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Hållbar bebyggelseutveckling
– teori, politik och praktik

I projektet Hållbar bebyggelseutveckling – teori, politik och praktik, har Formas och Boverket samverkat tillsam-
mans med Nationalkommittén för Habitat och Agenda 21. Projektet ger en översikt över kunskapsläget och
diskuterar de erfarenheter och slutsatser om hållbar utveckling i stadsbygd och landsbygd som forskare, politi-
ker och praktiker kommit fram till på senare år. Den fullständiga dokumentationen från projektet finns att läsa
på Formas och Boverkets hemsidor, www.formas.se och www.boverket.se.

TEORI
Kunskaper från aktuell forskning. Vad vet
vi om förutsättningarna för hållbar utveck-
ling av svenska städer och samhällen? Var
står den svenska forskningen idag – är
den relevant och angelägen för politik och
praktik?  Vad kan vi lära av andra länder?

PRAKTIK
Vad kan vi och hur gör vi? Vilka erfaren-
heter finns från fältet? Hur sker bebyg-
gelseutveckling och stadsomvandling i
Sverige idag? Hur deltar olika aktörer i
processerna? Vilken roll, räckvidd och be-
gränsning har samhällsplaneringen? Vilka
nya krav behöver ställas på planerings-
och beslutsprocesser? 

POLITIK
Vad vill vi, vilka mål och riktlinjer förekom-
mer? Hur svarar politiska mål på olika nivåer
mot praktikers och forskares syn på prob-
lem? Ger strategierna stöd för det praktiska
arbetet? Finns det behov av att ”översätta”
och omformulera internationella politiska
måldokument till svenska förhållanden och
till konkreta stadsutvecklingssituationer?
Hur kan detta bäst ske?
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Om stadsbygds-
politiken

Är det en brist att hållbar-
hetsanalyser, konfliktper-
spektiv och reella priorite-
ringar oftast saknas i offi-
ciella document och poli-
cyskrifter?

Hur kan vi tillgodose önskemålen om ökad sam-
verkan – mellan och inom nivåer, mellan och
inom kommuner och regioner, mellan samhälle,
näringsliv och universitet – när samtidigt resur-
serna och mandaten för den offentliga planering-
en minskar? Kommer nya aktörer in på arenan,
kommer nya roller, positioner och koalitioner att
utvecklas? 

Om partnerskap
Hur bedriver vi rumslig
planering enligt partner-
skapsmodellen så att kra-
ven på offentlig insyn
och deltagande i process-
sen samtidigt uppfylls?

När beslut växer fram i nätverk och partnerskap
blir det svårare att utkräva ansvar – vem ska ställ-
las till svars för resultaten av samarbetet och hur
ska detta ske? 

Om stad och land
Hur kan Sverige och övri-
ga nordiska länder bidra
när temat stad – land på
EU-nivå blir operativt –
med våra småskaliga
regioner, städer och orts-
strukturer? Går det att hitta en gemensam euro-
peisk definition på vad som menas med en ”medel-
stora stad”, ”polycentricitet”, ”urban” eller ”rural”?

Kommer den svenska strategin för hållbar
utveckling att konkretisera möjligheter och krav
i fråga om strukturförändringar – i näringslivet,
befolkningssammansättningen och bosättnings-
mönstret?

Om blandstaden
Kan vi planera fram en
blandad stadsbebyggelse
överhuvudtaget – med
den begränsade makt
över bebyggelseutveck-
lingen som kommunerna
har?

Stödjer våra planinstrument och planerings-
traditioner en funktionsuppdelad bebyggelse?

Frågor för fortsatt debatt och analys
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Vi kan identifiera en rad samhälleliga trender som
kommer att påverka vår bild av stad och land samt
den framtida utvecklingen. De flesta trenderna kan vi
se som svar på globaliseringen och utvecklingen i
Europa. Vad som händer i regionernas närområden
inverkar i allt större grad på utvecklingen av ekono-
min och näringslivet. Det inverkar även på de socia-
la, kulturella och miljömässiga förutsättningarna. Vi
kan konstatera effekter såväl på transnationell och
nationell nivå som på regional och lokal nivå.

Vi kan även se hur gamla etablerade näringar för-
svinner och nya måste utvecklas. Ett enskilt land eller
en region måste ständigt arbeta för att befästa gamla
och vinna nya konkurrensfördelar. Till bilden hör
också en allt snabbare teknisk utveckling med nya
krav på näringslivets flexibilitet samt på människor-
nas kunskap och kompetens. Företagskulturen för-
ändras, bland annat i miljövänlig riktning, och drivs
mot mer hållbara tillverkningsmetoder, produkter
och tjänster, vilket ökar konkurrenskraften. 

Informationsteknologin och kunskapssamhället
innebär många fördelar för den regionala utveckling-
en och för landet som helhet. Fördelar finns även i
globaliseringen och minskade hinder för internatio-
nell företagsamhet. Trenden är att en utveckling av
framtidsbranscher, på samma sätt som basnäringarna
tidigare, ger en grund för utveckling av välståndet.
Det övriga näringslivet får ett ökat underlag för före-
tagsservice och privata tjänster. Företagen kommer i
hög grad att välja lägen efter lokal utveckling och ser-
vicenivå samt framför allt attraktiva livsmiljöer. 

Förändringarna påverkar näringslivets och ser-
viceverksamheternas struktur och organisation och
blir en utmaning för den lokala sysselsättningen och
livsformerna. Det gäller att finna en balans mellan

omvärldsförändringarnas negativa konsekvenser och
de fördelar det innebär att vinna i konkurrenskraft,
ekonomisk styrka, hög innovationsnivå och allmän
attraktivitet.

Vi kan tolka trenderna så att de främjar antingen
städer eller landsbygd, men rörelsen mot städerna är
starkare, i synnerhet om man ser till befolkningsom-
flyttningar. Omställningar som initieras av ny tekno-
logi, till exempel distansarbete, tenderar att förstärka
effekterna för mellanstora städer, men inte nödvän-
digtvis för landsbygden. De klassiska förhållandena
mellan stad och omland kommer att påverkas mest
eftersom staden ökar i ekonomisk betydelse och som
kulturellt och innovativt centrum, medan omlandet
kan blir en oas för grupper som söker ökad boende-
standard till lägre priser och det lantliga livets för-
delar. 

Trender och utmaningar

Stadens ekonomiska och kulturella betydelse ökar. 
Exempel från Majorna i Göteborg. Foto: Bo Grönlund.
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Kunskap och kompetens
får större betydelse
Kunskapssamhällets utvecklingskraft ligger i tillgång-
en till det senaste inom teknik och kunskap. Att fin-
nas i en miljö tillsammans med liknande företag och
forskning blir allt viktigare för dem som vill ligga i
täten för utvecklingen. Universiteten har stor bety-
delse. Goda förutsättningar finns för ”avknoppning”
från forskningen och de större företagen i form av
små växande kunskapsföretag.

En kultur som kännetecknas av flexibilitet,
anpassningsförmåga och kontinuerlig inlärning ger
bäst miljö för innovativa företag. Dynamiken bakom
innovationer är oftast förknippad med kluster, det
vill säga rumslig koncentration. Å andra sidan är
innovationskapacitet utspridd över hela Europa och
denna decentralisering underlät-tas av olika nätverk. 

En svårighet för Sverige har visat sig vara de små
regionerna i jämförelse med övriga Europa. De
”lokala” arbetsmarknaderna är glesa och sårbara.
Pendlingsregionerna blir allt större och antalet
minskar. Ju mer diversifierad en ”lokal” arbetsmark-
nad är vad gäller branscher, desto mer robust är den
dock för konjunktursvängningar.

Många pekar på de neddragningar som skett
inom den offentliga sektorn. Ytterligare neddrag-
ningar kan innebära stora problem för sysselsättning-
en. I kommuner med relativt låg utbildningsnivå får
företag och organisationer allt svårare att rekrytera
nyckelkompetens och specialutbildad arbetskraft. 

Samtidigt innebär utbyggnad av motorvägar och
snabbtåg, att utbudet av utbildning, service och kul-
turliv blir större och lättare tillgängligt. När kopp-
lingen mellan bostadsort och arbetsort löses upp blir
det lättare att rekrytera kompetent arbetskraft. I ett
regionalt konkurrensperspektiv finns således mycket
som talar för en funktionell regionförstoring, liksom
samverkan och balans i nya storregionala perspektiv.

Nya boendekvaliteter efterfrågas
Befolkningen i Europa blir äldre och födelsetalen
minskar. Andelen enpersonhushåll ökar och familje-
splittring är vanlig, nu och i framtiden. Föränd-
ringarna är länkade till en allt större individualisering
i livsstilar, samtidigt som invandringen från länder
utanför Europa ökar. 

Det är svårt att definiera vilka konsekvenserna blir
för den byggda miljön, vilket i sin tur beror på att
värderingarna hos olika grupper är svåra att fånga. Vi
förväntar oss att enpersonhushållen kommer att
efterfråga centrala bostadslägen i orter med goda
utbildningsmöjligheter och ett gott kulturutbud.
Andra hushåll kan komma att välja bostadslägen i
mindre orter med goda kvaliteter och där distans-
arbete mot företag i större orter är möjligt. Vi antar
även att en växande andel pensionärer ofta kommer
att välja bostadsort på landet eller inom områden
med gott klimat året runt.

För kommunerna blir det en utmaning att bibe-
hålla och utveckla kvaliteter såsom service, utbild-
ning, boende och rekreationsmöjligheter. Beroende
på sysselsättningsläge och utbildningsnivå handlar
det i varierande grad om att söka behålla dem som
redan bor i kommunen eller att ta emot människor
från andra kommuner, med åtföljande anspråk på
bostäder och verksamhetslokaler samt lokaler för kul-
tur och fritid.

Städerna fortsätter att växa
Stadsstrukturen har hittills varit stabil i länder och
regioner, men tenderar nu att förändras mot ökad
koncentration av befolkning och näringsliv till de
största och mest tillgängliga städerna. Denna kon-
centration innefattar också den kvalificerade servi-
cen, utbildningen och kulturutbudet. Städerna blir
alltmer attraktiva som ekonomiska och kulturella
magneter för ungdomar, ekonomiskt välmående hus-
håll och invandrare. 



Detta innebär stora konsekvenser för ortsstruk-
turen och påverkar hierarkin av städer, tätorter och
omland, så att den återspeglar de faktiska produk-
tionsförhållandena eller marknadsområdena. Tren-
den är att städerna stärks, samtidigt som den nya tek-
nologin gör att avstånd delvis blir allt mer oväsent-
liga och möjliggör spridda bosättningsmönster.
Samtidigt hotas enskilda orter av befolkningsminsk-
ning och erosion av den privata och offentliga servi-
cen. Mindre orter i perifera landsdelar och på lands-
bygden utarmas. Det är dock ingen större skillnad i
levnadsstandard mellan de befolkningstäta storstads-
regionerna och de glest befolkade områdena i norr.
Skillnaderna inom regionerna är mycket större.

Transporter och infrastruktur växer
Person- och godstrafiken inom Europa har ökat
starkt under de senaste årtiondena. Man förväntar sig
att behovet av rörlighet ska fortsätta att öka. Dess-
utom kommer EU:s utvidgning att föra med sig en
explosionsartad ökning av trafikflödena i de nya
medlemsstaterna, särskilt i gränsområdena.

Den kraftfulla utbyggnaden av transportinfra-
strukturen har gjort regionaliseringar möjliga. Sam-
tidigt kan man konstaterat att kommunikationerna
för biltrafik, både för person- och godstrafik, har
prioriterats framför de kollektiva färdmedlen.

Trafiken beräknas öka med en tredjedel, vilket
kommer att skapa problem i storstadsregionerna.
Barriäreffekter kvarstår. Trafikökningen medför att
kraven på färdmedlen ständigt ökar. Fordonens
teknik behöver förändras så att målen för utsläpp av
klimatgaser och luftföroreningar kan uppnås sam-
tidigt som transportarbetet ökar.

Stadsmiljön förändras
Urbaniseringens positiva potential betonas i hög
grad, genom att den skapar en grund för ekonomisk
tillväxt och välfärd. Värderingar av goda sociala och

fysiska livsbetingelser, höga kulturvärden samt en ren
och kretsloppsanpassad miljö innebär stora krav på
stadsbyggande och miljöanpassning i vid bemärkelse
och specifikt på arkitektur, kultur och lokal identitet.
Förändrade livsstilar innebär också många subgrup-
per i samhället, som har olika värderingar av och krav
på den byggda miljön. Detta kommer att innebära en
stark diversifiering av stadsområdena och de verk-
samheter som finns i dessa.

Även urbaniseringsprocessens negativa effekter tas
upp och gäller då fördelningen av välfärd, livssitua-
tion och livsvillkor, såväl globalt (främst miljöeffek-
ter) som när det gäller effekter på nationell och lokal
nivå.

Bebyggelseutvecklingen har sedan femtiotalet
inneburit en utglesning av stadsbygden och en upp-
delning av dess funktioner på olika områden.
Storstädernas expansion och befolkningstillväxt har
betytt att bebyggelsen spritts på stora ytor i utkanten
av städerna. Detta har medfört ett ökat transport-
behov och ensidiga boendemiljöer med stora brister.
Därför har de flesta länderna i Europa förskjutit
tyngdpunkten i sina storstadspolitiska program från
stora investeringar i den fysiska miljön till insatser
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Ekonomisk tillväxt leder till ökat behov av rörlighet och goda transport-
möjligheter. Foto: SJ.



inom social-, utbildnings- och arbetsmarknadspoli-
tiken. Samtidigt visar internationella erfarenheter att
det också krävs förbättringar i den fysiska miljön.

En hög potential för förändring finns i de större
tätorternas centrala områden, i attraktiva lägen längs
viktiga kommunikationer och i nyexploaterade om-
råden i eller i utkanten av orterna. Större delen av
befintliga tätorter samt områden och infrastruktur
som kommit till under efterkrigstiden har däremot
en låg förändringspotential.

Globala orättvisor ökar
Den överskuggande frågeställningen i de globala pro-
grammen är den ojämna fördelningen av välfärd
mellan olika delar av världen. Brundtlandkom-
missionen satte dessa frågor i förhållande till försäm-
ringen av den globala miljösituationen och särskilt
den miljöbelastning som de industrialiserade län-
derna orsakar genom ohållbara produktions- och
konsumtionsmönster. Befolkningstillväxt, stadsut-
veckling och ekonomisk tillväxt lyfts fram som vik-
tiga frågor. Även ändrade konsumtionsmönster är
viktiga, för att motverka globala hot mot ekosyste-
men och därmed människors försörjningsmöjlig-
heter och livsvillkor i framtiden.

Sociokultur ökar i betydelse
Utvecklingstendenser av social natur gäller även
urbaniseringsprocesserna i Sverige och Europa, lik-
som värderingsförändringar, ökade klyftor i samhäl-
let, utanförskap och kriminalitet. För exempelvis
ekologiskt hållbar utveckling anses de värderingar
och beteendemönster som ligger bakom dagens sätt
att konsumera vara ett av de största hindren. Hus-
hållen står i flera fall för nära hälften av den svenska
miljöbelastningen. De största orsakerna är transpor-
ter med bil samt uppvärmning och el till bostäder. 

Målet om miljömässig hållbarhet återspeglar värde-

ringar som bärs av olika miljörörelser och kan utgöra
en kontrast till aktuella globaliseringstrender. Sam-
tidigt kan trenderna ibland främja att naturen och
landsbygdens kultur återupptäcks. 

Segregation – i ekonomiskt, socialt, etniskt och
demografiskt avseende – gäller särskilt storstäderna.
En fjärdedel av befolkningen i svenska storstäder är
personer med utländsk bakgrund. Där finns även en
stor andel ensamhushåll och ensamföräldrar samt en
liten andel äldre. Andelen barn och ungdomar är
högst i de socialt och ekonomiskt mest utsatta områ-
dena. Cirka 75 procent av lägenheterna finns i fler-
bostadshus, jämfört med 30 procent i övriga riket.

Storstäderna präglas även av en stor mångfald och
en lösare social struktur än andra delar av landet.
Den årliga omflyttningen är betydande och följs av
hög brottslighet och otrygghet, vilket motverkar
eventuella försök att skapa delaktighet och social sta-
bilitet. Om utvecklingen inom dessa områden är
negativ leder det till lägre hållbarhet och mindre
attraktivitet för den berörda staden eller regionen. En
viktig fråga är därför hur stadsutvecklingen ska
kunna förenas med goda boende- och levnadsförhål-
landen och en hållbar utveckling. 

Landsbygdens möjligheter och hot
Av rikets befolkning bor 69 procent i orter med mer än
3 000 invånare, 29 procent i den tätortsnära landsbyg-
den och 2 procent i gles- och landsbygd. 

Tätortsnära boende växer i vissa regioner. Livs-
miljön och närhet till naturen samt större livsut-
rymme värderas högt. Naturens och lantidyllens
attraktionskraft är stor för en del livsstilsgrupper,
medan andra försöker undvika städernas sociala mot-
sättningar. Landsbygdsbefolkningen ökar särskilt i
storstadsregionerna, där goda förutsättningar finns
för turism och mångsidiga småindustrier. Faktorer
som understödjer nyföretagande, innovationsför-
måga, flexibilitet och ständigt lärande ger troligen
denna skillnad i lokal dynamik.
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Globaliseringens inverkan på de tidigare diversi-
fierade, nationella kulturerna skapar en ny bas för
kultur, identitet och medborgarskap. Urbana livssti-
lar når alla regioner och har i stor utsträckning ersatt
landsbygdens tidigare livsstilar. 

Många områden i Sverige kommer att vara
avfolkningstrakter även i fortsättningen, framför allt
i den utpräglade glesbygden. Två tredjedelar av
befolkningsminskningen beror på utflyttning, den
andra på födelseunderskott. Av den totala inflytt-
ningen till storstadsregionerna härrör dock endast
fem procent från glesbygden. 

Jordbruket är fortsatt en betydande näring, nu-
mera kombinerad med ny småföretagarkultur. Män-
niskor arbetar i olika branscher parallellt. Turismen
spelar allt större roll. Arbetsställena är betydligt
mindre och fler i gles- och landsbygdsområden.

Offentliga sektorns minskning och omstrukture-
ring av den kommersiella servicen till större enheter
har särskilt drabbat gles- och landsbygden. Detta får
ekonomiska konsekvenser, både från privat- och
kommunalekonomisk synpunkt.

Satsningar på informationsteknik stöder de sva-
gare delarna i ortsstrukturen och medverkar till att
perifera regioner eller orter kan integreras i nationel-
la och internationella nätverk. Det gäller såväl före-
tagsmässigt och kulturellt som socialt. Men framväx-
ten av IT-samhället förändrar inte kommunikations-
eller bebyggelsemönstret i någon väsentlig grad.
Många anser snarare att nätverksfunktioner ökar
transportbehovet. 

De areella näringarna är betydelsefulla för att
bevara det öppna kulturlandskapet och behålla ett
glesbygdsboende med rimlig servicenivå. Produk-
tionen av biobränslen inom jord- och skogsbruk är
avgörande för att hålla landskapet öppet. Den areal
som nyttjas för jordbruk har minskat väsentligt sedan
1950-talet. Därmed har skogsarealen ökat, vilket blir
ett problem framöver. 

Samtidigt ökar konkurrensen om marken i vissa
regioner och kommuner. Exploateringsintressen kan
innebära hot mot värdefulla natur- och rekreations-

områden i anslutning till tätorter, strandskyddsområ-
den och grönområden i stadsbygden. Konkurrensen
kan även innebära ett hot mot högproduktiv jord-
bruksmark, som är viktig inte bara för jordbrukspro-
duktion, utan även för odling av energigrödor och
omhändertagande av stadens restprodukter. 

Samhällsplaneringen ändrar karaktär
Vi saknar en nationell svensk samsyn kring den
rumsliga utvecklingen. Det rumsliga har inte någon
självklar plats i dagens svenska förvaltningssystem.
Planering ovanför kommunnivån är begränsad och
det finns behov av en tydligare territoriell/regional
syn. Kommunens roll har betydelse för fysiska åtgär-
der, medan den regionala nivån (av tradition) har
betydelse för ekonomiska frågeställningar.

Under lång tid har bättre relationer mellan sekto-
rerna efterfrågats liksom bättre integrering av deras
arbete. Dagens regionalpolitiska ambition är också
att öka graden av sektorsamordning och dessutom
mobilisera och ta tillvara lokalt engagemang och
lokala initiativ, så att processen stärks nerifrån och
upp. Människor upplever i allt högre grad att de
själva – enskilt eller i samverkan – måste ta ansvar för
sin försörjning, för sitt boende och sin service. 
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8 Hållbar stadsbygdspolitik under framväxt    

Under den senaste tioårsperioden har en politik för
hållbar utveckling vuxit fram, som en följd av Rio-
deklarationen med Agenda 21 (1992), Brundt-
landkommissionens rapport (1987) och FN:s miljö-
konferens i Stockholm (1972). Parallellt med detta
har konkret praktiskt arbete påbörjats i många sven-
ska kommuner. 

Hur tolkas begreppet hållbar utveckling i dessa
sammanhang – särskilt i förhållande till bebyggelse
och markanvändning? Vilka mål och strategier före-
slås på olika politiska nivåer och i vilken mån finns
samstämmighet mellan dem? Samverkansgruppen
har studerat ett 30-tal politiska dokument, för att
belysa dessa frågor i form av planer, strategier och
övergripande policydokument, alltifrån global till
kommunal nivå. Dokumenten belyser främst utveck-
lingen i städer och stadsnära landsbygd.

Studien visar att man kommit olika långt när det
gäller att konkretisera vad strävan mot hållbar
utveckling innebär politiskt och praktiskt. De del-
mål, strategier och åtgärder som presenteras är mer
eller mindre konkreta och gripbara. Även om håll-
barhetsbegreppet har fått ett stort genomslag är det
mångtydigt och erbjuder skilda tolkningar. Vi kan
dock iaktta några grova mönster av likheter och skill-
nader i tillämpningarna.

Stora likheter finns i vilken typ av frågor som
behandlas, oberoende av om politiken är internatio-
nell, nationell, regional eller lokal. Vi kan i stort sett
genomgående inordna mål och strategier under
samma huvudrubriker: ”profilering av städer och
regioner”, ”flerkärniga regioner” och ”balanserad
infrastruktur”. Även mål och strategier för ”staden
som livsmiljö” samt ”natur och stadsnära landsbygd”
behandlas i de flesta fallen. 

Profilering av städer och regioner
Att profilera sig genom att synliggöra och utveckla
specifika kvaliteter blir en allt viktigare framgångfak-
tor för städer och regioner. Att regionen, staden eller
kommunen ska vara attraktiv och konkurrenskraftig
innefattar många i strategier för hållbar utveckling.
Med detta menar man vanligen att regionen ska ha
höga kvaliteter som drar till sig nya företag, entrepre-
nörer och invånare från omvärlden. En region som är
attraktiv är lockande även för turister och för dem
som redan bor och verkar där. Strategin är i de flesta
fallen att ringa in regionens styrkor och möjligheter
sett ur skilda marknadsperspektiv och sedan mark-
nadsföra kvaliteterna regionalt och globalt. 

En vanlig strategi är att fokusera tillgängliga resur-
ser utifrån varje regions profil – dess specialitet,
mångsidighet och storlek, men även dess läge,
omland och fysiska struktur. Ofta förespråkas en
kraftsamling för att utveckla kunskapsintensiva verk-
samheter och innovationscentra. Även utbildnings-
möjligheter och kommunikationsläget är viktiga kva-
liteter. Andra viktiga framgångsfaktorer är ett bra
kulturliv och god tillgång till upplevelser samt natur-
och kulturmiljöer, liksom möjligheter att skapa
attraktiva bostadslägen. I några fall är strategin att för-
stärka och vidareutveckla stadens läge och regionala
funktion, exempelvis som kontaktskapande gräns-
region eller hamnstad som port mot omvärlden. 

En viktig fråga för ökad attraktivitet utanför
regionala centra och mellanstora städer är ofta att
vidareutveckla de lokala förutsättningarna. Mindre
orter och landsbygd har styrkor och möjligheter,
framförallt genom sin rika kulturmiljö, småföre-
tagartradition och egen skaparkraft samt det utveck-
lingsstöd dessa kan få genom användning av infor-
mationsteknik. 
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En positiv ekonomisk utveckling i regionerna är
en förutsättning för goda arbetstillfällen och därmed
ett sätt att undvika arbetslöshet, ekonomisk kraftlös-
het och utanförskap i samhället. I flera fall vidgar
man det socioekonomiska sammanhanget anger mål
och strategier även för att stärka den regionala eller
lokala identiteten. Därigenom vill man skapa en god
livsmiljö för både stadsbor och besökare. Värderingar
som rör identitet, kultur och rumsliga kvaliteter lig-
ger ofta till grund för åtgärder som kan vara lämpliga
att vidta i den byggda miljön. Ett sätt att stärka regio-
nens eller stadens identitet är att bygga på och
utveckla natur- och kulturarvet eller de arkitek-
toniska kvaliteterna. Exempelvis kan blandningen av
landskapstyper i en region vara en unik kvalitet. 

I några regioner eftertraktas en profil med eko-
logisk inriktning. Särskilt för turism och företag med
miljöanpassade produkter och tjänster är höga natur-
kvaliteter intressanta drivkrafter. Ambitionen är i
dessa fall att balansera utvecklingsinsatserna så att de
mest särpräglade och profilskapande natur- och kul-
turvärdena upprätthålls och helst vidareutvecklas.
Det kan gälla kustområden, bergsregioner och våt-
marker – det vill säga områden som präglas av stor
biologisk mångfald, men också är miljökänsliga och
behöver skydd.

Flerkärniga regioner
Lika vanligt som önskemålen att utveckla den regio-
nala profilen är strävan efter regional samverkan
mellan städer och mindre regioner. Med förbättrad
tillgänglighet och tydligare profilering mellan stä-
derna i en region kan dynamiken och mångfalden
öka, vilket i sin tur skapar behov av överblick och
sammanhang mellan städerna. Regionala nätverk
måste därför ses i både ett konkurrens- och balans-
perspektiv.

De som satsar på flerkärnighet strävar oftast efter
att skapa komplementära funktioner i regionens skil-
da delar, så att deras verksamheternas skiljer sig åt i
fråga om inriktning och specialisering. Denna strä-
van riktas mot omvärlden, genom att skapa en ökad
dynamik med attraktiva och konkurrenskraftiga
stadsnätverk. Men den riktas även mot den egna
regionen, i försök att krympa obalanser i förhållande
till mindre städer och minska trycket på storstads-
områdena. 

Västra hamnen i Malmö. Starkare identitet och unik livsmiljö, vill många
kommuner erbjuda. Foto: Dick Clevestam/Naturbild.

Regionala stadskärnor enligt planstruktur P (perifer) i Storstockholms region-
plan RUFS 2000. Källa: Regionplane- och trafikkontret.
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Strategin kan vara att underlätta att högre utbild-
ning, kulturinstitutioner och arbetsplatser sprids till
fler delar av regionen, så att arbetsmarknaden samt
utbildnings- och kulturutbuden blir mer diversifie-
rade. För småorterna kan detta även bidra till ett bre-
dare serviceutbud än som annars skulle ha varit möj-
ligt. 

I många policydokument anges hur regionen ock-
så kan utvidgas genom att knytas samman med
grannregionerna, funktionellt och samarbetsmässigt.
Genom snabba och helst kollektiva förbindelser
mellan orterna i regionen kan dessa komplettera
varandra beträffande arbetsplatser, boende, utbild-
ning, service och kultur. 

Ett nätverk av städer som är sammanbundna
funktionellt medför att individen kan bo kvar med
familjen i den invanda miljön och hemtrakten, men
söka sin utkomst på en större och utvidgad arbets-
marknad. Det innebär också att högre utbildning,
specialiserad service och avancerad kultur blir till-
gänglig för ett stort antal människor och förhöjer vär-
det av och möjligheterna i den valda boendemiljön.
Grundtanken är i många fall att regionen ska bli en
stor sammanhållen marknad och att dess attraktivitet
ska öka. Genom större regioner ökar även tillgången
till specialistfunktioner och en arena skapas för ett
rikare kulturliv. Orter som samverkar skapar även en
mer robust och nåbar bebyggelsestruktur än den som
vuxit fram under de senaste årtiondena. 

Ett annat syfte med stadsnätverk och flerkärniga
regioner är att underlätta överföringen av teknik och
kompetens till både privata och offentliga verksam-
heter. Sådan kraftsamling är särskilt viktig inom
informationsteknik, biomedicin, bio- och miljö-
teknik samt vårdsektorn. 

Om ortsstrukturen förändras i balanserad rikt-
ning kan detta även svara upp mot trender i män-
niskors värderingar av sin livsmiljö, vilka kommer att
få stor betydelse för bebyggelseutvecklingen. Det
handlar i många fall om att åstadkomma en balanse-
rad utveckling med visst mångfald i näringsliv, högre
utbildning och kulturliv. Men mångfald är viktigt

även i stadsfunktioner, offentliga transportmedel och
gröna samband. Det gäller också att minska trycket
på storstadsområdena eller åstadkomma en effek-
tivare spridning från tillväxtcentra till mindre städer
eller regionala kärnor. Även här är marknadsmässiga
förutsättningar och stöd från relevanta aktörer nöd-
vändiga för att lyckas. 

Balanserad infrastruktur
Hög tillgänglighet och väl inarbetade kontakter är
avgörande för om en region och dess företag ska
kunna ingå i internationella nätverk och dra nytta av
de fördelar som näringslivets internationalisering och
specialisering för med sig. I flera fall pekar man på
den starka kopplingen mellan transporter och stads-
struktur. 

Oftast är huvudfrågan att hålla ihop och stärka
den egna regionen genom goda och snabba förbin-
delser i stadssystemet. Att åstadkomma ett transport-
system som är hållbart på sikt är ett mål som åter-
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Ökad samverkan mellan regionerna kring
Östersjön kan avse miljöfrågor, högre utbild-
ning, kulturutbyte och arbetsmarknad.

Storstadsregionerna som ingår i Östersjö-
paletten arbetar för att göra regionen till en
aktör att räkna med i Europa och i världen.
Karta © ESRI.



kommer i nästan samtliga fall. Vad som är hållbart i
transportsystemet anges dock sällan uttryckligen.

En viktig förutsättning för framtidens regionala
struktur är möjligheterna att hålla uppe en hög indi-
viduell rörlighet. Ett vanligt mål är därför att till-
gängligheten ska bli bättre till och mellan städer och
stadsregioner. Föreslagna satsningar gäller transport-
systemet, informationstekniken och bebyggelse-
utvecklingen. 

Med större regioner ställs stora krav på snabba och
bekväma transporter mellan olika delar, särskilt mel-
lan högskolor, sjukhus och trafikknutpunkter. En
regional kollektivtrafik med snabbtåg eller moderna
spårbundna system är ofta bas i ett bra transport-
system. Andra sätt att främja en regionförstoring är
att öka trafikeringen samt samordna trafik och taxor.
Även distansarbete och kommunikation via Internet
kan medföra större regioner.

I många fall är behovet stort att bygga ut knut-
punkter, där gods kan lastas om mellan bil och järn-
väg. Dessa noder kommer att utvecklas till viktiga
regionala näringslivscentra, främst för transportan-
knutna verksamheter. En viktig fråga är hur en sådan
struktur av terminaler påverkar Sveriges tätorter och
deras centrumnära funktioner samt regionstrukturen
i stort. Även förslagen om att koncentrera verksam-
heter till klustermiljöer kan innebära en utglesning av
verksamheter i andra delar av stadsmiljön, eftersom
kluster fordrar större befolkningsunderlag och för-
bättrat transportsystem.

Satsningar på bättre tillgänglighet syftar oftast till
att stärka näringslivets tillväxt i en region, genom att
göra det lättare att nå konkurrenskraftiga och attrak-
tiva näringslivsmiljöer och innovationscentra. I
många fall vill man även underlätta rörlighet och
samspelet över gränserna mot grannregioner och
grannländer, samt i vissa fall även mot Europa och
globalt. 

Ekonomiska skäl för bättre tillgänglighet till
regioner och städer går ofta hand i hand med sociala
motiv, vilket man lyfter fram i flera fall: Viktigt för att
skapa en god livsmiljö i vårt allt mer rörliga samhälle

är att skapa tillgänglighet inte bara till jobb, kvalifice-
rad service och utbildning utan även till natur- och
kulturaktiviteter. 

I några fall ser man tillgänglighet även som en frå-
ga om jämlikhet, som en strävan efter balans och lik-
värdig tillgång till infrastruktur och kunskap eller för
att fylla ”basala mänskliga behov i alla regioner till
bostäder, arbete, utbildning, service och rekreation”. 

För storstäderna är ökad tillgänglighet och attrak-
tionskraft inte alltid av godo. Även oönskade effekter
uppstår, till exempel genom en överdrivet generös
infrastruktur. Ökad tillgänglighet leder till ett ökat

Underlätta olika transportsätt, framför allt kollekti-
va färdmedel (buss-, regionaltåg och hög-
hastighetståg) samt sjötrafik. Främja gång- och
cykeltrafiken.

Främja en övergång från biltrafik till kollektiva
eller miljövänliga transportmedel för både gods-
trafik och personresor.

Satsa på integrerade transport- och kommunika-
tionslösningar samt trafikknutpunkter som base-
ras på en trafikslagsövergripande syn. Knyt till
exempel busstrafik till järnvägsstationer och
hamnar för båttrafik samt stöd en flerkärnig
stads- och tätortsutveckling.

Höj kvaliteten på de offentliga, kollektiva trans-
portsystemen och kommunikationsnätverken,
bland annat järnvägarna, mellan små och
medelstora städer och större städer eller inter-
nationella centra.

Effektivisera transporterna, förbättra logistik och
minska störningar.

Dämpa det väsentligt ökande transportbehovet
med miljöstörande biltrafik.

Förstärk miljövänliga transportmedel och främja
intermodala transportkedjor.

Stöd godstransporter på spår och vattendrag,
liksom den regionala flygtrafiken som knyter ihop
städerna utanför metropolerna.
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resande även med bil och åtföljs av ökad trängsel och
miljöeffekter. 

Ganska många har en vision om att bebyggelse-
utvecklingen ska underlätta olika transportsätt, fram-
för allt de kollektiva, och samtidigt hålla tillbaka det
totala behovet av biltransporter eller åtminstone de
miljöstörande transporterna. I deras vision är bygg-
nader, transportstruktur och andra anläggningar pla-
cerade och utformade på ett miljöanpassat sätt, så att
en långsiktigt god hushållning främjas med mark,
vatten, energi och andra resurser. Ett övergripande
regionalt perspektiv måste anläggas för att närma sig
denna vision, där bostadsbyggande, utveckling av
arbetsplatser, kommunikationer och kommersiell
service ses i sitt sammanhang.

Ny bebyggelse har fördelar om den kommer till i

sådana lägen som stöder kollektivtrafikens huvud-
stråk. I första hand tänker man då på orter med rela-
tivt tät bebyggelse, där det finns underlag för att nå
en hög turtäthet och annan standard. Även en bland-
ning av stadens funktioner och markanvändning ses
som ett sätt att påverka tillgängligheten. För de
städer som ingår i regionala nätverk bör kollektiv-
trafiken stärkas genom att regionalt viktiga funktio-
ner förläggs nära stationer i stadskärnorna och andra
knutpunkter i transportsystemet. Knutpunkterna
bör vara lätta att nå för arbetsintensiv verksamhet och
med olika transportslag. 

Men svårigheter kan också uppstå genom att bätt-
re tillgänglighet inte alltid omsätts i kortare trans-
porttider. Samspelet mellan transport- och bebyggelse-
förändringar är mycket dynamiskt och denna ömse-
sidighet beaktas inte alltid. 

Ett exempel på dynamiken och komplexiteten
gäller randzonerna till städer och transportnät. Bättre
tillgänglighet gör det möjligt att även sprida ut bostä-
der, detaljhandel och upplevelsecentra. Vid vägarna
utanför stadskärnorna etableras verksamheter som
drar kunder och publik. Utspridda bostadsområden
växer upp kring städerna, vilket försvårar möjlig-
heterna att försörja verksamheter och bostäder med
kollektivtrafik. Följden blir ofta längre resor, något
som ytterst drabbar miljön och dem som inte har till-
gång till bil. De trender som nu råder i bebyggelse-
utvecklingen motverkar således ambitionerna om
bättre kollektivtrafik i städerna. Några föreslår därför
att man ska vara restriktiv till ny bebyggelse i rand-
zoner, särskilt till nya externa affärscentra för daglig-
varor som ökar bilanvändningen. 

Informationstekniken gör det möjligt att välja
bostadsort på ett mer flexibelt sätt och flera menar att
detta troligen kommer att förändra bosättnings-
mönstren på sikt. En spridd bebyggelse leder till
längre resor och svårigheter för dem som inte har till-
gång till bil. Längre resor försämrar även den eko-
logiska hållbarheten om de sker med miljöstörande
bränslen som ger utsläpp av partiklar och koldioxid
samt bidrar till sämre globalt klimat.

Samspelet mellan transporter och bebyggelse är viktig. Här ger nederländska
VROM-council vägledning för att realisera samhällsbyggnadsscenariot”
City Land – Plus” år 2030.
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Förnyelsebara energikällor och 
effektiv energianvändning
Några strävar även mot en hållbar energiutveckling
och tänker då i första hand på transporter och byg-
gande: Energiförbrukningen måste effektiviseras och
minskas samt förnyelsebara energikällor användas
mer. Önskvärt är även att bilavgaser och globala
miljöeffekter ska minska. Ibland nämner man även
bebyggelsens läge och utformning som faktorer som
påverkar hushållningen med energi. I enstaka fall
ställer man upp mer konkreta mål, till exempel föl-
jande:

I områden med gles bebyggelse förordas lösning-
ar där hållbarhet utvecklas med hjälp av småska-
liga system för enskilda fastigheter eller småhus-
bebyggelse, system för uppvärmning med värme-
pumpar, elproduktion med vindkraft och solcel-
ler som minskar energibehov och transporter. 

Odling av energigrödor på jordbruksmark kan
vara ett sätt att främja förnyelsebara energikällor
och samtidigt hålla odlingslandskapet öppet.
Stora arealer finns, men det är osäkert om energi-
odlingen har någon marknad.

I de större städerna finns möjligheter till storska-
liga energilösningar med biobränsleeldade kraft-
värmeverk och sammanhängande fjärrvärmenät
för att ta vara på spillvärmen.

Staden som livsmiljö
En hållbar stadsutveckling innebär i stora drag att
själva stadsstrukturen ska utvecklas mot ökad håll-
barhet. Det gäller mönstret av bebyggelse, bebyg-
gelsens användning, trafiknät, grön- och vattenytor
samt tekniska försörjningssystem. Många förespråkar
att möjligheterna till hållbarhet tas till vara i den täta
bebyggelsen och i trafikknutpunkterna. De menar
också att stadens verksamheter bör kompletteras på

ett blandat sätt, till en mångfunktionell stad med
lämplig struktur. Frågor kring detta behandlas mer
utförligt i avsnittet om blandstaden, sidan 27.

Några återkommande principer för stadens fysiska
struktur:

Natur och stadsnära landsbygd
De flesta anser att natur och kultur är viktiga miljö-
eller resursfrågor. Natur- och kulturmiljön är viktig
för att skapa attraktivitet i en framtida konkurrens
med andra städer och regioner samt för att skapa
goda livsbetingelser för människor och företag. I
synen på natur och kultur dominerar således de eko-
nomiska och sociala perspektiven. 

När flerkärniga regioner och nätverk av städer
utvecklas kan dessa bli en ryggrad för omgivande
landsbygdsområden, vilka de också är beroende av.
Trenden är att samspelet mellan stad och land blir
alltmer mångfasetterat när regionerna växer, särskilt
runt de större städerna. Dessa frågor behandlas mer
utförligt i artikeln om relationen stad – land längre
fram.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ta vara på tät bebyggelse och lägg verksamheter
som alstrar persontrafik i stationsnära lägen och
trafikknutpunkter. 

Motverka utglesning och verksamheter som
alstrar persontrafik i städernas utkanter.

Trafikstrukturen bör bli mer stadslik.

Ta kreativt till vara områden kring stationer,
regementen och dåligt nyttjade industrier.

Se över överstora industriplaner, som är alltför
glesa för aktuella näringslivstrender.

Blanda stadens funktioner – stadsläkning.

Utveckla den gröna och blå strukturen, dvs ta
vara på grönytor och vattendrag.
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Utvecklingsstrategier behövs
Vilka medel bör användas i arbetet för hållbar be-
byggelseutveckling? Många förordar ett arbete med
”regionala utvecklingsstrategier”. Syftet är att åstad-
komma mer sektorsövergripande arbetssätt som
”paraply” för utvecklingsarbete inom olika politik-
områden. Strategierna ska ge utgångspunkter för
politiska åtgärder inom exempelvis:

■ Företagsetablering och näringslivsutveckling 

■ Rumslig och funktionell utveckling

■ Trafik- och kommunikationsplanering

■ Regionala tillväxtavtal

■ Miljöplanering

■ Fysisk planering 

■ Bostadsförsörjning

Vad som kan åstadkommas inom ramen för plane-
ring i plan- och bygglagens bemärkelse nämns sällan
uttryckligen, utom i de kommunala översiktspla-
nerna. I några fall påtalas dock att lokala insatser och
planering även enligt plan- och bygglagen är viktig,
för att komma till rätta med globala miljöproblem. I
dessa fall lyfts den kommunala översiktsplaneringen
fram och de nya förutsättningar den fått genom
internationella åtaganden och riksdagsbeslut.

De strategier och åtgärder som föreslås sätter förr
eller senare avtryck i markanvändning, bebyggelse
och fysisk miljö. Utvecklingsstrategier och samver-
kan kan därför innefatta ”fysisk planering” som
anpassats till dagens förutsättningar. De kan också ses
som förberedelser för traditionell fysisk planering. I
utvecklingsstrategierna är det ofta fråga om en kom-
plex problematik som ska lösa allt ifrån befolknings-
förändringar, skolplanering, näringslivsutveckling, tra-
fikstruktur och övrig infrastruktur. 

ATTRAKTIVITET; Natur- och kulturfrågorna
ses som viktiga för att stärka regionernas och
städernas attraktionskraft – kulturlandskapet,
miljövänlig turism, attraktiva stadsmiljöer och
god arkitektur.Med förbättrade transportsystem
kommer även tillgängligheten till natur- och kul-
turmiljöer och tillhörande aktiviteter att under-
lättas. Gemensamma kulturarv och naturkva-
liteter över region- och nationsgränserna kan
lyftas fram, till exempel storstäderna runt Öster-
sjön med sin gemensamma maritima historia.
Utveckla dessa kvaliteter och använd dem som
drivkrafter i den regionala utvecklingen.

SKAPA EVENEMANG; Besöksnäringen be-
höver stärka sin roll genom större evenemang,
gärna sådana som ordnas när turismen har låg-
säsong. Som exempel nämns kultur- och sport-
evenemang, konferenser samt internationella
och nationella mässor.

UTVECKLA DE LOKALA FÖRUTSÄTTNING-
ARNA; En viktig nyckel till ökad attraktivitet är
att utnyttja och utveckla de lokala förutsättning-
arna. Då är natur- och kulturmiljön, kultur- och
friluftslivet samt tillgång till upplevelser viktiga
faktorer. Insatser kan även göras för att profilera
kulturhistoriska miljöer, naturområden, institu-
tioner inom konst och kultur samt temaparker
och nöjesområden.

VÅRD OCH SKYDD; Att skydda miljön, utveck-
la och vårda naturresurserna, kulturarvet och
boendemiljön samt bedriva ett miljöanpassat
långsiktigt hållbart jordbruk är viktigt för regio-
nal utveckling och levande gles- och landsbygd.
För att hålla landskapet öppet är produktionen
av biobränslen inom jord- och skogsbruk av-
görande. I några regioner och kommuner ökar
konkurrensen om marken, vilket kan innebära
hot mot värdefulla natur- och rekreations-
områden i anslutning till tätorter, strandskydds-
områden och parker. I stället omdirigeras ny
bebyggelse till delar av staden som är under-
utnyttjade eller övergivna, bara inte värdefulla
natur- och kulturmiljöer tar skada.
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Ökad samverkan
Ett medel för att nå de politiska målen som genom-
gående framhålls är en ökad regional och lokal sam-
verkan, i så kallade public–private partnerships och
med ökat medborgardeltagande. För detta fordras
också att samverkansformerna utvecklas och ett nät-
verksbyggande, mellan fler aktörer och under längre
tid. Formerna för samarbetet varierar beroende på
frågans art. Samverkan kan vara formaliserad i sam-
ägda aktiebolag, kommunalförbund och samarbets-
avtal eller bedrivas informellt genom överenskom-
melser om gemensamt agerande. 

Det är vanligt att hållbar utveckling ses som en
makt- och demokratifråga. I hälften av fallen betonas
demokratifrågor, medverkan och inflytande från
medborgare och lokalt verksamma utvecklings-
grupper och ideella organisationer som viktiga i arbe-
tet för hållbar utveckling. Det gäller särskilt de som
fokuserar på vissa funktioner i staden, på landsbyg-
den eller på stöd till den informella sektorn. I några
fall är demokratifrågorna i sig ett mål för hållbar
utveckling. 

Man kan fråga sig hur denna ökade samverkan –
mellan och inom nivåer, mellan och inom kom-
muner och regioner, mellan samhälle, näringsliv och
universitet – skall gå till, när samtidigt resurserna och
mandaten för den offentliga planeringen minskar.
Kommer nya aktörer in på arenan, kommer nya rol-
ler, positioner och koalitioner att utvecklas? 

Många steg mot minskad ohållbarhet
De policies vi funnit för hållbar utveckling av städer
och stadsregioner uppvisar även andra gemensamma
drag: Brundtlandkommissionens uttalanden är en
vanlig utgångspunkt, men man avstår från djupare
resonemang kring begreppet hållbar utveckling och
dess dimensioner för det aktuella politikområdet.
Det gäller såväl de regionalpolitiska och stadsbygg-
nadspolitiska dokumenten som de som inriktas på

glesbygdspolitik eller transportpolitik. Vad som
menas med hållbar utveckling måste då uttolkas
genom de mål, strategier och åtgärder som föreslås.
Ett dominerande synsätt är att ”ohållbarheten kan
minska” genom många steg i rätt riktning, snarare än
att sträva efter hållbar utveckling som ett utopiskt
mål. 

Två sätt att bredda politiken
Policymakarna lägger olika stor vikt vid den ekono-
miska, den sociala och den ekologiska dimensionen
av hållbar utveckling. En av dimensionerna är van-
ligtvis mindre utvecklad än de övriga, vilken varierar
dock. Två huvudgrupper kan skönjas: 

I en grupp, i första hand de med areell eller miljö-
mässig tradition, finns erfarenheter sedan tidigare av
att behandla hållbar utveckling, men nästan uteslu-
tande från ett ekologiskt och miljömässigt perspektiv.
De har en tendens att vilja vidga perspektivet på håll-
barhet till en helhet där såväl ekologiska och ekono-
miska som sociala perspektiv behandlas och där de
betraktas som mer eller mindre ömsesidigt beroende

Stora utmaningar för en hållbar framtid.
Källa: Västra Götalandsregionen.
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av varandra. Ofta sägs inledningsvis att det handlar
om både nytänkande och att skapa en framtid som är
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Ändå blir
det i första hand miljödimensionen som behandlas
någorlunda genomarbetat och utförligt. 

I en annan grupp, främst de med mer socioekono-
misk tradition (eller de traditionslösa), behandlas i
första hand de ekonomiska och sociala dimensio-
nerna. De tar utgångspunkt i regionernas och städer-
nas ekonomiska betydelse och analyserar drivkrafter
i urbaniseringsprocesserna, samtidigt som negativa
effekter för miljö och levnadsförhållanden
diskuteras. Den ekologiska dimen-
sionen är vanligen relativt out-
vecklad i dessa fall. 

Brist på analys av målkonflikter, 
skilda perspektiv
En av de mest framträdande likheterna hos policy-
dokumenten är att konflikter analyseras i mycket
liten utsträckning – konflikter mellan olika mål,
perspektiv, intressen och handlingsplaner. När håll-
bar utveckling behandlas som en sammansatt helhet,
där både ekonomiska och sociala eller ekologiska
perspektiv tas upp och där de betraktas som ömse-
sidigt beroende av varandra, borde detta innebära att
målkonflikter blir tydliggjorda och behandlade. Men

så är sällan fallet. Konflikter mellan olika
aspekter på hållbar utveckling ana-

lyseras sällan. Snarare avspeglas
en harmonisyn på frågeställ-
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ningen. Ekonomisk tillväxt, socialt välbefinnande
och god miljö yttrar sig som mål utan inre motsats-
förhållanden. Olika önskemål existerar paralllellt och
till synes oberoende av varandra. Därmed blir resul-
tatet snarare sammanlagda önskelistor av mål, strate-
gier och åtgärder än reella ställningstaganden och
prioriteringar. 

Den höga värdering av konsensus som finns
inbyggd i den svenska nationalkulturen kan vara en
anledning till bristen på konfliktanalys. Dokumen-
ten är ofta resultat av en omfattande förhandlings-
process där strävan efter konsensus har varit ledande.

Dessa faktorer kan sammantaget bidra till svårig-
heter i hanteringen av latenta målkonflikter för håll-
bar utveckling. Vi frågar oss om det är en brist att
konfliktanalyser ofta saknas eller att någon av de tre
dimensionerna är outvecklad i de delmål, strategier
och åtgärder som föreslås, trots den breda ansats till
problemanalys som ändå ofta görs i dokumenten.
Skulle ett mer analytiskt angreppssätt i policyarbetet
gynna en hållbar utveckling med mer stringenta stra-
tegier och handlingsplaner? Eller skulle det leda till
att man fastnar i långdragna processer med följd att
inga beslut kan fattas alls?

Internationell kunskap och 
bredare kompetens
Arbetet med hållbar utveckling kräver en vidare geo-
grafisk överblick än tidigare. Omvärldsfaktorer får allt
större betydelse och förändringarna går allt snabbare.
Hållbarhet på regional och nationell nivå måste bedö-
mas utifrån förutsättningar och effekter på europeisk
och internationell nivå. Detta innebär att medveten-
het och kunskap behöver öka om exempelvis den glo-
bala ekonomins betydelse, om det globala ”umgänget”
mellan människor och företag (rörlighet, mångkul-
turellt utbyte) och om den globala ekologin (klimat,
långväga luftföroreningar och ändliga resurser). 

För kommunerna blir det viktigt att skapa insikt
om dynamiken på regional nivå och kanske även på 
storregional, internationell och transnationell nivå.
Exempel på ”nya” kunskapsbehov är samlade regio-
nala överblickar, där städer och landsbygd sätts in i
större regionala sammanhang och de funktionella
sambanden inom och mellan regionerna studeras.
Sådana överblickar och analyser är nödvändiga för att
skilda aktörer ska kunna medverka till att städer,
mindre orter och landsbygd förnyas i fråga om
näringsliv, bostäder, service och kultur. 

Hållbarhetens ekonomiska, sociala och ekologiska
dimension samt dynamiken dem emellan på kort
och lång sikt fordrar dessutom ett mer mångfaset-
terat tänkande, såväl om bebyggelseutvecklingen
som om ekonomiska, sociala och ekologiska förhål-
landen inom andra politikområden.
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18 Partnerskap

Minskade resurser i kommunerna och minskad reell
makt över bebyggelseutvecklingen gör det allt oftare
nödvändigt att mobilisera resurser från flera håll. Det
kan gälla privata såväl som offentliga resurser som
behövs för att kunna leva upp till de politiska målen,
till exempel om hållbar bebyggelseutveckling.
Dessutom ”äger” sällan en aktör ensam problemen i
den regionala eller lokala miljön – i bostadsområdet
eller i stadskärnan. Problemlösningen kräver ofta
samverkan mellan flera berörda aktörer, bland annat
kommunen (med dess olika förvaltningar och nämn-
der), statliga organ och privata intressenter såsom
fastighetsägare och näringsidkare. Samverkan gäller
ibland även ideella organisationer, boende och den
berörda allmänheten. Detta innebär nya sätt att arbe-
ta, bland annat bättre samarbete och samordning
mellan olika aktörer i samhällsplaneringen och mel-
lan olika samhällssektorer. Samverkan sker allt oftare
i mer eller mindre formaliserade partnerskap mellan
offentliga och privata organ. Ett vanligt argument för
partnerskap är att synergieffekter kan uppnås genom
en bättre samordning av offentliga och privata
investeringar. Samverkan genom partnerskap inne-
bär också att olika erfarenheter och kunskaper kan tas
tillvara och bidra till bättre och mer långsiktiga lös-
ningar. 

Vad är partnerskap?
Partnerskap förekommer i många sammanhang och
kan anta olika former beroende på vilka aktörer som
samarbetar, vilka mål som eftersträvas och hur man
arbetar. Det är en positiv beteckning för vissa typer av
samverkansgrupper, som sänder en signal om sam-
verkan och inte intressebevakning från de deltagande
parternas sida. Partnerskap är samarbeten som ofta

regleras på informella eller halvformella vägar. De
ingående parterna utnyttjar sina egna legala och
administrativa system vid genomförande av de
gemensamma strategierna. Viktiga skillnader i de
definitioner av partnerskap som förekommer tycks
vara graden av fast förbindelse mellan parterna och
långsiktigheten i samarbetet. 

Begreppet partnerskap är vagt och flera företrä-
dare ser hellre att samverkansgruppen betecknas i
klartext – är det en styrelse, styrgrupp, rådgivande
nämnd, referensgrupp, ett presidium eller utskott?
Eller är det ett public–private partnership, där minst
en aktör är offentlig respektive privat? Eller är det
kanske en förhandlingsgrupp, där varje aktör ska vara
kapabel att förhandla och träffa uppgörelser av egen
kraft och dessutom dela ansvaret för resultatet av
aktiviteterna? Betyder partnerskapet att varje del-
tagande aktör ska föra med sig något in i partner-
skapet i form av resurser – materiella eller immate-
riella?

Partnerskap
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Varför partnerskap?

Flera faktorer ligger bakom partnerskap som har 
anammats som samverkansform i Sverige i dag:

■ Tradition

■ Komplex planeringssituation

■ Brist på offentliga resurser

■ Synergieffekter

■ EU-anpassning

■ Ökad konkurrens mellan regioner och orter

Tradition i samhällsbyggandet
Samverkan mellan den offentliga och privata sektorn
har förekommit i Västeuropa under hela efterkrigs-
tiden. I Sverige finns en tradition att samverka kring
regional utveckling och regionalpolitik sedan början
av 1980-talet. Då fick läns-styrelserna ett samman-
hållet anslag för regionala utvecklingsinsatser. Mellan
aktörer i länen utvecklades samarbetsformer som i
många fall liknade partnerskap. De drevs som FoU-
organ, turiststiftelser, industristiftelser, riskkapital-
bolag eller olika beredningsgrupper. Förutom läns-
styrelsen deltog exempelvis utvecklingsfonden, andra
regionala myndigheter, universitet och högskolor,
landstinget, privata företag eller företagarorganisatio-
ner och i växande antal också kommuner. Det finns
också en tradition kring samverkan om landsbygds-
utveckling, exemplifierad i form av kampanjen ”Hela
landet skall leva”.

En tradition av samverkan finns också inom
stadsförnyelsen i Sverige. Den har egenskaper av
partnerskap och drivs som ideell förening, bolag eller
projektorganisation. 

Ett exempel gäller utvecklingen av stadskärnor,
där kommunen, handelsföreningen, fastighetsägarna
i en kärna samverkar med länsmuseet, ideella före-
ningar och i många fall också polisen och sociala
myndigheter. I cirka hundra svenska städer finns

organisationer som systematiskt arbetar med att för-
nya stadskärnorna. 

Under senare år har också olika samverkansorgani-
sationer bildats för den typ av stadsförnyelse som
handlar om återanvändning av hamnområden, ranger-
bangårdar och regementsområden. Kommunen står
då ofta för den övergripande planeringen i form av
exempelvis en fördjupad översiktsplan i samråd med
en rad olika aktörer. För själva genomförandet bildas
ofta ett särskilt bolag, eller flera bolag som sköter kon-
takterna med byggare och andra intressenter. Dessa
bolag kan ägas av kommunen eller kommunalt bolag,
men kan också ha det privata näringslivet som del-
ägare. 

Samarbetet ändrar karaktär
Samarbetet i partnerskap har fått ny näring och en
delvis ny karaktär under senare år. Studien visar att i
internationella handlingsprogram som exempelvis
Habitatagendan och Agenda 21 framhålls partner-
skap som ett viktigt verktyg i arbetet för hållbar
utveckling. Inom EU infördes begreppet partnerskap
i slutet av 1980-talet när strukturfondpolitiken refor-
merades. 

Partnerskap anses vara ett uttryck för ändrade
styrformer i samhället, där regeringsformens linjära
modell för styrning, ”government”, till viss del ersät-
ts av en politik som bestäms genom interaktion mel-
lan aktörer i olika nätverk, ”governance”. Utveck-
lingen beskrivs som positiv genom att fler aktörer ges
tillträde till det politiska arbetet, vilket innebär möj-
ligheter till utveckling av demokratin. Å andra sidan
framhålls även demokratiska risker. 

Vid det seminarium som anordnades inom pro-
jektet pekade många på att den svenska traditionen
har gjort det relativt lätt att få partnerskap till stånd
beträffande EU:s strukturfonder och de regionala
tillväxtavtalen. Det gäller inte minst olika gemen-
skapsinitiativ som Leader och Urban, där erfaren-
heter finns från utvecklingsgrupper för landsbygden
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och samverkansgrupper för utvecklingsinsatser i
utsatta stadsdelar. 

Även i European Spatial Development Perspec-
tive, ESDP, förordas en sektorövergripande planering
i en dialog mellan olika administrativa nivåer och
med partnerskap som ett viktigt instrument för den
rumsliga planeringen. 

Några menar även att den ökande konkurrensen
mellan regioner och orter kan vara en drivkraft för
ökad samverkan och partnerskap. För att kunna häv-
da sig i konkurrensen måste en ort kunna profilera
sig på olika sätt och visa att den har förmåga att ta itu
med olika problem. Detta ökar trycket på olika loka-
la intressen att samarbeta och formulera gemen-
samma visioner och handlingsplaner. 

Partnerskap i EU-projekt
Även i EU-projekt förutsätts att partnerskapens
sammansättning och arbetssätt läggs fast i förhand-
lingar mellan parterna. EU-kommissionen förordar
starkt att partnerskap bildas, men studien visar att de
samtidigt inte får strida mot EU-reglerna för offentligt
ekonomiskt stöd som kan rubba konkurrensen, direk-
tivet om offentlig upphandling eller andra tolkningar
av unionsfördraget. 

De flesta partnerskap i EU-projekt hanterar peng-
ar och tjänster, vilket i regel kräver en ledande aktör
som har rollen som kassaförvaltare. Denne har alltså
tillgång till medel för att kunna förskottera medel när
det behövs, exempelvis EU-bidrag som betalas ut
i efterskott. Kontroll av kassaförvaltningen sker
genom löpande redovisningsskyldighet mot styrelse
eller motsvarande, genom revision med mera. Detta
regleras normalt genom någon form av avtal mellan
parterna, liksom rät-ten att teckna firma för partner-
skapet och andra frågor, exempelvis om styrelse eller
i övrigt verkställande funktioner. 

Vem svarar för demokratin?
Det är stor skillnad att driva verksamhet i offentlig
respektive privat sektor, juridiskt sett. Offentlig verk-
samhet kräver stöd i lagen, privat verksamhet kan
organiseras efter eget gottfinnande, så länge det inte
strider mot lagen. I studien lyftes två motsatta perspek-
tiv fram för samverkan mellan offentligt och privat.

Det ena perspektivet är hur frågan om samverkan
mellan privata och offentliga intressenter ska kunna
lösas, utan att bryta mot offentligrättsliga spelregler,
demokratiaspekter och konkurrenskrav. Detta bör
identifieras och analyseras, för att klargöra de legala
möjligheterna att driva verksamhet i partnerskap. 

Det andra perspektivet är att det vore omöjligt att
driva partnerskap om alla regler skulle följas slaviskt
och om en total öppenhet skulle krävas. En fördel är
exempelvis att kunna arbeta fritt, flexibelt och utan
publicitet, att kunna skapa ett affärsmässigt koncept,
befriat från byråkratiska rutiner och politisk inbland-
ning och att kunna agera kraftfullt med korta
insatstider. Detta sätt att arbeta kan vara effektivt,
men strider ibland mot andemeningen i demokra-
tiska principer och andra regelverk.

En huvudfråga vid det seminarium som hölls är
hur svaga grupper skall kunna ha inflytande på de
mål och medel som behandlas i partnerskapet. Det
finns en risk att partnerskapet bygger murar kring sig
och utestänger vissa grupper. Hur kan exempelvis
kvinnor, småföretagare, invandrare och ideella orga-
nisationer komma med? Hur kan de få inflytande på
de mål och medel som behandlas i partnerskapet?
Utvärderingar visar att dessa är klart underrepresen-
terade i vissa fall, bland annat när det gäller regionalt
utvecklingsarbete. 

En annan fråga som intresserade seminariedel-
tagarna gäller hur rumslig planering kan bedrivas enligt
partnerskapsmodellen och samtidigt vara förenlig med
den formella planläggningsverksamheten med offentlig
insyn och deltagande i processen?

20 Partnerskap 



Studien visar att det oftast är de starka aktörerna
som sätter agendan i partnerskapet. Övriga får nöja
sig med att möjligen delta som samrådspartner.
Exempel på detta är skillnaden mellan den inre cir-
keln i partnerskapet för tillväxtavtalen och ”det stora
partnerskapet” som är en stor men ganska betydelse-
lös samrådskrets. Det framhålls också i några rappor-
ter att partnerskapsdemokratin ofta inneburit att det
privata kapitalet kunnat utöva ett större direkt infly-
tande i frågor som annars skulle ha beslutats av
offentliga organ, medan ideella organisationer har
fått försämrade möjligheter att påverka utgången.

Ett problem som påtalas i studien är att insynen
från allmänheten kan begränsas när problem och för-
slag till lösningar diskuteras i oreglerade former.
Deltagare från politiskt styrda organisationer riskerar
att fatta beslut i partnerskapet som inte är förankrade
på ett demokratiskt sätt. När beslut vuxit fram i nät-
verk och partnerskap försvåras också möjligheterna
att utkräva ansvar, det vill säga vem som ska ställas till
svars för resultaten av samarbetet och hur detta ska
ske.

Några menar även att det finns risk för att möjlig-
heterna att skapa partnerskap påverkar prioriteringen
av åtgärder i en kommun. Istället för att ta itu med de,
ur samhällets synvinkel, viktigaste åtgärderna och
projekten genomförs kanske mindre väsentliga pro-
jekt, för vilka det finns intresse från privata aktörer att
medverka i. 

Andra menar att det är svårt att förena effektivitet i
partnerskapet med krav på absolut demokrati och
insyn. Partnerskapet innebär ju förhandlingar mellan
olika aktörer och fördelning av ekonomiska och perso-
nella resurser för olika genomförandefrågor. Då är full-
ständig öppenhet en omöjlighet. Kommunen bör vara
”spelförare” i partnerskapet och bevaka svaga gruppers
intressen. Projektledaren för partnerskapet ska vara
välutbildad och sakkunnig och kan därmed tillföra
värdefulla uppgifter och sakkunskap från mindre
aktörer.

När krävs formaliserad samverkan?
Finns det anledning att formalisera partnerskap?
Krävs någon form av speciallagstiftning eller annat
sätt att skapa en formell grund för hur partnerskap
skall fungera? 

Räcker partnerskap som samverkansform mellan
det offentliga och privata – när samverkan gäller allt
större projekt som exempelvis infrastruktur, kollek-
tivtrafik och kvalificerad sjukvård? För tunga stads-
byggnadsprojekt anses informell samverkan eller
partnerskap inte räcka. Här krävs i stället formella
samverkansformer, som exempelvis bolag.

I Storbritannien finns speciella regler för samver-
kan i så kallade Private Finance Initiative, där avtalen
mellan parterna regleras genom affärslagstiftningen.
Sådana partnerskap finns för driften av Londons
tunnelbana och för byggande och drift av sjukhus
eller fängelser. 

Partnerskapsliknande samverkan i samband med
regionalpolitikens länsvisa genomförande under
1980- och 90 talen handlade ofta om en samverkan i
form av en stiftelse. Även andra former finns, exem-
pelvis att huvudmannaskapet för samverkan har för-
lagts till en institution inom högskolan och där den-
nas regelverk styr verksamheten i samverkansgrup-
pen.

Också för samverkan kring stadsutveckling och
den byggda miljön finns erfarenhet av en rad olika
organisationssätt. Vanligt är att denna samverkan
sker i relativt informella former men där en aktör,
exempelvis kommunen, sätter upp ett kansli och
kanske anställer en person på deltid eller heltid för att
vara motor i samverkansgruppen.

För att kunna identifiera eventuella formella svag-
heter i partnerskap kan jämförelse göras med regler
som gäller för stiftelser, ekonomiska föreningar, ide-
ella föreningar, aktiebolag, handelsbolag, komman-
ditbolag och civilrättsliga avtal, det vill säga samverk-
ansformer som partnerskapet skulle kunna utvecklas
till. 
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I den svenska debatten och forskningen finns en tra-
dition att ställa staden och landsbygden i ett motsats-
förhållande. Städernas villkor och problem uppfattas
diametralt annorlunda än lands- eller glesbygdens.
Temat har diskuterats vitt under 1990-talet i sam-
band med att det första policydokumentet rörande
Europas rumsliga utveckling upprättades, ESDP.
Temat är aktuellt även i politiska diskussioner samt i
ett stort antal nationella och internationella forsk-
ningsprojekt.

Hur den pågående europeiska diskussionen om
förhållandet stad – land förhåller sig till situationen i
Sverige har inom projektet undersökts av forskare vid
Nordregio. De belyser förhållandet enligt olika syn-
sätt, vilka varierar med sammanhang och avsikter. 

Det politiska perspektivet
Ett första perspektiv på förhållandet stad - land är det
politiska. Forskarna visar att detta förhållande har
varierat under historiens gång och att någon dualism
mellan stad och land inte alltid har funnits och inte
heller överallt. Förhållandet kan lika väl beskrivas
som harmoniskt och städerna har inte alltid varit den
dominerande parten. Under långa tider har beroen-
det varit ömsesidigt, bland annat av livsförnödenhe-
ter och andlighet. Furstar, handelshus, kungar och
centrala statsmakter har under århundraden varit
större motparter till befolkningen på landsbygden än
städerna.

Forskarna har jämfört Sverige med övriga Europa
och visar på en del historiska skillnader: slaveriet slo-
pades sent i Sverige och centraliserad statsmakt inför-
des snabbt och kraftfullt. 

Andra skillnader är att urbaniseringen kom sent
och gick snabbare i Sverige än på många andra håll i

Europa. Ett nutida särdrag för Sverige är att folkval-
da organ på regional nivå fortfarande saknas i stor
utsträckning.

Under de senaste århundradena har förhållandet
mellan stad och land ändrats väsentligt, både i
Sverige och Europa. På 1500-talet och speciellt från
början av 1600-talet var städerna ett instrument för
staten att kontrollera handel och näringar. Under
1800-talet var huvudintresset att kontrollera
industrialismens effekter (sanitet, ordningens upp-
rätthållande etc.) På 1900-talet har en anpassning
skett till en liberalistisk ekonomi med tillhörande
industri- och tjänsteproduktion. I välfärdssamhället
kom städerna att få rollen som administrativa en-
heter för arbetsmarknadsområden och centra för
offentliga tjänster. 

I EU-sammanhang har hittills påståtts att den
europeiska historien präglats av ett motsatsförhål-
lande mellan stad och land och att det nu är dags att
bryta den gamla dualismen. Partnerskap står som en
devis för dessa politiska strävanden. Bakom denna
policy ligger några av de utmaningar som EU står
inför med hänvisning till den rumsliga utvecklingen.
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Under 1500- och 1600-talen var städerna ett instrument för staten att kon-
trollera handel och näringar. Gustav Vasa och hans söner etablerade en skatte-
uppbäring vars effektivitet hade få motsvarigheter i den dåtida världen.



Den traditionella, hierarkiskt ordnade bebyggelse-
strukturen bryts allt snabbare ner, tidigare som en
följd av industrialiseringen och nu på grund av glo-
baliseringen och de nya kraven på enskilda orter att
kunna bjuda på unika miljökvaliteter och positione-
ra sig rumsligt. Skyddet av kultur- och naturtillgång-
ar samt ökad kulturproduktion och utbildningssek-
torns växtpotential har blivit viktiga faktorer i kon-
kurrensen. Enskilda orters attraktivitet och lockelse
för investerare sätts in i sitt regionala sammanhang
och sina stads- och landsbygdsmässiga kvaliteter. 

Alltsedan industrialismens genombrott har den
europeiska landsbygdens uppdrag primärt varit att
producera allt större mängder livsmedel och
arbetskraft för en expanderande stadsbefolkning och
växande industri. Bondens roll har på senare år
omdefinierats från matproducent till den som skapar
och vårdar landskapet och miljön. Den gamla orien-
teringen mot produktion kompletterades med ett
nytt intresse för konsumtion av den lantliga miljön.
EU tänker sig att landsbygdens ekonomiska bas bör
diversifieras och följaktligen bör relationerna mellan
stad och land utvecklas.

Det socioekonomiska perspektivet
Omfattande förändringar har ägt rum både i stä-
derna och på landsbygden till följd av rationalise-
ringsåtgärder, industrialiseringen och urbanisering-
en. Detta har haft dramatiska socioekonomiska följ-
der för näringar, utformning och livsmiljö. De klara
gränser som de svenska städerna tidigare hade till
omgivande landsbygd har suddats ut, genom omfat-
tande byggnadsproduktion och en arkitektur med
små lokala, regionala och nationella variationer. 

I den gamla ortsstrukturen utgjorde de historiska
städernas stadskärnor ett slags symboler, inte bara för
städerna i sig, utan även för den omgivande lands-
bygden. Mellan åren 1960 och 1970 revs i de svenska
städerna mer än 40 procent av det bostadsbestånd
som var byggt före år 1900. Det som byggdes istället

var mestadels hyresbostäder i flervåningshus samt
varuhus. Hyresboendet har därefter förändrats med
stora svårigheter idag med tomma lägenheter och
höga boendekostnader. Varuhusen har till stor del
ersatts av stormarknader i städernas utkanter. I stri-
den om själarna, vilket betyder ekonomisk växt och
arbetsplatser, är de städer som moderniserades under
efterkrigstiden speciellt illa ute, menar forskarna: De
har litet att bjuda av attraktiv livsmiljö för en kräsen
publik. De har dessutom i sin utslätade framtoning
mist mycket av sin tidigare attraktionskraft på den
omgivande landsbygden. 

Forskningen visar även att tendensen till utjäm-
ning av boendeformer och arkitektur förstärks av för-
ändringar i livsstilar. De stads- och landsbygdspräg-
lade livsstilarna har så småningom smält samman, i
takt med att masskommunikationerna utvecklats och
jordbruket alltmer bedrivs på ett industriellt sätt.

Precis såsom städerna har den svenska landsbyg-
den genomlevt dramatiska förändringar under de
senaste femtio åren. Men tidigare moderniseringsom-
gångar har varit ännu mer dramatiska för landsbyg-
den. Redan storskiftena och speciellt de så kallade laga
skiftena under 1800-talet betydde en genomgripande
förändring av den svenska landsbygden. De gamla,
kollektiva landsbyarna slogs sönder och gamla kollek-
tiva arbetsprocedurer och traditioner försvann. Den
sociala närheten upplöstes och böndernas intresse
inriktades på individuell nyröjning, avkastning och
vinster. I övre Dalarna, som till stor del besparades
från reformen om laga skifte, har det emellertid visat
sig att avkastningen utvecklades lika gott som i andra
delar av landet. Landsbygdens obesuttna, torpare,
tjänstehjon, backstugusittare och inhyseshjon, var de
som drabbades hårdast av förändringarna. Före skif-
tesreformerna kan de gamla svenska byarna ha varit
en social livsform, som en värld för sig med närhet till
grannarna och tillhörighet som byggde på gemen-
samma arbetsrutiner och intressen. 
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Det symboliska perspektivet
Ett tredje perspektiv på förhållandet mellan stad och
land gäller de symbolvärden som förknippas med
livet på det ena eller andra stället. Även synen på livet
i staden kontra på landsbygden förändras. Forskning
har visat att lantlivet i de tätt befolkade delarna av
Europa numera är ett ideal som omfattas av en stor
majoritet av befolkningen. Lantlivet associeras med
två kvaliteter, dels en stark känsla av gemenskap, dels
närhet till naturen. 

I andra länder, till exempel i USA, associeras
landsbygden inte med idyll, utan med en vision av
självständiga, hårt arbetande pionjärer, nationens
ryggrad, som skapar sig sin egen värld i vildmarken.
I Nya Zeeland associeras landsbygden med spektaku-
lärt sceneri, ett orört paradis, salufört som spänning
och äventyr. 

Det finns forskare som är kritiska mot de förhär-
skande bilderna av den lantliga idyllen i Europa, den
sociala närheten och naturen. De radar upp en räcka
argument och forskningsresultat till förmån för
denna kritik. Det stadsmässiga kännetecknas där-
emot av täthet i termer av befolkning, byggnader och
trafik. Stadsmässighet präglar även intensiteten i fråga
om livsrytm, social interaktion och närhet till ett stort
utbud av möjligheter. Detta karaktäristiska drag
antas befordra uppfinningsrikedom och innova-
tioner samt skapa ekonomisk tillväxt. 

Andra forskare distanserar sig till dessa symbolvär-
den, eftersom de bedöms ha med kulturella faktorer
att göra. Hellre än att försöka finna kriterier på vad
som är stadsbygds- respektive landsbygdsmässigt,
närmar man sig dessa begrepp som kulturella kon-
struktioner. I detta perspektiv är skilda livsstilar, det
stadsmässiga eller landsbygdsmässiga, inte nödvän-
digtvis bundet till ett visst fysiskt sammanhang. Man
kan leva stadsmässigt på landsbygden. Även det lant-
liga har kommersialiserats i bilder av livsstilar, för
vilka klädmode, musik, inredningar, hustyper och
bilmodeller kan säljas på marknaden. 

Det funktionella perspektivet
Ett fjärde perspektiv på förhållandet mellan stad och
land är det funktionella. Förhållandet mellan stad och
landsbygd skiljer sig mellan de tätt befolkade, centrala
delarna och de mindre befolkade, perifera delarna av
Europa. Likaså finns skillnader mellan områden som
domineras av lantbruk jämfört med områden där lant-
bruket inte spelar någon större roll. Study Programme
on European Spatial Planning har belyst dessa frågor.
Det är en stor studie där 200 forskare arbetade med
dåvarande femton medlemsländer inom EU. I studien
utvecklades följande perspektiv på hur förhållandet
mellan stad och land i en region fungerar:

Metropoler 
● >  3 000 000 invånare

Medelstora städer 
● 1 000 000 – 3 000 000 invånare
● 500 000 – 1 000 000 invånare
● 200 000 –  500 000 invånare

Mindre städer 
● 50 000 –   200 000 invånare

Källa: Bundesamt für Bauwesen und
Raumordnung (BBR), Bonn.



Förhållanden mellan hem och arbetsplats,
beskrivs ofta som arbetsmarknadsregioner eller
funktionella stadsregioner.

Förhållanden till centralorter, utgår från en hie-
rarki av städer, där stad och land är samman-
bundna av såväl arbetsmarknaden som förhållan-
den mellan företag och tjänsteproduktion i stä-
derna, till exempel utbildning, handel, sjukhus
och kulturutbud. 

Landsbygden som konsumtionsområde för
stadsbor, bjuder på möjligheter till rekreation
och fritidssysselsättning, till exempel tätortsnära
landsbygd och områden som har värdefulla
natur- och kulturmiljöer. 

Landsbygden som bärare av den urbana infra-
strukturen, betyder att många tekniska nätverk
såsom vägar, rälsförbindelser, kanaler, telekom-
munikationslinjer, elnät och rördragningar går
genom landsbygden, fastän de i första hand syf-
tar till att knyta ihop städerna. 

Landsbygden som leverantör av naturresurser till
städerna, alla resurser för omfattande nyttjande
av mark kommer från landsbygden.

Dessa funktionella aspekter skiljer sig i viss mån från
dem Boverket diskuterade 1994 i sin vision ”Sverige
2009”, där främst kretsloppsinfrastruktur, transport-
system, arbetstillfällen, grönstruktur och rekreation
nämns som aspekter på förhållandet mellan stad och
land. Grundtonen i den europeiska studien och
Boverkets vision är dock densamma, nämligen att
stad och land har täta samband och är beroende av
varandra. Detta beroendeförhållande uppmärksam-
mades även i det europeiska planeringsperspektivet
på rumslig utveckling (ESDP) och därefter även i
EU-kommissionens uttalande 1999: ”Det gäller att
övervinna den dualism mellan stad och land som
idag inte längre är acceptabel.” 

Projektet Study Programme on European Spatial
Planning vidareutvecklas nu i projektet Ural – rural
relations in Europe. Det leds av Nordregio och
kommer att färdigställas under år 2004.

Det kvantifierade perspektivet
Ett femte perspektiv är att beskriva stad och land
samt förhållandet mellan dem i kvantitativa termer.
Även kvantitativa metoder ger endast ungefärliga
svar och varje definition måste relateras till de frågor
man söker svar på.

Två ansatser har växt fram för att belysa den euro-
peiska dimensionen stad – land och variationer mel-
lan länderna på fler- och mellanregional nivå. Enligt
den första ansatsen karaktäriseras bosättningsmönst-
ret med hjälp av fysiska indikatorer, bland annat
urbaniseringsgrad, befolkningstäthet på landsbygden
och ortsstruktur. Den andra ansatsen grundar sig på
regionernas sätt att fungera rumsligt, bland annat
pendling till och från centralorter och deras omland.
I båda fallen beaktas den flerregionala dimensionen
och de skillnader i funktionssätt som finns mellan
metropol-, stads- och landsbygdsregioner. 

De två sätten att beskriva förhållanden mellan
stad och land i Europa skiljer sig på en rad punkter,
men för Sveriges del är resultaten ganska lika.
Merparten av Sverige betecknas som landsbygd med
små och medelstora städer alternativt regioner av
mindre städer, med eller utan kärna. Enligt båda
ansatserna framstår både Stockholmsregionen och
sydvästra Skåne som storstadsområden, enligt den
första med flerkärniga förtecken och enligt den andra
som enkärniga storstadsregioner. Samma skillnader i
sättet att klassa gäller förutvarande Göteborgs och
Bohus län som anses vara antingen en flerkärnig
region med hög urban och rural täthet eller en enkär-
nig region med mellanstor stad. Andra regioner vars
karaktär varierar med sättet att klassa är Dalarna,
Jämtlands, Älvsborgs, Skaraborgs och Kalmar län
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samt nordöstra Skåne. Ansatserna stämmer dock helt
överens för Gotland. 

För Sveriges del är dessa ansatser att beteckna för-
hållandena mellan stad och land mindre bra, efter-
som de ger onyanserade resultat för regioner som har
lägre befolkningstäthet. Finland har samma problem
som Sverige med denna form av europeiska klassifi-
kationer, som inte fångar upp existerande och av-
görande skillnader i de nordiska länderna. Finland
har därför kommit med ett bidrag som differentierar
landsbygden utifrån lokala förutsättningar. Finland
delas i stället in i ekonomisk integrerade landsbygds-
områden, mellanliggande landsbygdsområden och
perifera områden. Även de italienska forskarna har
försökt sig på en mer förfinad klassning av landsbyg-
den. 

Samarbete och samordning
De europeiska fallstudier som har gjorts visar att en
rad förutsättningar måste uppfyllas för att samarbetet
stad – land ska utvecklas till ett hållbart partnerskap.
Dessa förutsättningar har alla med kulturella element
eller nationella systemkomponenter att göra. De
beror även på samverkan mellan många olika fakto-
rer. Det gäller till exempel parternas likvärdighet och
självständighet, samtycke till partnerskap, beaktande
av olika administrativa förutsättningar, gemensamt
ansvar och gemensam nytta. Bland de viktigaste är
kulturella förutsättningar och de handlar om de loka-
la förvaltningarnas förmåga att samarbeta med skilda
grupper samt andan av samförstånd. Dessutom bör
arbetet i partnerskap betraktas som en process med
kumulativa effekter. 

Svensk forskning om stad och land
”Landsbygden och de små tätorterna skall utvecklas
till en ekonomisk och social miljö, som har en stark
dragningskraft på människor och företag och som
uthålligt bidrar till hela samhällets utveckling.” Det
var målet för det forskningsprogram för landsbygds-
utveckling som togs fram på regeringens uppdrag år
1997. År 2000 gjordes en inventering av det senaste
decenniets forskning om landsbygdsutveckling i
Sverige. Man kunde konstatera att en huvudinrikt-
ning av forskningen fokuserade på lokal utveckling ur
ett underifrånperspektiv – lokala grupper och lokalt
utvecklingsarbete. Den andra huvudinriktningen av
forskningen gällde analyser av strukturomvandlingen
på landsbygden och i regionerna i stort. 

Inventeringen av forskningsläget uppdaterades
sommaren 2002 och två forskningsområden med
rumslig innebörd identifierades:

Rummet som plats för produktion, boende och
upplevelse samt som hållbar plats. Forsknings-
litteraturen har en tydlig brist på koppling mel-
lan ekonomiska, sociala och ekologiska dimen-
sioner. 

Rummet som arena för aktörernas handlingar i
planering och utveckling. Forskningen på detta
område handlar till stor del om lokal planering,
men analyser av mångfasetterad planering (olika
planeringsnivåer och tvärsektoriellt) samt erfa-
renheter av partnerskap är underrepresenterade.

■
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I många mål- och strategidokument, framförallt på
nationell nivå, framhålls blandstaden som ett inslag i
arbetet för hållbar stadsutveckling. Är blandstaden
ett bra planeringskoncept för detta? En genomgång
av kunskapsläget gjordes som underlag för ett semi-
narium, där forskare och praktiker närmare belyste
förutsättningarna för att skapa funktionsblandade
stads- och tätortsmiljöer. 

Vilka fördelar har blandstaden och varför efterfrå-
gas funktionsblandade miljöer? Begreppet blandstad
är positivt laddat och ofta har småstaden eller inner-
staden som förebild. Blandstaden är komplex till
utformning och innehåll med en tät men fattbar
bebyggelsestruktur, som ger närhet mellan verksam-
heter och människor. En sådan stad ger kontinuerliga
upplevelser och händelser i rummet samt ett omväx-
lande och rörligt folkliv. Blandstaden ger också en
social och mångfunktionell boendemiljö och ett
minskat resande. En avgörande kvalitet är att den är
befolkad dygnet runt och därigenom ger förutsätt-
ningar för ökad säkerhet och trygghet. Funktions-
integration är ett medel för blandstaden för att bi-
behålla och skapa offentlighet och tillgänglighet till
stadsmiljön och gaturummet. 

Staden bygger på handel
och näringsliv
Vilken verksamhetsblandning är önskvärd i en
blandstad och vad är möjligt att åstadkomma?
Närhet till butiker, lagom med trafik och dessutom
parkeringsplatser som inte stör gatumiljön är viktiga
förutsättningar för blandstaden. Mot detta talar
kommersiella satsningar, i form av stormarknader
och externa köpcentra i stadsbygdens utkanter, vilka
ger svåra negativa konsekvenser för stadskärnorna,

särskilt i landsortstäderna. Även förorternas och de
mindre tätorternas butikscentrum påverkas negativt
av externetableringarna.

Lokalläget spelar stor roll för om butiker och före-
tag trivs eller inte. De mest attraktiva lägena är stråk
som frekventeras av fotgängare. Andra preferenser är
att människor bor och arbetar i centrumområdena
samt att parkering finns nära butikerna. Träd och
grönska har betydelse för trivselfaktorn. Luftighet
och rymd i den byggda strukturen efterfrågas, för att
medge god säkerhet hela dygnet. Gågator ska finnas,
men också tillgänglighet till dessa så att kunderna
kan hämta skrymmande varor med bil. Överordnat
är att anläggningar för transporter och parkering är
välplanerade och effektiva, men också att det finns ett
blandat utbud av kommersiella, kulturella och socia-
la aktiviteter. Enligt handelns företrädare kommer
framtidens kunder att vara mer krävande och olika,
med behov som varierar efter tid, rum, ålder, familje-
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Blandstaden Ljungby. Foto: Bo Grönlund.
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storlek, resurser och värderingar. Både rörligheten
och kraven på valmöjligheter ökar.

Trafikplanering enligt den traditionella SCAFT-
principen, där olika trafikslag separeras, måste för-
ändras till planering för blandtrafik och ökad fram-
komlighet. Därigenom skapas flöden och genom-
strömning av människor, så att kundunderlaget för
lokala centrum ökar. Sociala och infrastrukturella
flöden i bostadsområdet kan kopplas samman.

Strategier förordas som gynnar de handlare som
vill utveckla handelskoncept för den blandade sta-
den. Kommunerna och handeln borde samverka för
att nå lösningar som är långsiktiga och gagnar både
lönsamhet och tillgänglighet för kunderna. För
kommuner i stora regioner, där flera planeringsaktö-
rer och närliggande kommuner påverkar etablering-
arna räcker inte kommunernas planmonopol. I dessa
fall ansågs planering för handeln vara en regional
samordningsfråga.

Blandstadens sociala dynamik
Blandstaden skall vara attraktiv att bo i och fungera
bra som livsmiljö jämfört med den traditionella för-
ortsbebyggelsen. En viktig dimension när man strävar
efter hållbar utveckling är att miljön bör ha social
kapacitet, bland annat en förmåga att rymma män-
niskors olikhet i fråga om kulturer, livsstilar och reli-
gioner. Skillnader finns troligen mellan olika typer av
miljöers förmåga att härbärgera olikheter respektive
rymma integrerande processer. 

Vilka stadsstrukturer har potential för utveckling
av funktionsblandade miljöer socialt sett? Forskning
pågår för att belysa den frågan och hypotesen är att
förorter från 1960-talet är bra på att härbärgera olik-
heter, men sämre på integrerande processer. Förorter
från 1980-talet är sämre och blandstaden bättre på
detta. Blandstadens olika verksamheter på gator och
torg inbjuder till liv och rörelse. Dessutom vet man

att människor från många olika samhällsskikt söker
sig till blandstadsområden. Den heterogena sam-
mansättningen av befolkningen skapar antagligen
intresse för och tolerans mot olika livsstilar och kul-
turer.

Den blandade staden har samtidigt legitimitets-
problem, eftersom många människor inte vill ha stör-
ningar i boendet. För att nå en ökad social integration
krävs därför att staden arbetar för att öka sitt sociala
kapital, det vill säga människors förmåga att agera till-
sammans för att lösa gemensamma problem. Fors-
karna konstaterar dock att människor sällan om-
nämns i planeringsdokumenten. 

Grönskans mångfunktionella betydelse
Många framhåller tätheten i bebyggelsestrukturen
som en nödvändig förutsättning för blandade stads-
miljöer. I europeisk jämförelse är svenska städer och
tätorter små och rymliga, innehåller mycket grön-
områden och har nära kontakt med den omgivande
landsbygden. Förutsättningarna att utnyttja denna
grönska för att skapa ett bättre stadsliv är därför stora.

För att vi ska kunna tillgodogöra oss grönskans
potentialer och kvaliteter krävs att kunskapen om
den integreras i besluts- och planeringsprocesserna.
För att kunna omsätta dem i fysisk gestalt måste den
faktiska grönstrukturen göras synlig. Då kan den tra-
ditionella argumentationen för bevarande förändras i
en mer integrativ riktning och ge utgångspunkt för
att förändra i stadens struktur, fysiskt och funktio-
nellt. De glesa svenska tätorterna har markresurser
som bör kunna användas till förtätning, framför allt
inom förortsområden och mellan dem. Förhållandet
till staden som helhet måste dock vara avgörande för
om och hur markresurserna kan tas i anspråk.
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Bebyggelsen kring Kvillebäcken i Göteborg med omgivande grönstruktur.
Foto: Stadsbyggnadskontoret i Gäteborg. 29

Blandstaden är en resurs att värna
Kan vi åstadkomma blandad bebyggelse inom ramen
för de rumsliga strukturer som redan finns? Viktiga
resurser att ta vara på är äldre stadsmönster, befintliga
verksamheter och sådant som skapar lokal identitet.
Gamla stadsmönster med  kvarter, tomter och gator
från 1800-talet är ofta förebild för blandstaden, men
en utmaning att söka behålla när funktioner som tar
stor plats behöver utvecklas eller komma till. 

Vilka krav ställer verksamheter på platsen? I ytter-
staden försvinner många verksamheter och funk-
tionsblandningen minskar. Det är främst här som
arbetet med att utveckla staden måste ske,    till exem-
pel genom ändrad trafikstruktur och bebyggelsetill-
skott. Svårare är att vid ombyggnad och stadsför-
nyelse förhindra att verksamheter försvinner. Det
tycks vara svårt att undvika, åtminstone i citynära
lägen, att områden får högre status efter strukturella
ingrepp – så kallad gentrifiering. Det beror främst på
att höga hyreshöjningar oftast inte ryms i de små
verksamheternas budget. De flyttar i stället till andra
områden, där liknande processer påbörjas. Varje stad
kan uppvisa exempel på verksamhetsområden som
tillåtits växa relativt oplanerat i avvaktan på annat
nyttjande – så kallade permanentade provisorier.

Den blandade stadsbebyggelsen med många små-
skaliga verksamheter ger också en unik lokal iden-
titet. Dessa kvaliteter kan vi behöva värna, där stads-
delens bebyggelsemönster och innehåll kan betyda
lika mycket som enstaka kulturhistoriska byggnader.
Viktigt är också att ta fasta på skalan, tätheten,
rörelsen och mixen av funktioner i stadsdelen eller
stadssektorn.

Måste den byggda miljön innehålla en föränd-
ringspotential i sig för att kunna bevara och utveckla
en blandstadsmiljö? Erfarenheten visar att problem
vid förändring av existerande bebyggelse ofta beror
på att det finns en osäkerhet om vilka riktlinjer som
ska gälla för att förändringar steg för steg ska leda till
det långsiktiga målet. Många gånger saknas kontinui-
tet i ledning, styrning och förvaltning av områdena,
så att de kan omvandlas stegvis och kreativt och
behålla den mångfald i stadens användning som ger
identitet. Funktionsintegrering är inte bara funktio-
ner som ligger bredvid varandra. Det bör vara en
småskalig blandning. En utmaning är också att
gestalta en stadsmiljö som kan förändras och växa till
sitt innehåll, en förändringsbar byggnads- och be-
byggelsestruktur.
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Bebyggelse, lokalisering och skala
Kan man karaktärisera funktionsblandade stadsmil-
jöer till utformning och innehåll?

Centrumområden med sitt strategiska läge har
oftast möjligheter att attrahera blandade funktioner.
Det är i övriga stadsdelar och ytterområdena som den
stora utmaningen finns. En stad ska innehålla många
platser med blandstadens karaktäristiska. Både stor-
skalighet och småskalighet hör hemma i blandsta-
den, så länge upplevelsen av täthet finns i rummet.
En avgörande förutsättning är att många människor
av olika slag ska kunna röra sig i stadsmiljön, utan att
lokala resurser förbrukas och identiteten förändras på
ett oönskat sätt. 

En svårighet är att många bostadsområdens en-
skilda centrum ofta lider av att vara för små. Det
krävs en kritisk massa, till exempel ett visst befolk-
ningsunderlag eller läge vid en transportknutpunkt
för att centrumfunktionerna ska ha en chans att kon-
kurrera. 

Hur kan vi gestalta en byggd miljö för att rymma
verksamheter med olika krav – funktionellt, tekniskt
samt utformnings- och miljömässigt? Stadsbygg-

nadselementen består av fysiska enheter som hus och
gator, men också av tomrum, som kan fyllas med oli-
ka funktioner. Vid gestaltningen handlar det om att
utforma rummet, men också skapa ordning och
organisera rummet funktionellt. Hur helheten sedan
skapas ur summan av delarna hör tätt samman med
frågan om tid. Det tar lång tid för miljöer att utveck-
las till fungerade helheter, speciellt när byggandet
befinner sig i en lågkonjunktur. Tiden kan påverka
stadsdelar på olika sätt. I vissa fall arbetar tiden med
stadsdelen och delarna länkas samman till helheter
eller till staden i stort. I andra fall ökar den sociala
eller funktionella segregeringen.

Strategisk tätortsplanering
Finns hinder i planeringsprocessen för att åstad-
komma funktionsblandade bebyggelsemiljöer?

Forskarna pekar på att en övergripande tätortspla-
nering behövs, där man söker områden som har
potential för att kompletteras med blandbebyggelse
och därmed nya funktioner. Bebyggelsetillskott i
kombination med förändrad trafikstruktur anses
kunna bidra till en förbättrad livsmiljö. Det handlar
bland annat om en omfattande och kontinuerlig sats-
ning under lång tid på nyproduktion av stadsberi-
kande bostadsbebyggelse. Då kan underlaget för han-
del och service förbättras och lokalisering av verksam-
heter förberedas i en attraktiv miljö, med vetskap om
hur området skulle behöva utvecklas för att vara kon-
kurrenskraftigt.

I mitten av 1990-talet uttalade plan- och bygg-
lagutredningen att mönstret av funktionsuppdelning
bör brytas och möjligheter ges till variationsrika
stadsmiljöer med blandning av boende och verksam-
heter. Strävan efter mer blandade stadsmiljöer kom
också till klart uttryck i plan- och bygglagen. Där
anges att ”planläggning ska, med beaktande av natur-
och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur
av bebyggelse, grönområden, kommunikations- och
andra anläggningar” (2 kap. 2§ PBL).

Bevarandevärd blandstadsmiljö i Lund. 
Foto: Bo Grönlund.
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Fortfarande illustrerar dock många översiktsplaner
att kommunerna separerar områden med utgångs-
punkt från aktiviteternas karaktär. De fyller ofta i
kartbilder med ytor i olika färger för skilda funktioner
och det är här, menar många, som den uppdelade sta-
den befäster sin gestalt. Staden präglas fortfarande av
ett zoneringstänkande. Undantag är miljöerna i
innerstaden och de små tätorterna. Här finns oftast en
rik och levande stadsmiljö med bostäder, arbete och
handel i en tät blandning.

I en strategisk tätortsplanering skulle vi kunna
klara ut blandstadens grova struktur i fråga om
bebyggelsekvarter, gator och andra offentliga stads-
rum samt bebyggelsens skala, tillsammans med ett
översiktligt gestaltningsprogram. Där kan vi skapa en
arena för att diskutera stadsutvecklingen som helhet.
I detta sammanhang är det viktigt att planera även
för tillhörighet, tillgänglighet och trygghet, där funk-
tionella områden ersätter administrativa och stråk ges
betydelse som delar av vardagsmänniskans revir och
närmiljö. Tryggheten kräver planering för funktions-
blandade miljöer som ger plats för både dag- och
nattbefolkning.

Detaljplanering för 
blandad användning
Inte heller detaljplaneringen bör begränsa möjlighe-
terna att använda mark och bebyggelse till många oli-
ka funktioner. Äldre blandstadsbebyggelse är en
knapp resurs, som måste värnas genom bevarande-
bestämmelser, inte enbart för enstaka byggnader.
Annars finns risk att sådana miljöer försvinner från
stadsbilden steg för steg.

Detaljplaneringen låser ofta utvecklingen och kon-
serverar funktionsuppdelningen. I mitten av 1990-
talet konstaterade plan- och bygglagutredningen att
ensidigt utformade bestämmelser om användnings-
sättet i detaljplaner ofta utgör ett onödigt hinder mot
övergång till annat användningssätt. Detaljplanerna

ska därför inte göras mer detaljerade än nödvändigt
med hänsyn till syftet med dem. De ska ge möjlighet
att förverkliga kommunens sociala ambitioner, till
exempel att integrera olika boende- och upplåtelsefor-
mer och bebyggelsetyper samt skapa en stimulerande
och livfull miljö genom att blanda olika slags markan-
vändning. 

Vid ett seminarium, som genomfördes som en del
av projektet, medverkade praktiker från olika kom-
muner. Alla kunde referera till problem med att
utveckla funktionsblandade bebyggelsemiljöer. En
svårighet när nya kreativa miljöer ska skapas är bland
annat miljölagstiftningens krav på skyddsavstånd och
bullerbegränsningar, enligt Boverkets allmänna råd
”Bättre plats för arbete 1995”. Vid nyexploatering
måste reglerna tillämpas, men vid behandling av redan
etablerad verksamhet måste tillämpningen anpassas
till befintliga förhållanden. 

Egentligen är inte lagstiftningen problemet, utan
tillämpningen, när avvägningar ska göras mellan all-
männa och enskilda intressen. Makten över plane-
ringen har i allt större utsträckning förskjutits från
offentliga företrädare till privata intressen. Forskarna
pekar på att behovet av en långsiktigt stabil planering
blir alltmer påtagligt, för att skapa investeringsvilja
och genomföra planbeslut. Instabiliteten och oförut-
sägbarheten anses vara ett stort problem. 

Seminariedeltagarna efterlyste fortsatt forskning:
En blandstad kan endast skapas, utvecklas och bibe-
hållas i en långsiktig process. En medvetenhet om
tiden som planeringsfaktor kombinerat med krav på
föränderliga fysiska och rumsliga strukturer skulle
kunna ge utrymme för en levande stadsmiljö som
inkluderar både verksamheter och boende. Det finns
ett stort behov av kunskap, både om den komplexa
processen för blandstadens tillblivelse och dess förvalt-
ning. Deltagarna efterlyste goda exempel på blandade
bebyggelsemiljöer, som redovisar planering och
utformning, process, genomförande och förvaltning. 
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Projektet Hållbar bebyggelseutveckling – teori, politik
och praktik genomfördes under 2001–2003 som ett
samverkansprojekt mellan Boverket och Formas samt
Nationalkommittén för Habitat och Agenda 21.
Projektet skulle fördjupa kunskapen om förhållandet
mellan bebyggelse och hållbar utveckling samt stimu-
lera till debatt och diskussion i möten mellan politiker,
praktiker och forskare.

Under många år har bebyggelsestrukturen och
de fysiska förutsättningarna för lokalisering och
utformning av bebyggelse, infrastruktur och anlägg-
ningar varit centrala i arbetet för hållbar utveckling,
liksom processerna för planering och förändring. Ett
digert kunskapsmaterial har tillkommit under hand i
form av politiska måldokument, exempelsamlingar,
forskningsrapporter med mera. Projektets syfte var
att förädla denna kunskapsbas genom att ställa
samman, granska och diskutera de slutsatser, tankar
och erfarenheter som under senare år har kommit
fram inom området. 

Utgångspunkter, hypoteser, erfarenheter och slut-
satser från teori, politik och praktik ställdes samman
och kommunicerades. Olika perspektiv, geografiska
och administrativa nivåer möttes i dialog och analytisk
bearbetning. Metoden utvecklades efter hand och pro-
jektet måste härvidlag betraktas som ett experiment –
ett pilotprojekt. 

Fyra delstudier
Inledningsvis genomlyste ett femtiotal experter från
myndigheter, kommuner och forskningsinstitutio-
ner samt några politiker projektets frågeställningar. 

■  Hållbar stadsbygdspolitik under framväxt 
I denna första delstudie analyserades ett stort antal
program, planer och måldokument på skilda nivåer
för att ta reda på hur hållbar bebyggelseutveckling och
stadsbyggande hanteras. 

Därefter inriktades arbetet på tre tematiska stu-
dier. Dessa genomfördes med en blandning av litte-
raturstudier, praktiska exempel och seminarier:

Partnerskap – modell och verktyg i arbetet för en
hållbar bebyggelseutveckling?

Stad och land – Europa och Sverige

Blandstaden – ett planeringskoncept för en hållbar
bebyggelseutveckling?

Resultaten diskuterades successivt vid ett antal
seminarier. Frågeställningarna belystes också vid
Envisions i Västerås hösten 2001 samt Boverkets
Plan- och byggdagar 2002. Vidare hölls seminarier
om partnerskap i Stockholm och om blandstaden i
Göteborg i september 2002. Sammanlagt medver-
kade cirka 300 deltagare från forskning, kommunal
och regional praktik, myndigheter, politiker samt
representanter för näringslivet. Seminarierna var i sig
en stor del av projektets resultat och erfarenheterna
av arbetssättet och metoderna utgör en värdefull
grund för framtida projekt av liknande slag.

Projektgrupp

Hållbar bebyggelseutveckling 
– teori, politik och praktik

■

■

■

Henrik Nolmark, Formas, projektledare

Lars Husberger, Boverket

Gunnel Jonsson, Boverket

Gunnar Persson, Örebro universitet (t.o.m. juli 2001)

Gunilla Bellander, Chalmers (fr.o.m. september 2001)

Micaela Schulman, Nationalkommittén för Agenda 21 och
Habitat 

Christer Bengs, Kai Böhme och Lars-Olof Persson, Nordregio,
arbetade med temastudien Stad och Land. 
Katarina Lindgren, Eken och Arken, arbetade med del-
studien Hållbar stadsbygdspolitik under framväxt och har
skrivit denna sammanfattning av projektet. 
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BYGD I FÖRÄNDRING
mot en hållbar utveckling?

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

Birger Jarls torg 5, Box 1206, 111 82 Stockholm Tel 08-775 40 00 Fax 08-775 40 10

www.formas.se  info@formas.se

Hållbar bebyggelseutveckling – teori, politik och praktik är ett sam-
arbetsprojekt mellan Boverket, Formas och Nationalkommittèn för
Habitat och Agenda 21 som samlat forskare, politiker och praktiker.
Detta är en sam-manfattning av deras erfarenheter och slutsatser.

Några av de frågor som diskuterats är:

Vad vet vi om förutsättningarna för hållbar utveckling i svenska städer
och samhällen?

Är forskningen relevant och angelägen? 

Hur svarar politiska mål på olika nivåer mot praktikers och forskares
syn på utveckling i stadsbygd och på landsbygden? 

Vilka nya krav behöver ställas på planerings- och beslutsprocesserna?

Broschyren kan laddas ner från Internet (www.formas.se eller www.boverket.se)
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