; inkrementell förändring av befintligt bygg-

nadsbestånd genom rivning, ombyggnad och tillbyggnad. Enbostadshus och friliggande 

typer tenderar att oftare förändras i förhållande till ursprunglig form, bl a genom grannpå-

verkan (Whitehand, 2001). Dessa förändringar har fallit ’under radarn’ i avhandlingen kan 

på längre sikt sätta nya trender i fråga om typologisk transformering (Alfasi & Portugali, 

2007) och ha en betydelse för energianvändning, i synnerhet i mindre orter där en stor an-

del av bebyggelsen utgörs av enbostadshus.   

Perspektiv, modeller och strategier för en hållbar planering i en komplex omvärld 

Starkare belägg för metaforerna om CAS-regler och panarki  

Avhandlingen utgår från att energifrågan bättre kan hanteras i planeringen om planeringen 

blir bättre på att hantera den interna och externa komplexiteten i stadsutvecklingen. 
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Panarkimetaforen ger en heuristisk förståelse för komplexitetens ’logik’ i systemens interna 

utveckling och externa interaktion. CAS-reglerna (Holland, 1995, Levin, 1999) kan därmed 

relateras till stadsutveckling och planering. Empirin tillsammans med tidigare longitudinella 

studier av städer ger vissa belägg för att även den cykliska urbaniseringsdynamiken uppvisar 

drag av panarki. En mer konsekvent panarkisk analys av systemdynamik på olika skalnivåer 

skulle kunna ge en helhetsbild av påverkan och utbyte mellan subsystem i stadsutvecklingen i 

ett entropi- och LCC-perspektiv.  
 
Planering baserad på CAS och panarki 

I planering är panarkimetaforen värdefull för möjligheten till utforskandet av sannolika, 

tänkbara och önskvärda framtider. Healeys FAC-koncept, kompletterat med panarkimodellens 

K-fas, sammanfattar förutsättningarna för utveckling av diversitet, konnektivitet, nya modell-

er, öppenhet för extern influens och oförutsägbarhet på ett sätt som är analogt med såväl Stra-

tegic Choice (Friend & Hickling, 2005) som Transition Management (Rotmans & Loorbach 

2009). Frågor om legitimitet, tillit och retorik (att bädda in maktutövningen på lämpligt sätt 

för optimal ’taggning’ mot aktörer och externa premisser för att skapa gynnsamma ’flöden’ 

mellan koalitionsnätverkens ’noder’ (aktörerna)) utgör ett fokus i fortsatt forskning och 

utveckling kring panarki kopplat till planeringsprocesser och framtidsstudier. Sammankopp-

lingen av CAS- och panarkimetaforerna med processer för hållbar fysisk planering och 

stadsutveckling (se Nilsson & Iversen, 2015; Ranhagen, 2000; 2013) skulle kunna utvecklas 

till en processmodell som tar fasta på komplexitet och förändringsdynamik.  
 

 

Fig 65. Stadsutvecklingens olika riktningar (mot det hållbara Utopia eller det ohållbara Entropia) under influens av 
en hög grad av kontroll i planeringen eller en självorganiserad svag kontroll från individen och ’uppåt’. Den 
panarkiska systemmodellens olika faser speglar karaktäristiken hos stadsutvecklingen i fyrfältsdiagrammets 
kvadranter. Detta utgör i sin tur utgångspunkt för planeringsprocessens olika faser, arbetsformer och öppenhet i 
respektive fas samt val av planeringsteknik. 
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Spelregler och interaktionsformer i komplexa förändringsprocesser 

Om självorganisering fungerar bäst inom fluktuerande stabila tillstånd, måste planeringen 

ibland också bryta rådande mönster – motverka stigberoenden och skapa nya regimer (se 

Loorbach, 2007). Valet av interaktionsform i planeringen är central; förhandling, hierarkisk 

styrning eller inkrementalism (självorganisering). Olika processfaser har olika lämplighet för 

olika interaktionsformer beroende på graden av komplexitet. Valet av interaktionsform bör 

därför bygga på en kritisk bedömning av dessa förutsättningar, stadsutvecklingens dynamik, 

systemets avgränsning samt aktörerna och deras relationer. Förändringsprocessens ’spelreg-

ler’ (se Holland, 1995) bör bli en integrerad, transparent del av planeringens metodik. Denna 

inriktning utifrån avhandlingens perspektiv är inte beforskad och kan bidra med ökad för-

ståelse och möjlighet till strategiskt tänkande kring komplexa planeringsprocesser.  
 
Samspelet mellan strategisk och inkrementell planering 

Övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle och effekterna på den rumsliga fys-

iska utvecklingen (Castells,1996; Engström, 2008) gör att det blir det allt svårare att vara 

långsiktigt strategisk i planeringen. Fredriksson (2011) noterar både ett ökat behov av strateg-

isk planering i en kontext av ökad osäkerhet och konkurrens och ökade ansatser till strategisk 

planering i svenska kommuner och regioner. Emellertid framträder i min empiri också en mer 

motsägelsefull bild, där den strategiska planeringen visserligen har utvecklats men där 

kopplingarna till efterföljande skeden ofta har varit bristfälliga och där den inkrementella 

’frimärkesplaneringen’ har fortgått parallellt. I enlighet med Balducci et al, 2011; Healey, 

1997; Hillier 2008; 2011; Mintzberg, 1994 är denna parallellitet nödvändig för att hantera 

både plötsliga händelser, långsiktiga tendenser och hållbarhetsvisioner. En väsentlig fråga att 

utforska vidare i relation till komplexitetsperspektivet är om samspelet mellan strategisk och 

inkrementell nivå och den gradvisa konkretiseringen, integreringen och associeringen av alter-

nativ, resurser och mandat öppnar eller stänger för förändringar och iterativa återkopplingar 

över tid. Kan de skifta riktning, förändras och upplösas? Vilka är i så fall kriterierna för att 

detta ska ske?  
 
Modeller för mer resilienta planeringsprocesser 

Svårigheten att påverka stadens funktionella innehåll och performativitet med planering mo-

tiverar kortsiktigt en mera interventionistisk (generativ, se bl a Friedmann, 2000) planering – 

att mobilisera för handlande på plats, här och nu i ett underifrånperspektiv och utveckla nya 

diskurser och tankefigurer genom att ’konversera med situationen’ (Rein & Schön, 1993). 

Långsiktigt ökar behovet av processer som kan ackommodera osäkerhet, bl a genom fram-

tidsstudier (se avsnittet Dialektik) och genom att främja adaptiva strukturer och processer. En 

tankefigur baserad på dessa utgångspunkter skulle närmast handla om skiftet mellan en och 

flera perspektivpunkter och att forma konfigurationer och processer därefter; path redundancy 

istället för path dependency. Fortsatt forskning behövs för att utveckla denna typ av planering 

som teori, metod och praktik; transdisciplinärt flernivåinriktat och ’in action’.  
 
Metastrategier för reflexiv och resilient strategisk fysisk planering 

Den strategiska och den inkrementella planeringsnivån kan betraktas som skilda mentala sys-

tem; ett som utgår från osäkerhet, det relationella rummets flytande och mångfaldiga karaktär 

och ett som söker reducera osäkerhet med äganderätt och bindande juridik som utgångs-

punkter. Den mentala referenspunktens läge i något av systemen anger riktningen för planer-

ingens resultat och effekter. Jag ser en kombination av tre meta-strategier som en möjlig för 

systemen att samverka (se Hillier, 2011):  
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1. Påverkan på de djupt liggande förutsättningarna (bas, strukturer) genom experiment i liten 

skala som efter utvärdering skalas upp och integreras i strategiska sammanhang. Aktions-

forskning och ett underifrånperspektiv med stor närvaro av berörda för socialt lärande är 

aktiva komponenter med stöd av rationellt strukturerade arbetsmodeller och metoder (se 

Ranhagen, 2008; 2011; 2013). I det panarkiska systemperspektivet är detta mikronivåns 

revolt mot mesonivån. 

2. Design av nya eller förbättrade mekanismer för feedback och ’feed-forward’, d v s synlig-

görandet av orsakssamband mellan två eller flera av planeringssystemets aktanter eller 

noder. Detta kan betecknas som ekonomiska, juridiska, fysiska och institutionella styr-

medel eller ’PBL+-åtgärder’ (se Lundström, 2010; Ranhagen, 2011; Cars et al, 2014) av 

incitament- och sanktionskaraktär.  

3. Skapandet av alternativa framtidsbilder och handlingsvägar (path redundancy) som disku-

teras, utvärderas och levandehålls; överblickbar redundans av tänkbara framtider. I den 

panarkiska metaforen är detta makronivåns strukturerande verkan mot mesonivån 

(’landskapet’ mot regimen). 

Fortsatt forskning skulle kunna belysa förutsättningarna för meta-strategierna att komma på 

plats, bl a med utgångspunkt i Engström (2012), Boverket (2015) och denna avhandlings 

resultat, och utveckla modeller och verktyg för att implementera dem i praktik och utbildning.  
 
Planinstrumentens betydelse i ett dialektiskt maktperspektiv 

Detaljplaneringen har varit ett maktmedel i ’court-fasen’ för att reducera komplexitet och 

osäkerhet, institutionalisera idéer och materialisera diskurser; ett instrument för att ’tämja 

rummet’ (Davoudi, 2012; Murdoch, 2006). Konsekvensbeskrivningar har varit ett svagt verk-

tyg för att skapa feedback från den typ av förskjutningar som i praktiken sker (se även 

Isaksson & Storbjörk, 2012). Helhetens betydelse för delen har tenderat att diskuteras på ett 

deterministiskt, enkelriktat sätt. Delens betydelse för helheten har däremot varit betydligt 

mindre uppmärksammad (se även Davoudi, 2012). Fortsatt forskning utifrån i avhandlingens 

dialektiska perspektiv behövs kring hur planeringen på ett bättre sätt ska hantera skalöver-

skridanden och undvika att instrumenten som sådana blir strukturerande. 
 
Planeringsrepresentationer och kognitiva förutsättningar för hållbara tankefigurer 

Utifrån representationens betydelse för att beskriva och förstå ett komplext system – att för-

enkla för att göra det begripligt (Simon, 1996) – så är planer ett sätt att ersätta beskrivningen 

av en process med beskrivningen av ett tillstånd. Tydligare, mer förutsägbara representationer 

är mer attraktiva för vårt ’kostnadseffektiva’ system 1 och ’lata’ system 2 (se Kahneman, 

2011), liksom för de kognitiva mentala modeller (Denzau & North, 1994) som guidar det in-

krementella, pragmatiska beslutsfattandet. De utopiska modeller som varit inflytelserika 

mellan 1990-2010 utgår från den tillväxtorienterade nyliberala kapitalismens tankefigurer 
193

. 

Vad skulle hända om representationerna och modellerna gick ut på att övertyga om hållbarhet 

och evolutionär resiliens istället för linjär konsumtion av ändliga resurser genom konkurrens 

om rummet? Frågan pekar i riktning mot en ny tankefigur för planeringens processer; den om 

den dialektiska syntesens ömsesidighet och samtidighet; transcendensen mellan olika 

autopoeitiska system med bibehållen systemintegritet. Fortsatt forskning skulle kunna under-

söka förutsättningarna för en sådan tankefigur att utvecklas, etableras och få verkan.  
 

                                                
193

 Det går att argumentera för att även andra former av kapitalism har tagit sig de uttryck som förordats i 

stadsbyggnadsvisionerna under det senaste seklet; se exempelvis Asplund, 1991. 
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Gränser, bryggor och glapp mellan planeringsinstrumenten 

De utopiska modellerna förutsätter ett perspektiv (se även Lefebvre, [1970]2003) som är skal-

beroende – en stadsplan är inte relevant på regional nivå och inte begriplig eller ens tillämpbar 

på byggnadsnivå och omvänt. Man kan anföra att till ett visst planinstrument hör vissa 

modeller, representationer och tankefigurer. Detaljplan är knuten till konkreta modeller med 

tydlig förutsägbarhet. I översiktsplan tenderar modellerna att bli mer relativa och abstrakta. 

Detaljplaneringen på projektnivå leder till ett stigberoende genom att etablera de statiska 

modellerna som lösning på den svåra processen - tillstånd ersätter process. Ett frigörande från 

dessa förutsätter nya former för problemformulering, vilka i enlighet med tidigare diskussion 

ofta innehåller den färdiga lösningen.  

Även olika rumsuppfattningar relaterar till olika planinstrument – det absoluta rummet till 

detaljplaneringens konkreta och lokala fysiska ’verklighet’ och det relativa rummet till den 

översiktsplaneringens abstrakta och övergripande ’visionära’ värld. Beroendet av feedback 

gör att det som ligger nära i tid och är påtagligt ger större förutsägbarhet i fråga om konsek-

venser av olika beslut. Det behövs strategier och verktyg för tydligare feedback i långsiktiga, 

abstrakta frågor och som minskar risken för kognitiv förenkling. Avhandlingens indikatorer är 

ett exempel på sådan metod. Mer forskning behövs för att identifiera mekanismerna som 

kopplar dessa till hållbara genomförandeprocesser och hur de synliggörs. Här kan inte 

visualiserings- och animeringsteknik erbjuda intressanta möjligheter. 
 

Planeringsstrategier för rumslig resiliens  

Med vilka verktyg ska planeringen uppnå lågentropi-högexergi-situationen? Resiliens utgör 

en nyckelfaktor i förhållningssättet till konfigurationens utformning; tålighet mot påfrest-

ningar, anpassningsförmåga till nya situationer och förändringsbarhet för nya systemtillstånd. 

Konfigurationen behöver därmed optimalitet, generalitet och flexibilitet. Avvägningen mellan 

låg entropi och hög resiliens i de fysiska strukturerna innebär att främja både hierarkiska 

bundna skalnivåer (låg redundans, låg entropi) och skaloberoende nätverk (hög redundans, 

diversitet och flexibilitet) inom ramen för en fraktal morfologisk evolutionsprincip. Energi-

systemets skalöverskridande karaktär behöver synliggöras och frigöras från de begränsningar 

som planinstrumentens fokus på frågor på bundna skalnivåer med relaterade rumsuppfatt-

ningar innebär.  
 
Planinstrument för ökad resiliens och minskad entropi 

Planinstrumenten ger lösa tyglar åt frågor som skulle behöva ges beständighet (energi-

realterade konfigurativa element i stadsväven) och fasta ramar och förutsägbarhet åt sådant 

som skulle behöva ges en högre grad av flexibilitet (småskalig funktionsblandning och bebyg-

gelseutformning). Genom detaljplanering upprättas ’hårda’ kopplingar som ofta förutsätter att 

’form följer funktion’ eller tvärtom och som syftar till förutsägbarhet på mikronivå. Detalj-

planer blir emellertid ofta obsoleta och ibland ett hinder för successiv anpassning till nya 

betingelser – de ökar förutsägbarheten men minskar resiliensen. Här finns ett dilemma – 

återigen mellan entropi och resiliens – i att skapa planer som är robusta nog att ge bestän-

dighet åt de energipåverkande konfigurativa elementen, men samtidigt på mikronivå medge så 

stor flexibilitet att planernas struktur inte blir obsolet. Översiktsplanen å andra sidan ger inga 

som helst garantier för att beslut leder till genomförande. Hur planinstrumenten bättre ska 

fungera i en komplex och föränderlig omvärld är ett relativt lite beforskat område som 

behöver beforskas även från andra utgångspunkter än fastighetsjuridiska och ekonomiska.  
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Starkare juridiska kopplingar mellan energiplanering och översiktsplanering 

Energiplaneringen enligt Lag om Energiplanering (LE) har varit tämligen verkningslös vad 

gäller fysiska stadsutvecklingens påverkan på energianvändningen. En rimlig slutsats utifrån 

avhandlingen är att det är dags att denna aspekt av energiplanering juridiskt integreras i över-

siktsplaneringen med kravet att ett rumsligt systemperspektiv tydliggörs i både LE och PBL; 

explicita krav på redovisning, analys och hantering av den intra-urbana och inter-urbana 

fysisk-rumsliga konfigurationen från energi- och klimatperspektiv. Detta bör studeras vidare i 

förhållande till den evolutionära dynamik i olika system som identifierats i avhandlingen samt 

i relation till dess juridiska konsekvenser.  

Verktyg och metoder 

Den konfigurativa koden 

Ett sätt för att nå och säkra ett energimässigt hållbart konfigurativt perspektiv på stads-

utvecklingen skulle kunna vara ett kodsystem av relationella hållbarhetsregler (se Moroni, 

2008) som kan lägga fast en relationell ’skelettstruktur’ som ett tematiskt tillägg till översikts-

plan. ’Den konfigurativa koden’ bör bestämmas på tätorts-/föp-nivån, den mest gynnsamma 

skalnivån att sammanföra energi- och klimatfrågorna med fysisk planering. Om den dessutom 

kan göras bindande i systemstrukturella avseenden skulle osäkerheten på systemnivå kunna 

minska samtidigt som detaljplan skulle kunna användas tydligare kopplat till genomförande 

snarare än för att reglera långsiktiga strukturerande frågor. Detta är delvis en fråga om 

gränsdragningar inom ramen för existerande planläggningssystem, men behöver utvecklas 

vidare för att bli ett tydligt styrmedel.  
 
Retoriken som verktyg i planeringen 

Metaforiskt tänkande “…can be especially useful in situations where it is necessary to break 

a given, traditional way of reasoning, in order to facilitate a redefinition of the self and the 

environment.” (Walters, 2013:214 med hänvisning till White, 1978). Ricoeurs ([1975]1977) 

beskrivning av retorikens roll som den förmedlande länken mellan logik och poesi är inte 

statisk till sin karaktär utan dialektisk - samtidigt föränderlig och förändrande i förhållande till 

spänningsfältet mellan det instrumentella och det emotionella. Här finns en potential att 

koppla samman den instrumentella målstyrningen och visionernas vaghet. I energisamman-

hang kan inte minst metaforer användas för att konkretisera en relationell problematik för 

lekmän och berörda eller förändra genom att ge ny mening åt begrepp som stad och planering 

(se Tunström, 2009). Användandet av referensbilder och fysiska modeller som alternativ till 

abstrakta diagrammatiska modeller kan utgöra en förmedlande länk till ett arkitektoniskt 

förhållningssätt i det sammanhanget.  
 

Utveckling av framtidsstudier för den fysiska planeringen 

Den reflexiva iteration som backcasting innebär är kärnan även i den form av syntetiserande 

dialektik jag har diskuterat. I Sverige förekommer endast ett fåtal framtidsstudier av städers 

fysisk-rumsliga utveckling i olika scenarier från ett klimat- och energiperspektiv (se dock 

Gullberg, et al, 2007; Höjer et al, 2011; Ranhagen, 2008 och Åkerman et al (2007). Det 

behövs fler framtidsstudier som på mer ingående väger in stadens rumsliga konfiguration.   
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Appendix 1 – definitioner 

Abduktion: En form av resonerande som ligger nära induction som förankrar påståenden om sociala 

världar i samhällsvetenskaplig forskning hos perspektiv och betydelser hos de individer som ingår I de 

sociala världarna (Bryman, 2012).  

Agentbaserad modell: System uppbyggda av individer som agerar rumsligt genom medvetna beslut 

(Batty, 2009).  

Agglomeration: Plats med sammanhängande tätbebyggelse (ne.se). I ekonomiska sammanhang 

innebär agglomeration att flera verksamheter eller företag av likartad karaktär lokaliserar sig så att de 

har geografisk närhet till varandra.  

Agonism: En politisk teori som betonar de potentiellt positiva aspekterna av konflikt som alternativ 

till konsensus. Se Mouffe, 2005. 

Aktant: Sammanfattande benämning på mänskliga aktörer och icke-mänskliga aktörer såsom objekt i 

den fysiska miljön som utövar en påverkan på mänskliga aktörer. Begreppet används ofta i post-

strukturalistisk teori (se Murdoch, 2006).  

Aktör: Benämning på individer, grupper eller organisationer av människor i sammanhang där de 

aktivt agerar intentionellt.  

Aktörsnätverksteori: En approach till socioteknisk analys som behandlar enheter och betydelser som 

förverkligade och relationella effekter och utforskar konfigurationen och rekonfigurationen av dessa. 

Grundläggande ontologiska kategorier, t ex människa och icke-människa, hanteraas som effekter 

snarare än som förklarande tillgångar (Law, 2004).  

Allegori: Konsten att beskriva någonting som någonting annat, att avkoda mening och läsa mellan 

raderna för att förstå någonting annat eller någonting mer (Law, 2004).  

Antagonism: Fiendskap som yttrar sig i olika former av motstånd. 

Antropogen: Process eller effekt som är orsakad av mänsklig aktivitet (ne) 

Argumentativ tolkning: 

Arketyp: Grundmönster (ne.se) eller urtyp. Nedärvt sätt att tänka. I arkitektur och stadsbyggnad 

basala morfologiska former.  

Artikulering, artikulatorisk praktik: Formandet och framförandet av budskap. I diskursiv 

produktion det sätt på vilket diskurser formas i sociala sammanhang.  

Autopoiesis: Begrepp som utgår från grekiskans auto (själv-) och poieisis (skapande, produktion) och 

som används för att beteckna system som har förmågan att reproducera sig och vidmakthålla sig.  

Bifurkation: En process genom vilken avvikande riktningar i en utvecklingslinje skapas i ett urbant 

system (Batty, 2009). I systemekologi används ofta synonymt begreppet regimskifte. 

Butterfly effect Begerepp inom kaosforskning som avser egenskapen hos vissa kaotiska system att en 

marginell påverkan en del av systemet kan få stora och oförutsägbara effekter någon annanstans i 

systemet. 

Deduktion: En approach till förhållandet mellan teori och forskning i vilken den senare utförs med 

hänvisning till hypoteser och idéer som härrör från den förra (Bryman, 2012).  

Den osynliga handen: Ekonomen Adam Smith´s idé att effektiv resursanvändning utvecklas till följd 

av en fri marknad där individer agerar i egenintresse (Levin, 1999). 

Diskursanalys: En approach till analysen av samtal och andra former av diskurs som betonar de sätt 

på vilka olika versioner av verkligheten produceras genom språk (Bryman, 2012). 

Dissipativa strukturer: En av Ilya Prigogine införd benämning på strukturer eller förlopp som inte 

befinner sig i termodynamisk jämvikt (ne.se). 

Dystopi: Ett inhumant, icke önskvärt ideal (skräckscenario) (Ranhagen, 2013). 
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Ekologisk modernisering: Diskurs som inbegriper uppfattningen att en ekologiskt hållbar utveckling 

kan uppnås genom utveckling av miljövänlig teknik och utveckling av de existerande 

försörjningssystemen inom ramen för den rådande marknadsekonomin.  

Emergens: Process genom vilken komplexa mönster uppstår till följd av samspel mellan enklare 

strukturer eller beteenden.  

Energi: Begrepp inom naturvetenskap och teknik relaterat till kraftbegreppet och förmågan att utföra 

arbete. Av grekiska energeia (ne.se). 

Entropi: Graden av oordning i ett system. Begreppet är fundamentalt inom teorin för spontana 

(irreversibla) processer och för förståelsen av hur organiserade dissipativa strukturer och liv kan 

uppstå i ett system med energiflöde. Ludvig Boltzmann såg i entropibegreppet ett uttryck för 

sannolikheten att finna en given fördelning hos rörelsemängderna hos partiklarna i ett betraktat 

system. Entropi betcknas med bokstaven S. Entropi betecknar också ett mått på informationsinnehållet 

i ett meddelande (ne.se).  

Epistemologi: Läran om kunskap, av grekiskans episteme (kunskap) och logia (lärande) (ne.se). 

Epistemologi utgör en huvudgren inom filosofin som definierar och diskuterar vad som går att veta 

och vad som är godtagbar kunskap (Bryman, 2012).  

Exergi: (av ex- och ergon ’arbete’), den mängd mekaniskt arbete som maximalt (dvs. i en ideal 

process) kan utvinnas ur ett system då det får gå till termodynamisk jämvikt (internt eller med en viss 

konstant omgivning) (ne.se). Exergi brukar också enkelt beskrivas som den tillgängliga energin; det 

som kan kommas åt.  

Explikativ: Förklarande. 

Feedback: En process genom vilken en systemvariabel påverkar en annan variabel positivt eller 

negativt (Batty, 2009).  

Flernivåstyrning: Fördelning av ansvar och uppgifter på flera nivåer och organ i 

samhällsorganisationen. 

Fraktal (struktur): Ett mönster eller arrangemang av systemelement som är självupprepande på olika 

skalnivåer (Batty, 2009).  

Framtidsbild: Konkret rumsligt scenario som inte strikt behöver kopplas till en viss omvärldssituation 

(Ranhagen, 2013).  

Förförståelse: Den föreställning som finns innan en tolkning av ett empiriskt fynd sker. Denna 

föreställning kan uppfattas vara intuitiv.  

GIS: Förkortning för Geografiskt InformationsSystem. Datoriserat informationssystem för hantering 

och analys av lägesbundna data. 

Hermeneutik: Läran om tolkning (ne.se). Som forskningsmetod är tolkningen central inom 

hermeneutik. Den hermeneutiska cirkeln är grundläggande, och baseras på en cirkulär förflyttning 

mellan individens förförståelse och de fynd som görs i forskningen, vilka påverkar och berikar fortsatt 

förståelse (se Alvesson & Sköldberg, 2008).   

Heuristik: Av grekiska heuriskō ’finna’, ’upptäcka’. Heuristik är dels en metod för att upptäcka eller 

bilda ny relevant kunskap, dels läran om sådana metoder. En heuristik används för att göra plausibla 

antaganden, för att välja eller generera hypoteser, men innebär i sig inte ett rättfärdigande av dessa 

(ne.se). Begreppet används även för att beskriva uppskattningar och användandet av tumregler. Det 

innebär därmed också att anspråk på sanning genom heuristiskt producerad kunskap är begränsade.  

Hierarki: Hierarkisk organisation utifrån arrangering och klassificering baserad på rang (Levin, 

1999).  

Icke-linjär: Utveckling av ett system som inte med god approximation kan beskrivas med linjära 

modeller (ne.se). Utvecklingen är istället oförutsägbar och kaotisk.  

Induktion: Inom logik, matematik, vetenskapsteori m.fl. områden slutledning i vilken man sluter sig 

till ett generellt samband från ett antal enskilda fall (ne.se). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ex-
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Intra-urban: Beteckning för fenomen som existerar inom gränserna för ett urbant område, t ex en 

stad.  

Inter-urban: Beteckning för fenomen som existerar utanför eller mellan enskilda urbana områden.  

Kapital: Ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta eller 

motsvarande, senare även på produktionsmedel och tillgångar i allmänhet, d v s allt som har 

egenskapen att kunna ge avkastning (ne.se). 

Kapitalism: Ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där 

produktionen regleras av marknadskrafter (ne.se). 

Kausal/kausalitet: Orsakssamband som innebär en form av nödvändighet i relationen mellan 

empiriska fenomen.  

Kluster: Klunga eller grupp. Vanligen använt begrepp i statistisk analys; klusterurval (ne.se).   

Komplexitet: Beteckning för en företeelse som är sammansatt och invecklad. Komplexitet anger 

också graden eller nivån av oöverskådlighet i ett sammanhang, och kan inbegripa inverkan av 

slumpmässighet.  

Komplext adaptivt system: System av många inbördes relaterade delar som har förmåga att anpassa 

sig efter förändringar i omgivningen och därmed utvecklas med tiden.  

Koncept: En beteckning för en gruppering av fenomen som organiserar observationer och idéer 

utifrån deras gemensamma egenskaper (Bryman, 2012).  

Konfiguration: Den specifika relationen mellan ett systems ingående delar som ger systemet dess 

strukturella särprägel.  

Konsensus: Överenskommelse med enighet mellan medlemmarna i ett socialt system (ne.se).  

Konstruktivism: Hävdandet att vetenskapliga påståenden eller sanningar är helt eller till stor del 

speglar de sociala omständigheter under vilka de produceras (Law, 2004).  

Kraftlag: Skalmässigt proportionerliga lagar som ordnar en uppsättning objekt i förhållande till deras 

storlek under inflytande av någon kraft (Batty, 2009).  

Kritisk realism: En realism-baserad epistemologisk approach som utgår från att studier av den sociala 

världen bör åtföljas av att de strukturer som påverkar den sociala världen identifieras. Till skillnad från 

positivismen accepterar den kritiska realismen att dessa strukturer kanske inte framträder för våra 

sinnen. Kritisk realism är därför, till skillnad från positivismen, inte empiricistisk (Bryman, 2012).  

Kritisk teori: Kritisk samhällsteori med utgångspunkt i Marx, utvecklad inom den s k Frankfurtskolan 

av bl a Horkheimer. Kunskap betraktas som värdeladdad. Intar ett kritiskt förhållningssätt till 

upplysningtänkandet och det instrumentella förnuftet (www.iep.utm.edu/con-meta).  

Liberalism: Samhällsåskådning och politisk ideologi som utgår från individens frihet som 

grundläggande värde och som motsätter sig den enväldiga monarkin och andra politiska system med 

karaktär av absolutism.  

Mekanism: Sammansättning av delar med förmågan att överföra kraft och därmed påverka andra 

delar.  

Metabolism: Av grekiska metabolē ’omkastning’, ’förändring’ (ne.se). Används som synonym till 

ämnesomsättning och utgör som sådan en metafor i stadsutveckling för den omvandling av energi till 

materia i olika flöden som städers resursanvändning innebär.  

Metafor: (latin metaʹphora, av grekiska metaphoraʹ, det senare även med betydelsen ’bortförande till 

ett annat ställe’, av metapheʹrō ’bära bort’) (ne.se). Retorisk stilterm, en av retorikens fyra huvudtroper 

och bildligt uttryckssätt som innebär att beskriva något som något annat genom att ett begrepp byts ut 

mot ett näraliggande begrepp.  

Metastyrning: Begrepp som innebär att även om staten eller representativt valda organ förlorar en del 

av sin suveränitet genom nätverkspolitiken kan den fortfarande i kraft av sin legitimitet och andra 

resurser styra nätverk (Montin & Hedlund, 2009, baserat på Sørensen & Torfing, 2005).  

Modell: Matematisk eller fysikalisk förenkling av ett system (Levin, 1999). 
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Monocentrism: Enkärnighet. Städer med ett centrum kan betecknas som monocentriska till skillnad 

från städer med flera centra som betecknas polycentriska.  

Narrativ: Berättelse eller berättande. 

Non-ergodicitet: Ergodicitet är ett begrepp inom matematisk statistik och dynamiska system. En 

stokastisk (påverkad av slump) process är ergodisk om dess egenskaper kan skattas från en serie utfall 

av processen. Non-ergodiska är följaktligen stokastiska processer vars egenskaper inte går att skatta, d 

v s processen är inte förutsägbar, utan påverkas i hög grad av bl a de initiala förutsättningarna vid det 

enskilda tillfället (se bl a Pierson, 2000).  

Nyliberalism: Politisk och ekonomisk åskådning som utgår från den klassiska liberalismens tankar 

om det sociala och ekonomiska livets utveckling, men med minimalt inflytande från staten och med ett 

försvar av kapitalismen.  

Nätverk: En struktur med enheter som är kopplade till varandra genom relationer och noder. 

Oxymoron: Ord eller begrepp som inbegriper en självmotsägelse.  

Ontologi: Läran om det varande; en del av metafysiken (ne.se), d v s vad vi kan veta om verkligheten.  

Panarki En representation av en hierarki som en grupperad uppsättning adaptiva systemcykler. 

Konceptet förklarar karaktären hos utvecklingen av komplexa adaptiva system (Holling, 2001).  

Paradigm: Benämning på de mönster som styr vetenskapligt tänkande (Kuhn, 1962). 

Polycentrism: Flerkärnighet. Principen att organisera en region utifrån flera politiska, sociala eller 

ekonomiska centra.  

Policy: Avsiktsförklaring och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål. Normbildande 

snarare än gränsskapande och styrande. Vägleder mot de handlingar som troligast ger önskat resultat. 

Policys kan ses som politiska, organisatoriska, ekonomiska och administrativa mekanismer som 

skapats för att nå ett eller flera mål.  

Prognos: Framskrivning av aktuella trender; ett deterministiskt synsätt (Ranhagen, 2013).  

Program: Dokument (här inkluderas även sektorsplaner) som kännetecknas av att de oftast har bäring 

på en sektor inom den kommunala verksamheten och således inte anlägger ett helhetsperspektiv på 

den kommunala utvecklingen. Ordet program kommer från grekiska programma (ne.se), vilket 

ursprungligen betydde föreskrift, anslag eller offentlig kungörelse. Program och sektorsplaner har en 

operativ och praktiknära roll där strategiska ställningstaganden ofta redan är gjorda när uppdraget att 

upprätta programmet eller sektorsplanen ges. Det finns därför litet behov av att övertyga om 

programmets inriktning. Däremot kan det förekomma en vinklad argumentation utifrån de diskurser 

som präglar sektorn i fråga och ett aktivt val av argument som stödjer de förslag och lösningalternativ 

som ligger inom dessa diskurser (Jacobsson, 1988). 

Plan: Om planering betraktas som en process för att nå ett framtida tillstånd eller mål genom medvetet 

avvägda åtgärder utifrån givna förutsättningar så är en plan i detta sammanhang det dokument eller 

den handling som beskriver det framtida tillståndet och åtgärderna för att nå detta tillstånd.  

Positivism: En epistemologisk position att naturvetenskapliga metoder kan och bör användas även i 

samhällsforskning (Bryman, 2012).  

Postmodernism: En position som uppvisar ett avståndstagande från överordnade berättelser och från 

realism som epistemologisk utgångspunkt. Som forskningsmetodologi innebär postmodernism ett 

särskilt fokus på kvalitativa metoder och på olika representationsformer i forskningens resultat 

(Bryman, 2012).  

Poststrukturalism:  

Pragmatism: En filosofi som utgår från betydelsen av handlingars och idéers praktiska konsekvenser. 

Sanning denfinieras av vad som är nyttigt och användbart. Teorier och hypoteser verifieras genom i 

deras konsekvenser och bedöms utifrån tillämpbarhet, funktion och användbarhet (se Alvesson & 

Sköldberg, 2008).  
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Realism: En approach till vetenskapsfilosofi som hävdar att empiriska och experimentella 

undersökningar är obegripliga utan en extern värld och människans möjlighet att ingripa i den världen 

för att övervaka resultaten av deras handlingar (Law, 2004).  

Redundans: Av latinets redundaʹntia; ’överflöd(ande)’, ’ordrikhet’, av reduʹndo (ne.se). Innebär att ett 

budskap innehåller mer information än nödvändigt för att på effektivast möjliga sätt förmedla avsedd 

information. Innebär i systemevolutionär mening att systemet har en diversitet av relationer eller delar 

som gör det anpassningsbart till många olika situationer eller utvecklingsriktningar.  

Regim: Franska régime, av latin reʹgimen; styrande (ne.se). Används förutom i politiska sammanhang 

även i bl a systemekologi som beteckning för förhärskande ordning av stabil karaktär i storskaliga 

system.  

Resiliens: Ett mått på den hastighet med vilken ett ekosystem återgår till sitt föregående tillstånd efter 

att ha utsatts för en störning.  

Scenario: Möjlig framtida situation som är beroende av olika omvärldsförändringar; att tänka i 

eventualiteter (Ranhagen, 2013).  

Semiotik: Studiet av tecken. En approach till analyser av dokument och andra fenomen som betonar 

betydelsen av att hitta underliggande mening och betydelse hos dessa fenomen hur mening produceras 

i processer och hur tecken formas för att ha en påverkan på de som är användare av tecknen (Bryman, 

2012).  

Sigmoidal: En grafisk representation av en matematisk funktion som bildar en S-kurva.  

Singularitet, singulär: Uppfattningen att det finns definitiva, begränsade och därför en singulär 

uppsättning processer i världen; att världen är singulär (Law, 2004).   

Självorganisering: Utveckling av ett system i en process där de enskilda delarna struktureras till 

helheter utan inflytande av överordnade kontrollfunktioner.   

Stigberoende: Beroendet av resultatet från en process som baseras på historiska händelser (Levin, 

1999). 

Strategi: Vägen mot ett eller flera explicita mål, framtidsbilder eller ett utvecklat scenario (Ranhagen, 

2013).  

Struktur: De inbördes relationer som råder mellan delarna i en helhet (ne.se).  

System: av grekiska systēma ’helhet sammansatt av flera delar’, samling element som hänger samman 

med varandra så att de bildar en ordnad helhet (ne.se). 

Termodynamik: Läran om energi, dess omvandling till andra former och särskilt förhållandet mellan 

värme och arbete (wikipedia.se). 

Traktat: Vetenskaplig behandling eller skrift. Efter latinets Tractato (beröring) (ne.se). 

Triangulering: Användning av flera typer av empiriskt material för att identifiera ett fynd. 

Typomorfologi: Studier av urban form i syfte att lyfta fram påverkan av tidigare designteorier på 

stadsbyggnad (Abarkan, 2000).  

Urbanisering: Av latinets urbanus ’som hör till staden’, ’stads-’, av urbs ’stad’, ökande stadsboende, 

en process som definitionsmässigt varierar mellan länder och världsdelar (ne.se). 

Urbanism: Stadens liv och den lära som studerar detta fenomen.  

Utopi: Ett önskvärt ideal som inte går att förverkliga (Ranhagen, 2013). 

Utopia: Grekiskt ord som betyder icke-plats; plats som inte finns. Ingår i titeln på Thomas Mores bok 

från 1516, De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia. Betecknar ofta ett önskvärt men 

inte uppnåeligt idealtillstånd.  

Vision: Önskvärd framtid (Ranhagen, 2013) som går att uppnå.  
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Appendix 2: GIS-metod för urban form-indikatorer 

Grundläggande operationer 

Indikatoranalysen genomförs i en steg-för-steg metod där vissa grundläggande uppgifter tas fram först, 

som grund för indikatorerna:  
 

 Beräkning av förändring av tätortens totala arealmässiga utbredning (km
2
) mellan 1990 och 2010. 

 Beräkning av förändringen av tätortens ytmässiga formfaktor (arean / tätortsgränsens längd) mellan 

1990 och 2010. 

 Beräkning av förändringen av medeldensiteten för boendebefolkning (nattbefolkning) i tätorten 

som helhet. 

 Beräkning av totala golvytan för varje byggnad i staden (byggnadsarea x (byggnadshöjd / 3). Dessa 

uppgifter gör det möjligt att beräkna bebyggelsens medeldensitet i staden som helhet. I det här 

sammanhanget avses uppvärmd yta, eftersom det är denna som anses ge upphov till den 

huvudsakliga energianvändningen för bebyggelsens del.  

 Beräkning av förändringen av medeldensiteten för bebyggelse i tätorten som helhet.  

 Beräkning av förändringen av genomsnittligt exploateringstal i tätorten som helhet (total 

byggnadsarea / total tätortsyta). 

 Beräkning av tillkommen byggnadsyta i förhållande till den totala byggnadsytan. 

Dessa mått kan användas för mer avancerade beräkningar för de olika indikatorerna.  

Beräkningar för de olika indikatorerna 

Bebyggelsetäthet, totalt 

Den totala bebyggelsetätheten är ett mått på den totala förändringen i termer av utglesning eller 

förtätning av en stad under undersökningsperioden. Måttet säger inget om hur förtätningen eller 

utglesningen fördelar sig mellan tätortens olika delar. Bebyggelsetätheten för hela staden kan beräknas 

som kvoten total bruttoarea (m2 BTA) / tätortsyta för åren 1990, 2000 och 2010. Bebyggelseytan 

beräknas genom att räkna ut antal våningar (fasadhöjd i meter / 3) samt addera denna uppgift för 

samtliga byggnader inom tätortsytan. Det är intressant att se både skillnaden mellan de olika 

intervallen och skillnaden 1990 – 2010. Kartläggning av bebyggelsen var tänkt att ske utifrån baskarta 

från olika tidpunkter. Då detta inte gått att erhålla har ny bebyggelse från och med 1990 och framåt 

identifierats med utgångspunkt i digital baskarta från 2011 (Uppsala) och 2012 (Eskilstuna) kopplad 

till kommunens fastighetsregister, där vissa åldersuppgifter i form av tillkomstår har funnits. Där 

denna uppgift saknats har uppgifter inhämtats manuellt via webben (Eskilstuna kommuns hemsida, där 

gällande detaljplaner finns tillgängliga samt www.google.se/googlemaps.) 
 
Befolkningstäthet 

Antalet boende beräknas för olika tidpunkter 1990, 2000 och 2010 baserat på befolkningsstatistik. 

Analysen baseras på SCB:s befolkningsstatistik kopplat till fastigheter men aggregerat till hektarstora 

rutor. Analysen görs för dagbefolkning och nattbefolkning på centralortsnivå och kommunnivå.  

Upplösningen på hektarrutor har varit den finaste SCB har medgivit för studien av sekretesskäl, 

men har också bedömts som en lämplig detaljeringsgrad utifrån analysens syfte; en mer detaljerad 

upplösning skulle inte bidra ytterligare till analysen på tätortsnivå.  

Då statistiken är kopplad till fastigheternas centroidpunkt kan emellertid resultatet för mycket stora 

fastigheter bli geografiskt något missvisande. Fastigheter kan också ha förändrats till storlek och 

gränser, vilket gör att centroidpunktens läge kan flyttas mellan olika hektarrutor från en tidpunkt till en 

annan. Jag bedömer att det för städer av den storlek som studien berör inte blir så stora fel att felaktiga 

slutsatser dras på grund av materialet. Den kvalitativa tolkningen är en viktig komponent och innebär 

omsorg i att bedöma dels vad sådana fel kan bero på, dels dess påverkan på analysresultatet. 
 
Centralitet 
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SCB:s befolkningsstatistik indelat på hektarnivå utgör utgångspunkten. Avståndet från varje 

hektarrutas centroid (centrumpunkt) till tätortens centrumpunkt (centralstationen) mäts och 

multipliceras med antalet invånare för varje ruta. Summan av alla invånares avstånd delat med antal 

invånare anger befolkningens medelavstånd till centrumpunkten. Denna kvot beräknas för åren 1990, 

2000 och 2011 och indikerar om avståndet från en centrumpunkt i stradskärnan per område per 

invånare har ökat eller minskat under mellan de olika tidpunkterna. Förändringen anger om tätortens 

centralitet har ökat eller minskat. Utvecklingen beräknas för såväl dagbefolkning som nattbefolkning 

och på centralortsnivå såväl som på kommunnivå separat för att se om utvecklingen på kommunnivå 

respektive på tätortsnivå sker enligt olika rumsliga utbredningsmönster eller ej. Centralstationen utgör 

centrumpunkt då den ligger i stadskärnan, som antas utgöra den transportmässigt viktigaste 

målpunkten, samt då den har störst intermodalitet och kollektiva transportanslutningar.  

Centraliteten studeras också som förändringen av antalet invånare i avståndszoner om 1 km utifrån 

centrumpunkten, såväl i absoluta tal som i procentuell förändring mellan åren 1990-2000, 2000-2011 

samt 1990-2011. Förändringarna indikerar på vilka avstånd från centrumpunkten som förändringarna 

varit mest och minst påtagliga i förhållande till den genomsnittliga förändringen.  

Analysen ger en mer nyanserad bild av centralitetens rumsliga mönster. Cirkulära avståndszoner är 

en kraftig förenkling i förhållande till tätortens fysiska morfologi, men innebär en generalisering som 

är applicerbar på flertalet medelstora eller större städer utifrån utgångspunkten att flertalet är 

monocentriska (se Reneland, 1994; 2001). Vid jämförelse mellan ett större antal tätorter erbjuder den 

en enkel modell som jämnar ut lokala geografiska skillnader. Detta ger en mer rättvisande bild åt 

somliga tätorter och en mer missvisande åt andra, men utgångspunkten är överskådlig och transparent 

samtidigt som skillnader mellan tätorterna ofta är uppenbara vad gäller ytformens morfologi.  

Ett sprawlindex har tagits fram som en del i centralitetsindikatorn med utgångspunkt i den metod 

Bertaud & Malpezzi (1999) beskriver; centralortens genomsnittliga befolkningstäthet / radien hos 

centralortens yta med den teoretiska formen av en cirkel. Sprawlindex visar om den genomsnittliga 

tätheten ökar eller minskar mellan olika tidpunkter. Ett högre indexvärde innebär att sprawltendensen 

minskar; ett lägre indexvärde innebär att sprawltendensen ökar. Denna förenkling ger inget underlag 

för några slutsatser om befolkningsutvecklingen i förhållande till tätortens verkliga form utan är ett 

teoretiskt mått som måste kompletteras med mer nyanserade analyser (se centralitet och 

bebyggelsetäthet). Index är också en benämning som antyder en högre förenklingsgrad än vad en 

indikator vanligtvis innebär, vilket i detta fall också är riktigt; sprawlindex är att betrakta som en grov 

indikation på förändring. 
 
Nuklearitet, koncentration och stadsdelscentra 

En enkel indikator är förekomsten av nya kärnbildningar, koncentrationer och stadsdelscentra. För 

definition av kärna och stadsdelscentra, se Realitet. Emellertid kan även bostäder med hög täthet bilda 

koncentrationer. Ett sätt att, utöver förekomsten av servicefunktioner (större livsmedelsaffärer har varit 

en utgångspunkt i indikatoranalysen i empirin), kan vara följande: En koncentration i stadsväven 

definieras som ett område med en densitet av arbetsplatser (antal arbetande eller dagbefolkning) eller 

bostäder (nattbefolkning) som är lika hög eller högre än medeldifferensen mellan stadens 

medeldensitet som helhet och densiteten av arbetsplatser i CBD. Polycentricitetsmodeller är känsliga 

för hur man definierar CBD och subcentra i densitetstermer. Ett visst tröskelvärde för att skilja ett 

centrum från stadsväven i övrigt behövs, men om det sätts för högt kommer uppenbara subcentra inte 

att framträda och om det sätts för lågt kommer modellen att bli alltför inkluderande. 

Befolkningstätheten blir högre i CBD och i sub-centra på grund av att andelen arbetsplatser är 

högre än i den övriga stadsväven. Anas et al (1998) visar emellertid att den andelen är mindre i många 

centra som påverkas av s k agglomerationsekonomier (där företag av samma slag grupperar sig 

samman) än man skulle kunna tro. Anas et al poängterar också i en studie av några stora amerikanska 

städer att en dominerande andel av bostäderna är förlagda till den glesare mellanliggande stadsväven 

(Anas et al, 1998:). Emellertid förlorar CBD inte sin betydelse vid polycentrisk utveckling utan förblir 
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det starkaste centrat i staden (op.cit). En konsekvens av detta är att pendlingsmönstren sällan är så 

enkla att det stora flertalet pendlar mellan bostaden och centrum eller sub-centra.  

Beräkningsmodellen har inte tillämpats i avhandlingen av det skälet att en okulär analys visade det 

som indikatorn syftat till, nämligen att konstatera diskepanser i hur nya etableringar lokaliseras i 

förhållande till existerande centra och hur nya kärnor och centra uppstår i förhållande till befintliga 

koncentrationer av dag- och nattbefolkning.  

 
Funktionsblandning 

Funktionsblandning har studerats på dels tätortsnivå, dels på nivån stadsdelscentra. För tätortsnivån 

har SCB:s befolkningsstatistik på hektarnivå använts för de olika åren 1990, 2000 och 2010 (2011 och 

2012 för Uppsala respektive Eskilstuna). En selektering har gjorts i ArcGIS i tre kategorier fördelning 

mellan dag- och nattbefolkning; 0-25%; 26-74% samt 75-100% dagbefolkning. En medelhög andel 

dagbefolkning antas innebära högre funktionsblandning än en låg eller hög andel. Detta är förvisso en 

grov generalisering, eftersom det inte ger någon uppfattning om den ’inre’ differentieringen av olika 

funktioner inom ramen för begreppet dagbefolkning – en större industri är inte att betrakta som 

funktionsblandad bara för att den rymmer en stor dagbefolkning – men å andra sidan är ytstora 

verksamheter relativt få och lätta att identifiera genom sitt läge i tätorten. Analysen är okulär och sker 

genom att rutmönstret som representerar statistiken överlagrar kommunens baskarta.  

För nivån stadsdelscentra har förändringen i andelen dagbefolkning för alla hektarrutor inom 1 km 

radie från en vald centrumpunkt (se Nuklearitet ovan) selekterats. Andelen redovisas både som procent 

och som procentuell förändring mellan de olika tidsintervallen 1990-2000 och 2000-2010 (2011 och 

2012 för Uppsala respektive Eskilstuna). Resultatet ger en grov uppfattning om huruvida andelen 

arbetsplatser har ökat eller minskat i stadsdelscentrats omgivning. En alternativ indikatormodell har 

varit att beräkna arean för olika användningssätt utifrån lantmäteriets fastighetsregister, men detta har 

inte varit tillgängligt för 1990 och 2000, vilket samtidigt varit fallet för de digitala kartor som utgör en 

utgångspunkt för GIS-analyserna. Denna modell hade gett en långt mer detaljerad bild av 

funktionsblandningen ner på fastighets- och till och med byggnadsnivå, men har följaktligen inte varit 

möjlig att gå vidare med.  

 
Kollektivtrafikens täckningsgrad 

Indikatorn utgår från linjenätet för busstrafiken. Här avses dels linjenätets täckning av tätortsarean i sin 

helhet, dels endast busslinjer med turtäthet lika med eller högre än 20 minuterstrafik. Detta torde 

motsvara stomlinjenätet i flertalet större städer och tätorter. Buffring av upptagningsområden inom 

400 meter från linjestråken har gjorts med ArcGIS.  
 
Förutsättningar för effektiv kollektivtrafik 

Detta mått har utvecklats och studerats av Reneland (1994) och utgörs av totala längden av tätortens 

gränslinje delat med tätortens yta. Ju flikigare stadsgräns desto svårare att skapa kollektivtrafikstråk 

med hög täckningsgrad, effektivitet och lönsamhet. Måttet är beroende av tätortens övergripande 

struktur (en helt rund eller stjärnformad stad är mest optimalt, medan flikiga former ger sämre 

förutsättningar för god täckning). Tätortens expansion i ytterområdena har störst påverkan. Naturgivna 

element såsom sjöar, branter eller rekreationsområden inverkar på måttets noggrannhet, men. då dessa 

inte förändras nämnvärt under den 20-årsperiod som studeras beaktas de inte med det enkla mått som 

föreslås här. 
 
Trafiknätens utformning 

Trafiknätens utformning skulle, för att förlita sig i största möjliga mån på digitala mätmetoder och den 

kvantitativa exakthet det ger i beräkningarna, lämpligen utföras som en nätverksanalys med 

exempelvis ArcGIS-tillägget Network Analyst eller med något program för space syntaxanalyser. Jag 

konstaterade dock redan på ett tidigt stadium att de tillkomna områdena inte skulle ge några 



364 
 

signifikanta resultat eftersom de är av huvudsakligen begränsad omfattning och ligger i periferin, 

vilket inte påvekar nätverket som helhet i någon större omfattning. Däremot skulle en sådan analys 

kunna ge mått på integrationen för de nya områdena relativt befintliga, mer integrerade områden av 

exempelvis rutnätskaraktär. Även antal korsningar per längdenhet vägnät skulle kunna beräknas. Det 

sistnämnda skulle vara mer intressant än det förstnämnda för undersökningens del, då just 

korsningstätheten i andra studier har visat sig ha en viss betydelse. I övrigt är gatunätets mönster som 

sådant det intressanta eftersom det kan associeras med dels olika korsningstäthet (även om lokala 

faktorer och exploateriingens ytutbredning ofta visar sig ha större betydelse för vägnätets utformning 

och korsningstätheten än planprinciper i praktiken). Då tilläggen i nästan samtliga fall är av en 

överblickbar karaktär har en okulär bedömning utifrån flygbilder och kartor bedömts som tillräcklig 

som underlag för undersökningen. En avgörande faktor har varit tillgång till kompetens och 

programvara att utföra nätverksanalyserna, vilket kan ha gått relativt enkelt om detta funnits. Jag vill 

därför uppmuntra till försök med nätverksanalyser vid fortsatt användning av indikatorerna.  

Bebyggelsetypologi 

Typologier kan identifieras genom att beräkna exploateringstal och täthetsmått för nytillkommen 

bebyggelse på kvarters- eller tomtnivå och jämföra med Rådbergs täthetsdiagram och genom 

inmatning av uppgifterna i spacematrix. Därefter kan tillskotten relateras till fjärrvärmenätets 

utbredning med utgångspunkt i den täckningsgrad och täthet som fordras för att motivera en 

anslutning. Redan frågan om det är en förtätning eller perifer exploatering på jungfruelig mark går att 

se som en positiv eller negativ indikator, men det beror också på närheten till 

produktionsanläggningarna. Utifrån beforskade samband mellan stadstyp och energianvändning kan 

sedan resonemang föras om huruvida en viss exploatering är fördelaktig eller ej från energisynpunkt. 

För denna indikator har uppgifter för delar av Uppsala tagits fram men inte integrerat i avhandlingen 

då ett komplett material fordrat större arbetsinsats än vad som rymts inom avhandlingsarbetet. 

Bedömningen av tillkommande bebyggelses typologi har därför gjorts okulärt utifrån flygbilder och 

kommunens baskarta.  

Förutsättningar för fjärrvärme/fjärrkyla 

Antal eller andel fastigheter som tillkommit under undersökningsperiodens olika intervall och som har 

närhet till befintligt eller under perioden utbyggt fjärrvärmenät selekteras med Arc GIS. Här har det 

inte gått att få digitalt material och det har inte funnits tid att digitalisera det analoga kartmaterial som 

stått till buds. I Eskilstuna har det funnits tillgång till digitalt fjärrvärmenät för åren 2000 och 2012, 

men inte 1990. Därmed har det inte gått att genomföra analysen fullt ut för Eskilstunas del.  

En annan indikator är fjärrvärmenätets längd i förhållande till tätortens area. Även detta förutsätter 

digitala uppgifter om nätets utbredning vid olika tidpunkter.  

Indikatorernas signifikans, relevans, validitet och reliabilitet 

Zhang & Guidon (2006), refererad i Narayan (2009) anger ett antal kriterier för urval av indikatorer;  

 Möta behoven hos de användare som identifierats, d v s de ska stödja beslutsfattare och planerare 

som utformar hållbara stadsutvecklingsstrategier,  

 Vara lätta att förstå,  

 Vara verkningsfulla och, idealt, entydiga mått för egenskapen i fråga, samt 

 Vara användbara för praktisk tillämpning – användbarheten baseras på tillgängligheten hos 

relevanta dataset som behövs vid kvantifieringen.  

Indikatorerna visar tillsammans den rumsliga fördelningen av byggnader, människor och funktioner. 

De avslöjar inget direkt om rörelserna mellan målpunkter, d v s energianvändningen för transporter. 

Det är därmed överlag är svårt att belägga och leda i bevis att en viss planeringsåtgärd leder till en viss 
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påverkan på energianvändningen via förändring av urban form. Reliabiliteten i varje modell begränsas 

till just indikationer – grova riktningsvisare av möjligheten till värmeeffektivisering, gemensamma 

uppvärmningssystem och möjligheten till att minska de korta nödvändiga resorna, t ex mellan arbete – 

bostad eller bostad – basservice. Detta förutsätter vissa antaganden om servicens fördelning och att 

distansfriktionen är den dominanta faktorn vid valet av färdväg och målpunkt bland i övrigt likvärdiga 

alternativ. För att relatera till den faktiska uppvärmningen och transportarbetet måste mätningarna 

jämföras med statistik över den totala uppvärmningen och det totala trafikarbetet vid de tidpunkter 

som mätningen omfattar. Denna fråga ingår inte i undersökningens syfte. Eftersom validiteten – 

sambanden mellan urban form och transporter respektive uppvärmning – också har en begränsad 

signifikans i flera fall (se bl a Ewing & Cervero, 2010), måste utfallet av en urban form-analys, även 

om den baseras på kvantitativa data, hanteras abduktivt. Det betyder att tendenser i analysen måste 

tolkas iterativt mot andra typer av data – triangulering.  

Jag har valt att använda ArcGIS som analysverktyg med utgångspunkten att indikatorerna ska 

kunna mätas genom enkla operationer med data som är vanligt förekommande i kommuner och kan 

reproduceras utan större svårighet i Sverige. Då valet av skalnivå, upplösningen hos data, 

aggregeringen av enskilda data och olika indikatorspecifika selekteringsmetoder har en inverkan på 

resultatet (Orenstein, Frenkel & Jashan, 2014) har jag strävat efter analyser som innebär så få val och 

ställningstaganden som möjligt vad gäller bearbetningen av ursprungliga data.  

Indikatoranalyserna har varit av tre olika slag;  
 

1. Direkta observationer av kartor eller data utan annan bearbetning än min egen tolkning.  

2. Diskreta datamängder som gjorts geografiskt synliga genom GIS-analyser, men som enbart har 

avgränsats genom selektering eller andra metoder i ett steg.  

3. Analyser som bygger vidare i ett eller flera steg på data som tagits fram med analyser av typ 2.  

Samtliga typer involverar tolkning i någon omfattning baserat på förförståelse och teoretisk bakgrund. 

Vad som skiljer de tre analystyperna är riskerna för fel och skevheter som kan påverka signifikans, 

validitet och reliabilitet. Framförallt har två typer av data använts; kartor och statisktiska data. Vad 

gäller kartorna har ytuppgifter och analyser genom ytberäkningar kunnat göras med den noggrannhet 

som kartan har. Denna noggrannhet får anses som god i förhållande till analysens syfte. Eventuella fel 

här beror på beräkningsmetod snarare än mätmetod. Eftersom beräkningarna varit skäligen 

okomplicerade av typen beräkning av bruttoareor och kvoter mellan dessa och markytor får risken för 

fel här anses begränsas till ’den mänskliga faktorn’, d v s regelrätta räknefel, felinmatningar och 

liknande. Sådana fel kan förekomma i enstaka fall men är inte genomgående. En annan typ av fel kan 

ligga i kartans representation, d v s upplösning, ytavgränsningar m m. Dessa är konsekventa för 

respektive fall, eftersom endast en uppsättning digitala kartor använts, vilket gör att eventuella fel är 

genomgående, och ger respektive fallstudie en intern konsistens. Det kan diskuteras om denna 

sistnämnda felkälla alls ska benämnas som fel, då det snarare är frågan om huruvida kartans 

egenskaper är lämpade för den analys som är aktuell. Jag har inledningsvis gjort bedömningen att de 

kartor jag använt är användbara, men därmed inte sagt att de skulle ha utgjort den allra bästa kartan. 

Tillgången till kartmaterial har varit avhängigt kommunens kompetens att upprätta digitala kartor. I 

båda fallen har jag bedömt denna kompetens som åtminstone tillräcklig i sammanhanget.  

När det gäller uppsättningarna av statistiska data finns anledning att misstänka flera felkällor. 

Bebyggelsens tillkomstår, höjduppgifter och ytor har inmatats sporadiskt under lång tid av flera 

personer, vilket gör att jag misstänker att flera olika uppsättningar definitioner av respektive 

datakategori kan ha förekommit som har lett till interna skillnader i materialet för respektive fall. När 

bruttoareor och våningsantal för nya byggnader har beräknats har jag själv bestämt att göra dessa 

beräkningar utan modifikationer med hänsyn till källare, vindsytor m m. Detta ger ytberäkningarna en 

relativt låg detaljeringsgrad, och i vissa fall förstärkt mindre fel i ursprungliga data. Jag har dock 

bedömt att det för den övergripande analysnivå jag har åsyftat, har varit fullt tillräckligt. Det är också 
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så att jag själv fått komplettera dessa datamängder manuellt, vilket innebär att jag kan ha förbisett 

enskilda byggnader och fått en i viss utsträckning ofullständig datamängd för respektive kategori.  

Befolkningsdata från SCB är samstämmiga med dataproduktionen för andra kommuner, vilket för 

de inikatorer som baseras på SCB-data innebär hög grad av överförbarhet. Jag har utgått från att dessa 

data har en tillräcklig validitet. Avgränsningen av hektarrutor utgör däremot en viss förenkling i 

förhållande till statistik baserad på belägenhetsadress. För centralitets- och kärnbildningsindikatorerna 

har detta en viss betydelse, eftersom rutornas gränser innebär att en regel måste ställas upp för om 

delvis inkluderade fastigheter ska räknas in eller ej. Eftersom båda fallstudiekommunernas centralorter 

är ytstora har jag bedömt att de felaktigheter som kan uppstå är av acceptabel storlek för att mina 

kvantitativa resultat ändå ska vara tillförlitliga. Just avgränsningsproblematiken kan ge olika utfall 

beroende på vilken metod som används (Orenstein, Frenkel & Jashan, 2014) Detta problem 

accentueras om analysen sker enligt typ 3, d v s i flera steg, då flera antaganden eller operationer 

tillkommer som kan förstärka sådana skillnader. Jag har undvikit att utforma indikatorerna så att 

beräkningar och avgränsningar i flera led ska behövas. Jag har valt att utgå från en direkt redovisning 

av hektarrutorna, med de fel dessa för med sig (svårighet att på ett realistiskt sätt illustrera höga 

tätheter inom stora fastigheter, då endast en hektarruta visas, kopplad till en fastighetspunkt).  

En annan potentiell felkälla är noggrannheten hos tätortsavgränsningarna. Här har jag prövat att 

dels använda SCB:s tätortsavgränsningar, dels göra en egen avgränsning. Min egen avgränsning följer 

fastighetskartans fastighetsgränser, vilket innebär att ändringar av fastighetsgränser under perioden 

kan innebära ’tekniska’ avvikelser i jämförelser mellan olika årtal. Å andra sidan finns en konsekvent 

motivering till gränserna som utgår från en logik om fastigheträttens betydelse i planeringen – 

detaljplaner utgår i hög utsräckning från fastighetsgränser. SCB:s gränsdragning är svårare att hitta 

logiska förklaringar till. En utgångspunkt är SCB:s egen tätortsdefinition, vilket gör att viss 

bebyggelse som kan upplevas höra till en tätort ibland inte inkluderas. Emellertid finns vid jämförelse 

mellan perioderna en del svårförklarliga avvikelser såsom inkluderandet eller exkluderandet av vissa 

grönområden insprängda i en tätort. Gänserna förefaller också vara digitaliserade i ganska stor skala, 

då de inte tar hänsyn till fastighetsgränser och liknande.  
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Appendix 3: Mål i Uppsala som berör hållbar utveckling, energi, klimat 
och hållbara fysiska strukturer 1990-2010. 

Policys 

Agenda 21-program Det överordnade målet är en långsiktigt hållbar utveckling enligt Riodeklarationen. Kommunen ”…ska 

sträva efter en utveckling där allt som görs ska anpassas efter villkoren i den lokala miljön utan att miljön 

på andra platser skadas, nu eller i framtiden. Det innebär att invånarnas rätt till hälsa och ett rikt liv samt 
kommande generationers intressen ska sättas före den individuella materiella konsumtionen och att olika 

intressen ska kunna mötas i en aktiv och fördjupad demokrati. Det innebär också att naturens resurser ska 

nyttjas så skonsamt som möjligt, att den biologiska mångfalden ska bevaras och förstärkas.” 

Policy för hållbar 
utveckling 

Sju inriktningsmål, varav följande av relevans för föreliggande studie: 
1. Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin. 

6. Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen. 

Målet om klimatförändringar konkretiseras: ”Detta betyder att Uppsala kommun aktivt arbetar för att 
minska klimatgasutsläppen, genom förbättrad hushållning med energi, genom hållbart resande och genom 

att främja ny teknik. Fokus ska också läggas på individens ansvar att i sina levnadsvanor minska 

miljöbelastningen.” 

Program och sektorsplaner 

Energiplan 2001 Det övergripande målet är …”att främja omställningen till ett bärkraftigt och långsiktigt hållbart 

energisystem där biobränsle ska vara den väsentligaste källan för uppvärmning. Detta innebär att: 

 

 Kommunen aktivt ska arbeta för hushållning med energi och prioritera utnyttjandet av inhemska och 
förnybara energikällor. 

 Kommunen ska verka för att elenergi i huvudsak används som drivenergi och att förnybara 
energiformer prioriteras för uppvärmning samt elproduktion. 

Kommunens energiförsörjning ska vara säker, ekonomisk och miljövänlig”. 

Kollektivtrafikprogram 
2001 

Kollektivtrafiken ska:  

 

 bidra till en långsiktig hållbar stadsutveckling genom att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till 

bilen. Kollektivtrafiken ska öka sin marknadsandel från 16 procent år 2000 till 20 procent senast år 
2020. 

 erbjuda alla resenärer en tillfredsställande tillgänglighet till stadens olika delar och så långt möjligt 
vara ett förstahandsalternativ även för funktionshindrade. En större andel av de samhällsbetalda 

resorna ska kunna ske inom ramen för de allmänna kommunikationsmedlen. Gångavstånd till 

hållplats får inom staden inte överskrida 400 meter. 

 bidra till att minska miljöproblemen och trängseln i staden. Kollektivtrafiken är mer energieffektiv än 

biltrafik och bidrar därför mindre till miljöbelastningarna. För staden som helhet ska kollektivtrafiken 
bidra till minskningen av utsläppen till luft med minst 25 procent till år 2020.  

 främja en positiv regional utveckling genom att erbjuda arbetspendlare hög turtäthet och pålitlig 

framkomlighet till resecentrum och större koncentrationer av arbetsplatser. Stads- och 
landsbygdslinjer ska vara väl koordinerade med pendeltågen i regionen och sinsemellan erbjuda goda 

omstigningsmöjligheter. 

 ge trygghet och säkerhet. Alla måste ha möjlighet att enkelt och säkert nå stadens olika delar. 
Hållplatser och bytespunkter ska finnas i stadskärnan, stadsdelscentrumen och externa köpcentra, 

vilket förbättrar invånarnas tillgänglighet till service och mötesplatser. En säker kollektivtrafik med 
bytespunkter vid skolor och fritidsanläggningar innebär att barn och ungdomar själva kan förflytta 

sig i staden, vilket ökar deras frihet och minskar deras behov av att bli skjutsade med bil till och från 

skolan och fritidsaktiviteter. Upplysta och lättillgängliga gång- och cykelstråk ökar tryggheten för 
kvinnor och äldre att nyttja bussen på kvällar och nätter. 

Miljöprogram 2006-
2009 

För miljömålet Frisk luft anges som lokalt mål att användningen av fjärr- och närvärme ska öka samt att 

biltrafiken i innerstaden ska minska under programperioden. Samstämigt med i ÖP-02. 

För miljömålet God bebyggd miljö anges att användningen av el och värme under programperioden ska 

minska i förhållande till nivån år 2000. Samstämigt med Energiplan-01. 

För miljömålet Begränsad klimatpåverkan anges att energiförsörjningen till största delen – med undantag 
av fordonstrafiken – ska baseras på bränslen som inte ökar växthuseffekten. Utsläppen av växthusgaser ska 

minska i den takt som är nödvändig för att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 

Beroendet av biltransporter ska minskas genom att främja en bebyggelsestruktur som gynnar gång- cykel 
och kollektivtrafik.  

Trafikplan 2006 Planen grundas helt på de mål som anges i ÖP-02 (se nedan). 

Översiktsplaner 

ÖP-90 för Uppsala 
kommun 

Ett antal nationella miljömål bl a för utsläpp till luft, bl a för utsläpp av koldioxid - ”Riksdagen har under 

1988 angivit som en målsättning att koldioxidutsläppen inte ska öka över 1988 års nivå.” Mål för trafik och 
miljö anger att ”Miljöbelastningen från transportsystemen måste minska radikalt för att grundläggande 

hälso- och miljökrav ska kunna uppfyllas. Utsläppen måste successivt minskas till den nivå som människan 

och naturen långsiktigt klarar.” För energi och miljö är målet att ”Samhällets och industrins behov av en 
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billig och säker energiförsörjning ska tryggas genom ett energisystem som är grundat på varaktighet, 
förnybarhet och inhemska energikällor.” 

ÖP-02 för Uppsala 
stad 

Övergripande mål saknas explicit. Sektorsmålen för trafik är: tillgänglighet för alla, god miljö, 

trafiksäkerhet och staden som livsmiljö. Trafik och bebyggelse ska planeras med en helhetssyn. Målen 
preciseras vidare  - bl a ska gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik prioriteras före biltrafiken. 

Ambitionen är att minska andelen bilresor med 10 % och öka kollektivtrafikens andel av resandet från 15% 

till 20% fram till år 2020. Kollektivtrafiken ska också bl a vara lättillgänglig för alla och inom 400 meters 
gångavstånd (samma mål som för kollektivtrafikprogram-01) 

När det gäller energi är det övergripande målet i Energiplan-01 inlyfta. 

Stadsläkningsstrategin ersätter ”övergripande mål”och sammanfattas i tio punkter, varav följande bedöms 
vara relevanta här: 

 En mångfaldig stadsmiljö skapas – Funktioner som saknas för att områden ska fungera väl tillförs.  

 Kollektivtrafikens möjligheter förbättras – Bebyggelse tillförs så att underlaget för kollektivtrafiken 

blir större. Kollektivtrafiken ges högre prioritet i viktiga avsnitt i gatunätet.  

 Cykelns möjligheter utnyttjas i stadsutvecklingen – Bebyggelse tillförs centralt och halvcentralt inom 
cykelavstånd till viktiga mål. Cykeltrafikens roll stärks genom olika satsningar.  

 Trafiken sker på stadens villkor.  

 Satsning görs på stadsdelscentrumen 

 Stadsdelarnas karkatärsdrag respekteras.  

ÖP-06 för Uppsala 
kommun 

Övergripande mål saknas. Istället redovisas de gällande policys och program som har betydelse för planen. 

Agenda 21 och Miljöpolicyn är de i sammanhanget viktigaste. För olika allmänna intressen redovisas 
inriktning/sektorsmål. Målet från energiplan-01 är direkt inlyft. För trafik gäller det övergripande 

sektorsmålet att ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning”. 

Följande delmål för trafik är av intresse: 

 ”Ett tillgängligt transportsystem med hög transportkvalitet. De grundläggande transportbehoven ska 

tillgodoses.  

 En god miljö. Transportsystemet anpassas efter krav på en hälsosam livsmiljö för alla, där natur och 
kulturmiljö skyddas mot skador.”  

Målen följer den nationella transportpolitiken. Ett delmål är dock formulerat särskilt för översiktsplanen: 
”Inom ramen för tillskott av verksamheter, bostäder och andra aktiviteter enligt de grunddrag som 

skisserats för bebyggelseutvecklingen ska transportsystemen utvecklas för att understödja att bilberoende 

och vägtransportarbete kan hållas nere, samtidigt som tillgänglighet och transportkvalitet upprätthålls 
eller utvecklas i de lägen som prioriteras för tillskott.” 

ÖP-10 för staden och 
kommunen 

Övergripande mål saknas, men däremot finns en vision, hänvisningar till policyn för Hållbar utveckling 

samt tydliga och utvecklade strategier (se Empirin).  

För transportsektorn finns tydliga övergripande mål och kvantifierade inriktningsmål. Det övergripande 

målet är detsamma som i ÖP 2006. Inriktningsmålen för kommunen som helhet omfattar flera 

frågeställningar, men tar också upp klimat- och miljöfrågorna: ”Trafikens klimatutsläpp ska minska i 
samma takt som kommunens övergripande klimatmål. Kollektivtrafiken ska vara helt fossilbränslefri år 

2020” och ”Trafikens miljöbelastning ska minska. Miljökvalitetsnormerna för partikelhalt i luft, PM 10 

samt kväveoxider i luft, NOX ska inte överskridas något år.” 

För stadstrafiken finns följande inriktningsmål: ”Av de motoriserade resorna ska kollektivtrafikens andel 

vara minst hälften år 2030.” och ”Gång- och cykeltrafikens andel av det totala trafikarbetet ska vara minst 

40 procent år 2030.” 

För energi finns följande sektorsmål: ”Målet är att främja omställningen till ett resurssnålt och 

klimatneutralt energisystem. De totala utsläppen av växthusgaser från energisektorn och övriga 

utsläppskällor samt långväga resande bör senast år 2050 vara maximalt 0,5 ton per invånare.” (sid 88). 
De utsläpp som då sker ska komma främst från utrikesflyg och jordbruk. Det innebär en minskning per 

invånare från 2008 till 2020 på ca 30 %, till 2030 ca 50 % och till 2050 ca 95 %.  

 
Mål i planerings- och beslutsdokument 1990 – 2010 i Uppsala med inriktning på energi och fysisk planering 
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Appendix 4: Mål i Eskilstuna som berör hållbar utveckling, energi, klimat 
och hållbara fysiska strukturer 1990-2010. 

Policys 

FriStadsvisionen 1998 Visionen är inte uttryckt i målform men innehåller ett antal textstycken med bäring på avhandlingens 

frågeställningar:  

 
När Eskilstuna kännetecknas av ekologisk bärkraft, ekonomisk livskraft, social och kulturell 

attraktionskraft, har vi kommit en god bit på väg mot den nya FriStaden. 

Vi skall arbeta för att utveckla kommunikationerna ytterligare. Söka och erbjuda samarbete. Öka utbytet 
och kontakterna med vår omvärld. Både nära och längre bort. 

Mark, luft och vatten är livsavgörande betingelser för vår existens. Grundförutsättningar för en hållbar 

utveckling. Därför skall resultatet av de beslut vi fattar idag vara hållbara även i morgon. Vi ska väga in 
”framtiden” som en dimension i alla beslutsunderlag innan gemensamma frågor avgörs. 

Handelspolitik 2000 för 
Eskilstuna kommun 

Kommunens handel och service skall 

…bidra till hög boende- och livskvalitet för kommunens invånare. 
…vara geografiskt väl fördelad och lätt tillgänglig med goda möjligheter för varje utbudstyp att utvecklas 
på sina villkor. 

Dessutom skall 

Befintliga goda utbud vårdas, stödjas och vidare utvecklas. 

Riktlinjer för stadskärnan 

 Skapa utrymme för ytterligare bostäder, handelslokaler, anläggningar och arbetsplatser i 
stadskärnan. 

Riktlinjer för externa handelsetableringar 

 Kommunen skall genom fysisk planering och andra åtgärder skapa förutsättningar för en 
balanserad utveckling av tre externhandelslägen. 

 Större utökning av handelsytor för livsmedel skall undvikas. 

 Utbyggnaden skall ske etappvis. 

Riktlinjer för närservice 

 Kommunen skall stimulera nyetableringar och befintliga verksamheter och förstärka 
tillgängligheten för gång-, cykel-, buss- och biltrafik. 

 Satsa på bebyggelseförtätning. 

 Verka för nya industriområden inte tillåta handel. 

 Vid eventuell ändring av plan, för att i befintliga industriområden även tillåta handel, endast i 
undantagsfall tillåta livsmedel. 

Program och sektorsplaner 

Trafikplan 1980 Mål saknas 

Eskilstuna kommuns 
politik för hållbar 
utveckling 2002 

8. Begränsad klimatpåverkan 

 År 2020 har utsläppen av växthusgaser i Eskilstuna minskat kraftigt och påverkan på 

klimatsystemet som sker från kommunterritoriet är avsevärt reducerat. 

 Eskilstuna bidrar aktivt på nationell och internationell nivå i arbetet med att begränsa 

klimatpåverkan. 

9. Miljöanpassade transporter 

 År 2020 består trafiken i Eskilstuna till stor del av miljöanpassade kollektiva trafiklösningar 

samt cykeltrafik. Företag, organisationer och offentliga förvaltningar använder sig av 
miljöanpassade fordon. 

16. Samhällsplanering 

 I den översiktliga planeringen främjas en bärkraftig samhällsutveckling med utgångspunkt från 
en ekologisk grundsyn och därmed möjliggörs bland annat lokala kretslopp. En långsiktigt 

hållbar bebyggelse-, grön- och transportstruktur ska utvecklas i Eskilstuna kommun både vid 
lokalisering av nya bostads- och verksamhetsområden samt vid omvandling av befintliga. 

Eskilstuna MaTs 2001 Begränsad klimatpåverkan:  

 Jämfört med år 2000 ska utsläppen av koldioxid från vägtrafiken i Eskilstuna kommun 2005 ha 
minskat med 2%; 2010 ha minskat med 10%; 2025 ha minskat med 30% samt på lång sikt 

(2050) ha minskat med ca 75%.  

God bebyggd miljö:  

En långsiktigt hållbar bebyggelse-, grön- och transportstruktur ska utvecklas i kommunen, både 

vid lokalisering av nya bostads- och verksamhetsområden och vid omvandling av befintliga. 

Tillgänglighet till och standard för gång-, cykel- och kollektivtrafik ska successivt förbättras så 

att andelen resor med dessa färdsätt ökar.  

 

Ett antal strategier finns, bl a om att inverka på trafikarbetet genom att minska res- och transportbehovet.  
 

Fem ’reformer’ beskrivs, varav följande har relevans här: 

 Samhällsplanering: Funktionell och fysisk utglesning avses motverkas genom krav på MKB och 
SMB, bebyggelse och infrastruktur för miljöanpassade transporter, regional planering, 

transportsnålare aktivitetsstrukturer och lokal marknad och produktion (avser bl a handel). 

 Cykelstaden, som syftar till att främja cykeln som alternativ till bilen. 

 Utvecklad kollektivtrafik, som bl a betonar betydelsen av ett effektivt linjenät. 



370 
 

Energiplan 2000 Övergripande mål:  

I Eskilstuna, år 2020, bygger kommunens energiförsöjning till stor del på ett system som är grundat på 

varaktiga och förnybara energikällor. Stränga krav ställs på säkerhet och omsorg om miljön vid 

användningen av all energiteknik. Energisystemet kännetecknas av effektivitet och resurshushållning. 
Uttag av biobränslen skadar inte markens produktionsförmåga eller ekosystemens naturliga processer.  

 

Delmål: 

 Fjärrvärme- och kraftvärmeproduktionen ska, år 2010 till cirka 95% baseras på förnybara 

energikällor.  

 Den totala användnignen av elenergi i kommunen ska år 2010 ha minskat med 15% mätt per 

person från 1997 års nivå.  

 Användning av elenergi för uppvärmning ska år 2010 ha minskat med 15% från 1997 års nivå.  

 Användningen av olja till uppvärmning ska till år 2010 minska med 50% från 1997 års nivå.  

 Miljöbelastningen från energianvändning i bostäder och lokaler ska år 2010 understiga 1995 års 

nivå (nationellt mål).  

 Energi till transporter ska till år 2010 minska med 10% från 1997 års nivå.  
 

Energiplan 2006-2010 Inriktningsmål för Eskilstuna kommun:  

 Utsläppen av klimatpåverkande koldioxid ska minska med 50 procent mellan 1987 och 2010.  

 Elanvändningen per person ska minska med 15 procent till 2010 från 2000.  

 Utsläppen av koldioxid från transporter ska minska med 10 procent till 2010 från 2000. 

 Elanvändningen för uppvärmning (direktverkande el och elpanna) ska minska med 50 procent 

till 2010 från 2000. 

Mål för Eskilstuna kommunkoncern: 

 Utsläppen av koldioxid ska minska med 75 procent mellan 1987 och 2010. 

 All oljeuppvärmning av kommunens verksamheter ska elimineras till 2010. 

 All eluppvärmning (direktverkande el och elpanna) för kommunens verksamheter ska 

elimineras till 2010.  

 All el som används inom kommunens verksamheter ska vara miljömärkt.  

 75 procent av kommunsn fordon ska vara miljöfordon (definition enligt SFS 2005:1228. 

Översiktsplaner 

ÖP 1990 Grundläggande målsättning: 

Alla ska ges goda förutsättningar att på jämlika villkor förvärvsarbeta och delta i samhällslivet och leva i 
en socialt, kulturellt och ekologiskt rik och allsidig livsmiljö. Som följd av detta ska planeringen inriktas 

mot en samordning av arbetsplatser, service, kollektivtrafik, kultur-och fritidsanläggningar samt bostäder. 

Tillgänglighetsfrågorna ska ägnas stor uppmärksamhet. Ett grundläggande direktiv är att all fysisk och 
sektoriell planering ska grundas i en helhetssyn.  

 

Miljö och hälsa: 

 Kommunen har som mål att i sin planering verka för en inriktning mot att en ansvarsfull 

hushållning med miljö- och naturresurserna tillämpas i alla samhällssektorer. I den fysiska 
planeringen bör således eftersträvas att övergripande beskrivningar av miljökonsekvenser och 

resursanvändning kommer till stånd.  

 Trafikpolitiken bör inriktas på att genom både kort- och långsiktiga åtgärder kraftigt minska 
trafikens negativa inverkan på hälsa och miljö. Planeringen bör ske så att energiförbrukningen 

inom transportsektorn minskar.  

 Kommunen bör sträva efter att bygga samhällets energiförsörjning på ett system som är 

grundat på varaktiga, helst förnybara energikällor. Stränga krav ska ställas på säkerhet och 
omsorg om miljön vid användning av all energiteknik.  

 

Kommunalekonomi och byggande 

 Planeringen ska inriktas så att förutsättningar finns att genom samordning och effektivt 

resursutnyttjande i framtiden hålla nere kommunens kostnader för teknisk försörjning, 

kommunikationer, skolor, omsorg och annan service. Gjorda investeringar, befintliga 
anläggningar och reservkapacitet av olika slag bör i största möjliga omfattning utnyttjas. 

Oplanerad bebyggelse som kräver stora kommunala insatser bör prövas med stor restriktivitet.  

 

Bostadsbyggande 

 Bostadsbyggandet bör styras så att huvuddelen av bostäderna byggs inom Eskilstuna 

stadsbygd (centralområdet) och i viss mån inom övriga tätorter. På landsbygden bör nya 

bostäder komma till i första hand där servicen är någorlunda välutbyggd. Dessutom bör lokalt 

anknutet näringslivs behov av bostäder stödjas.  

 Vad beträffar fritidsbostäder är det angeläget att slå vakt om fritidsbebyggelsens särart. 

Oplanerad utökning av helårsboende i fritidsbebyggelseområden kan också ge negativa 
kommunalekonomiska effekter. Kommunen bör därför ta tillvara de möjligheter som lagen 

bjuder i form av detaljplan eller områdesbestämmelser för att bestämma om och när det är 

lämpligt att ett fritidsbebyggelseområde kan få förvandlas till område för åretruntboende.  

 

Trafik och kommunikationer 

 Kommunens målsättning är att trafiksystemet ska utformas så att det skapas tillgänglighet till 
arbete, service och fritidsaktiviteter m m m för alla människor. Tillgänglighet till varor, tjänster 

och liknande ska också skapas för industri, handel och andra verksamhetsgrenar.  

 Miljöfaktorerna ska väga tungt i trafikplaneringen.  
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 Områden för bostäder, arbetsplatser och andra verksamheter ska utformas så att nuvarande 
trafiksystem utnyttjas optimalt (och så att) miljö och trafiksäkerhet samt en handikappanpassad 

trafikmiljö sätts i förgrunden.  

 Kommunen ska verka för att Svealandsbanan snarast byggs ut, nord-sydliga järnvägen (Flen-) 

Eskilstuna-Västerås förbättras, kollektivtrafiken i övrigt förbättras. Bl a bör möjligheterna att 
utnyttja befintliga järnvägsspår för lokaltrafik beaktas, E3 snarast byggs ut och ges högsta 

prioritet bland länets vägprojekt och att ”Räta linjen” – snabb förbindelse mellan Gävle och 

Norrköping – realiseras av Vägverket samt att Västerleden kommer att utgöra en del av ”Räta 
linjen”. 

 

Energi 

 Ytterligare effektivisera energianvändningen och skapa ett flexibelt energisystem. Möjligheterna 

till fjärrvärmeanslutning ska väga tungt vid lokalisering av bostäder och etablering av 

verksamheter.  

 Planeringen bör inriktas på att genom lämplig lokalisering av nytillkommande 

bostadsbebyggelse nå lösningar som innebär låg energiförbrukning. Möjligheter att utnyttja 
lokala energikällor bör tas tillvara. Hänsyn bör tas till lokalklimatfaktorer.  

 Miljöfaktorerna ska väga tungt.  

 Utreda förutsättningarna för att utnyttja vindkraft samt att medverka till att energiskogsodling 

kommer till inom kommunen.  

 

Handel 

 Konsumenterna i kommunens tätorter ska ha tillgång till dagligvaruhandel inom rimligt 
gångavstånd. Kommunen ska, när det gäller dagligvaruhandeln, verka för att bevara och 

utveckla ett decentraliserat nät av medelstora butiker och citykärnan.  

ÖP 2005 för 
kommunen (samma 
mål finns i FÖP 2005 
för stadsbygden 

1. De regionala sambanden förstärks i den fysiska planeringen. Detta innebär att 

 Eskilstuna tar sin del av ansvaret för utveckling av regionen. 

 Eskilstunas speciella kvaliteter för boende och företag att verka i regionen lyfts fram och 
förstärks. 

 Arbetspendling, särskilt med kollektiva färdmedel underlättas. 

 Kring viktiga trafikknutpunkter skapas förutsättningar för boende och verksamheter. 

 Flygtrafiken vid Eskilstuna flygplats ges fysiska möjligheter att utvecklas. 
 

2. En resurshushållande samhällsplanering eftersträvas. Detta innebär (bl a) att 

 Inom tätbebyggelsen prioriteras förtätning före utbredning utan att viktiga grönområden tas i 
anspråk. 

 Funktionsuppdelningen boende-arbete-service minskas utan att byggandet av goda 
boendemiljöer äventyras. 

 Ny bebyggelse på landsbygden koncentreras, med beaktande av kulturhistoriska värden, till 
befintliga by- och gårdsbildningar med utbyggd infrastruktur. Detta utesluter inte enstaka 

byggnader i andra lägen. 

 

4. Kommunen erbjuder en mångfald av goda boendeformer och bra boendemiljöer.  

Detta innebär (bl a) att 

 Kommunen uppmuntrar ekologiskt boende. 

 Centralt belägna industriområden utgör med beaktande av miljöfaktorer en resurs som 
förändringsområden för verksamheter och bostäder. 

 

6. Kommunen verkar för utveckling av näringslivet och högskolan. Detta innebär (bl a) att 

 Kommunen erbjuder mark för näringslivets olika behov med varierade lägen och storlekar. 

 Attraktiva miljöer skapas för boende, besökare, och näringsliv. 
 

11. Inom tätbebyggt område prioriteras gång-, cykel och kollektivtrafik. Detta innebär att 

 Kommunen verkar för ökad säkerhet och förbättrad tillgänglighet för gående och cyklister. 

 Kommunen verkar för god framkomlighet för buss i linjetrafik 

 Särskild uppmärksamhet ägnas åt att minska den fysiska barriären av gator och trafikleder som 
korsas av många oskyddade trafikanter. 

 
12. Kommunen verkar för att goda och energisnåla transporter skapas. Detta innebär att 

 Möjligheten att utnyttja befintlig infrastruktur prövas innan infrastruktur i nya lägen 
aktualiseras. 

 Ny övergripande infrastruktur utformas så att fysiska barriärer för gående och cyklister 

minimeras. 

 Mark reserveras för utbyggnad av gods- och persontransporter på järnväg. 

 Kommunen avsätter mark för omlastning mellan olika transporter. 

 Industrispår byggs ut till befintliga och nya industriområden där så är möjligt. 

ÖP 2005 för 
stadsbygden 

Samma som för ÖP 2005. 

ÖP 2005 för 
Mälarstranden 

Samma som för ÖP 2005 

 
Mål i planerings- och beslutsdokument 1990 – 2010 i Uppsala med inriktning på energi och fysisk planering 


