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Sammanfattning 
Den här uppsatsen fokuserar på hur dagens planeringspraktik klarar hanteringen av den 
komplexitet som planering utanför staden kan medföra. Med områden utanför staden 
koncentreras studien till den peri-urbana zonen, en zon av både rural och urban karaktär i 
anslutning till tätorter och som ofta pekas ut för exploatering och andra stadsmässiga 
funktioner när städer växer. Det blir uppenbart i studien att sådana zoner är svårdefinierade 
och därmed omöjliga att avgränsa och urskilja i kartor. Många forskare menar att zonerna kan 
studeras genom dess multifunktionalitet och genom att de ses som en process eftersom den 
peri-urbana zonen förändras i betydligt större skala än den mer konstanta staden och 
landsbygden. Men studiens syfte är inte att definiera och avgränsa det peri-urbana landskapet. 
Studien ämnar istället att sätta denna zon i en kontext av styrning, det vill säga hur den 
kommunala planeringen klarar av att styra sådana multifunktionella och föränderliga områden 
i takt med att kommuner utvecklas. Det har framgått i tidigare forskning att det saknas 
styrning av det peri-urbana landskapet och denna studie är ett sätt att undersöka sådana 
påståenden ur ett svenskt planeringsperspektiv.  

Studien grundar sig i funderingar kring dikotomin stad och land, där staden och landsbygden 
ses som två starka komponenter i det svenska planeringssystemet och där värderingar om de 
båda har skapat normer i planeringen om hur staden och landsbygden bör utvecklas. Eftersom 
staden ofta ställs mot landsbygden är det sällan den peri-urbana zonen får en plats i svenska 
planeringsdiskurser vilket har motiverat studiens val av ämne. Att normer påverkar 
planeringen har motiverat både val av forskningsfrågor och val av teoretiskt perspektiv.  

Uppsatsen är utformad som en fallstudie där två fall har studerats djupgående. De två fallen är 
Borås Stad och Västerås Stad. Metoder för datainsamling har varit semi-strukturerade 
intervjuer och dokumentstudie. Insamlat datamaterial har sedan analyserats och tolkats genom 
en kvalitativ innehållsanalys. Det var vid insamling av data det blev tydligt vilken liten plats 
det peri-urbana landskapet har i kommunernas planering. För att koppla det empiriska 
materialet till styrning, i en kontext av formella och informella regler, har det teoretiska 
perspektivet governance använts i studien med syfte att undersöka styrningen, eller 
avsaknaden av styrning, i den peri-urbana utvecklingen.  

Begrepp kring peri-urbanitet nämns knappt varken i intervjuerna eller i de studerade 
dokumenten och styrningen av denna zon kan därför tolkas ske indirekt då kommunernas 
regler och principer inte är anpassade att kontrollera den peri-urbana utvecklingen. Det har 
istället visat sig att värderingar och normer i planeringen har större påverkan på hur den peri-
urbana utvecklingen styrs än vad formella regler har. Otydliga regler och avsaknaden av 
principer gör att beslut som fattas kring utvecklingen av den peri-urbana zonen grundas på 
värderingar om vad kommunen tycker är lämplig utveckling just nu. En sådan utveckling 
riskerar präglas av motstridande intressen där målbilden för utvecklingen inte är långsiktig 
eller tydlig. Det finns på så sätt olika synsätt på vilken verklighet dessa zoner bör representera 
i framtiden, en oklarhet som den kommunala planeringen inte lyckas reda ut.   
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1. Inledning 
Den historiska dikotomin om stad och land har suddats ut mer och mer. I dagens samhälle har 
därför gränsen mellan det urbana och det rurala på många sätt luckrats upp (Saltzman 2009, s. 
9). Dikotomin har i forskningen istället kompletterats med begrepp kring peri-urbanitet för att 
beskriva den heterogena markomvandlingen vid mötet mellan stad och land (Zasada et al. 
2011, s. 60). I det peri-urbana landskapet finner vi idag bland annat storskaliga köpcentrum 
och utrymmeskrävande trafikmiljöer (Saltzman 2009, s. 9) och landskapet kan beskrivas som 
ett ”ruralt landskap i omvandling mot en urban expansion” (ibid.). Gränsen där staden 
övergår till landsbygd tar allt större arealer i anspråk då landsbygden runt städer har kommit 
att bli en potentiell plats för bosättning och rekreation, men också en plats för etablering av 
egenföretagare och nya verksamheter. Men även om dikotomin suddats ut är den inte 
obefintlig. Normer och idéer om att stad och land är varandras motsatser lever fortfarande 
kvar. Det peri-urbana landskapet ses som stadens utkant och inte landsbygdens utkant, vilket 
visar att staden fortfarande är i tolkningsföreträde (Saltzman 2009, s. 9f). Utvecklingen har 
lett till en expansion av staden, inte bara i fysiska termer, som bostadsbyggande med låg 
densitet, utan också av funktionella relationer som skapar rurala områden med urbana 
influenser runt städerna (Ravetz 2013, s. 16). Det är den fysiska omvandlingen av mark 
utanför staden, främst jordbruksmark, som har etablerat begreppet peri-urban (Zasada et al. 
2011, s. 59). Begreppet härstammar från franska ordet périurbanisation och används för att 
beskriva områden mellan staden och landsbygden som har formats av urbanisering. Men 
själva konceptet peri-urban är inte så enkelt. Det peri-urbana landskapet är svårdefinierat då 
dessa områden varken är geografiskt eller konceptuellt väldefinierade. De är av både urban 
och rural karaktär och är lokaliserade någonstans “mitt emellan” den urbana kärnan och det 
rurala landskapet. Dessa stadsnära landskap präglas av såväl drömmar om den ideala staden, 
som av drömmar om den idylliska landsbygden (Qviström 2009, s. 192) och många av de 
funktioner som kan iakttas i det peri-urbana landskapet är sådana som inte passar in, varken i 
staden eller på landsbygden.    

Även om begreppet peri-urbanitet är svårdefinierat förekommer fenomenet överallt i världen. 
Europa exempelvis är en högt urbaniserad kontinent där nästan två tredjedelar av 
befolkningen bor i urbana områden. Trender visar dessutom att urbaniseringen stiger 
samtidigt som densiteten för Europas städer beräknas sjunka (Eurostat 2017; Ravetz et al. 
2013, s. 14). Detta betyder att städernas bebyggda ytor behöver växa sig betydligt större de 
kommande decennierna för att kunna möta de två trenderna om en stark urbanisering men 
med en sjunkande densitet. Det ständigt ökade trycket i Europa, men också i övriga världen, 
har lett till att städer breds ut i det peri-urbana landskapet och mark som tidigare användes till 
exempelvis skogs- och jordbruk har som följd av denna utspridning omvandlats till funktioner 
av stadskaraktär. En sådan omvandling riskerar leda till konflikter på grund av motstående 
intressen. Viljan att exploatera ”ute på landet” riskerar krocka med intressen om bevaring och 
produktionsskapande. Exploateringen bli mer och mer påtaglig i stadsperiferin vilket alltså 
kan skapa konflikter mellan urbana och rurala intressen.   
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“Det finns mycken kunskap kring landsbygd i allmänhet, men relativt litet 
om samspelet mellan de storstadsnära landsbygderna och regionens 

stadsbygder. [...] “Det ligger i olika aktörers intressen att främja olika 
funktioner och därför finns det, bland det stora antalet aktörer och 

intressenter på den storstadsnära landsbygden, såväl gemensamma som 
motstridiga intressen. […] Detta leder till faktiska och potentiella 

intressekonflikter mellan aktörer som framför allt lever och verkar lokalt i 
kontrast till dem som agerar mer regionalt. […] Samtidigt finns det 
gemensamma intressen mellan företagare och boende i en utbyggd 

infrastruktur och en väl fungerande lokal och regional service. Behovet av 
utbyggd infrastruktur kan å andra sidan komma i konflikt med ett intresse 
av att bevara områden med höga natur-, kultur- och rekreationsvärden”.  

(Stockholms läns landsting 2006) 

 “De senaste åren har konflikterna mellan stad och land alltmer diskuterats 
i termer av urbana normer och urban dominans i samhällsutvecklingen. Det 
finns en växande kritik av centraliseringen och av urbaniseringens fokus på 

ett fåtal storstäder som utgångspunkt för regionala och nationella 
utvecklingsstrategier.”  

(Mariestad kommun 2017)  

Citaten ovan är bara ett par exempel som visar på en medvetenhet att spänningar kan uppstå i 
det peri-urbana landskapet runt Sveriges städer, men också att stadsideal och normer om 
staden dominerar planeringspraktiken. Det första citatet, som kommer från en 
förundersökning till RUFS 2050, visar hur det finns en kunskapsbrist i Sverige gällande den 
här problematiken. Ett annat exempel på denna kunskapsbrist kan ses i Boverkets vision för 
Sverige 2025 (Boverket 2012), som är framtagen i uppdrag av regeringen. Där framgår det att 
inflyttningen till Sveriges storstadsområden fram till 2050 kommer leda till att innerstaden 
blir tätare, men också att storstadsområdena innehåller fler städer med egna kärnor (Boverket 
2012, s. 21). Boverket menar att urbaniseringen gör att glesbygden fortsätter att utarmas 
samtidigt som trycket på förorterna kommer leda till “ökat bostadsbyggande och en 
utbredning av nya bostäder i städernas omland” (ibid.). De menar att förtätning av staden ska 
minska belastningen på mer omland vilket väcker funderingar kring var gränsen för 
exploatering bör gå och framförallt hur den utvecklingen faktiskt kan styras av fysisk 
planering. 

1.1 Problemformulering 
Svenska peri-urbana områden präglas av en mängd olika markanvändningar, så som jordbruk, 
skogsbruk, rekreation, naturreservat med flera. Samtidigt finns en ökad trend om “drömmen 
att bo på landet” som gör att allt fler människor söker sig till glesbebyggda regioner för att 
bosätta sig eller etablera nya verksamheter. Både rurala och urbana intressen ska därmed 
samsas om samma begränsade yta. Det förändrade synsättet om dikotomin “stad och land” 
har, tillsammans med den ökade utbredningen av Sveriges städer, lett till att det peri-urbana 
landskapet fragmenteras mer och mer, främst i pendlingsorter nära Stockholm, Göteborg och 
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Malmö (Hedblom & Söderström 2008, s. 70). Men trots att kopplingarna mellan stad och land 
har uppmärksammats, i både nationell och internationell planering, saknar fortfarande peri-
urbana områden en tydlig plats i det svenska planeringssystemet. Dessa zoner nämns knappt i 
planeringsdiskurser och när de väl nämns handlar det ofta om problemen kring dem.  

Planering är i grunden till för att reglera kommunernas utveckling och hantera eventuella 
intressekonflikter. Regelverk ska således styra vilken riktning kommunerna utvecklas. Men 
hur kan kommunernas utveckling styras om det saknas regler för det landskap städerna 
expanderar i? Det saknas tydliga regler för hur utvecklingen bör styras för att städerna i 
framtiden inte ska växa fram spontant och oplanerat (Hedblom et al. 2017, s. 534). Peri-
urbanitetens svaga roll i planeringssystemet är problematiskt då planeringens kapacitet att 
hantera intressekrockar som riskerar uppstå vid den ständiga mark- och 
funktionsomvandlingen begränsas. Landsbygden planeras av regleringar som inte är 
anpassade att hantera urbana funktioner och staden sprids därför ut i ett landskap saknar både 
riktlinjer, regler och planinstrument för att hantera funktionsomvandlingen och motstridiga 
intressen. Problematiken väcker frågor kring hur utvecklingen av detta landskap faktiskt kan 
styras, men också vilka intressen som prioriteras vid beslutsfattanden och hur normer om 
staden och landsbygden påverkar den peri-urbana styrningen.  

1.2 Syfte 
Studien syftar till att undersöka hur kommunerna i praktiken hanterar problemet med det peri-
urbana landskapets svaga roll i det svenska planeringssystemet. Genom att studera hur 
kommunerna behandlar zonen i sin planering och hur beslut motiveras för dess utveckling 
syftar studien till att undersöka vilka intressen som möts och prioriteras i den peri-urbana 
förändringen. Vidare syftar studien till att undersöka om, och i så fall hur, normer om vad stad 
och land förväntas vara påverkar vilka beslut som fattas och vems intressen som prioriteras i 
den peri-urbana utvecklingen. 

1.3 Forskningsfrågor 
 

Hur styr den kommunala planeringen det peri-urbana landskapets utveckling? 

- Vilka intressen representeras i den peri-urbana zonen? 
- Hur resonerar kommunerna när beslut ska fattas och intressen prioriteras i den peri-

urbana utvecklingen? 
 

Hur påverkar normer om vad stad och land förväntas vara planeringen av peri-urbana zoner? 

- På vilket sätt framträder det peri-urbana landskapet i planeringen? 
- Vilka regler och principer har kommunerna i förhållande till stad och land? 
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2. Teoretiskt perspektiv 
Studiens teoretiska perspektiv fördjupar sig både i diskussionen kring peri-urbanitet; hur 
fenomenet kan förstås och begreppsliggöras, men också i hur samhället kan styras och 
planeras. Brugemann har skrivit boken “Sprawl” (2005) och en av hans slutsatser är att det 
är omöjligt att veta hur städer kommer växa i framtiden. Att se på utvecklingsmönster genom 
tiderna är ingen garanti för hur framtiden kommer se ut och trender kan förändras lika 
snabbt som de skapas.  

I detta avsnitt redogörs en djupare förklaring av konceptet governance, vilket representerar 
en förändring i samhällsstyrningen, och vad det har för kopplingar till peri-urbanitet. 
Governance kommer sedan, tillsammans med peri-urbanitet, vara grunden till studiens 
analytiska ramverk genom att ramverket baseras på identifierade centrala begrepp från de 
båda perspektiven. Begreppen och deras innebörd presenteras i avsnittet “Forskningsdesign, 
metod och analytiskt ramverk”. Genom att grundläggande presentera de båda perspektiven 
ges en inblick i hur styrningen av det peri-urbana landskapet kan förstås i en kontext av 
governancestrukturer.  

I diskussionen om peri-urbanitet används dikotomier som “stad och land” men också “urban 
och rural”. Begreppen urban och rural är direkt tagna från den engelska litteraturen och 
likställs i den här uppsatsen med “stad och land”. Även begreppet landsbygd kan förekomma 
och likställs med både “rural” och “land”. Med vissa undantag har engelska begrepp inte 
översatts till svenska, som exempelvis begreppen governance och government. Detta beror på 
att det finns en risk att betydelsen i begreppen förvrängs med en översättning och därför 
behålls den engelska översättningen vid deras användning i den här studien. Om andra 
översättningar görs beskrivs de löpande, likaså om andra begrepp används som inte redan 
presenterats.  

2.1 Peri-urbanitet - varken stad eller land? 
Det finns inte någon enhetlig definition för vad som är ruralt eller vad som är urbant. Den 
pittoreska bilden av att leva det naturnära livet på landet ställs mot synen om staden som ett 
kulturellt och innovativt centrum. Stad och land blir till två motpoler som konstrueras av 
normer, värderingar och fördomar. Mötet mellan stad och land är komplext och delningen av 
det rurala och det urbana har kommit att bli en missvisande metafor som i verkligheten inte är 
så enkel. Sieverts (2003, s. 3) menar att det i delningen uppstår områden som varken är stad 
eller land men som har karaktärerna av båda. På så sätt skapas ett landskap som inte passar in 
i våra schabloner över varken staden eller landsbygden. Den konceptuella definitionen för 
fenomenet peri-urbanitet är därmed inte helt självklar. Detta beror dels på svårigheten att 
avgränsa peri-urbana områden rent geografiskt men det beror även på oklarheten kring vilken 
funktionell identitet zonen utgörs av. I litteraturen beskrivs peri-urbanitet som en slags 
övergång mellan det urbana och det rurala (Antrop 2000; Gallent et al. 2006; Ravetz et al. 
2013), som en slags förändringsprocess där urbana och rurala funktioner möts och omskapas. 
Samtidigt menar Gallent et al. (2006) att peri-urbana områden inte bara bör ses som en 
övergångszon utan de bör även ses som funktionella landskap med unika attribut. Gallent et 
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al. använder istället konceptet om multifunktionalitet för att beskriva den komplexa 
dynamiken av dessa landskap. Även Ravetz et al. menar att det peri-urbana landskapet präglas 
av en funktionell komplexitet genom att beskriva hur större peri-urbana områden kan 
inkludera byar och till och med hela städer (2016, s. 16). Qviström (2009, s. 90-96) kallar 
således peri-urbana områden för väntans landskap, alltså områden som präglas av en ständig 
väntan på en framtida urban expansion. Han diskuterar obalansen mellan urbana och rurala 
ideal och menar att det ofta kan uppstå konflikter mellan rurala och urbana intressen i dessa 
komplexa områden. Ett sådant synsätt innebär att peri-urbana områden ses som 
reservområden som finns till förmån för stadens framtida behov, vare sig det handlar om 
exploatering eller bevarande. Goncalves et al. (2017, 331f) förtydligar detta påstående med att 
beskriva peri-urbanitet som en terräng för urban utbredning och som den “[...] prioriterade 
platsen för regionala och transregionala infrastrukturer” (ibid.). För att beskriva den 
förändringsprocess som förknippas med peri-urbanitet används ofta begreppet peri-
urbanisering, vilket visar på att något händer, något förändras.  

Peri-urbanitet handlar således om människors interaktion med det offentliga rummet utanför 
staden. För att förstå det komplexa fenomenet menar Zasada et al. (2013, s. 45) att det krävs 
en förståelse kring den bredare regionala kontexten som finns över den urbana-rurala 
förändringen och relationerna däremellan. Det handlar om att skapa balans mellan det urbana 
och det rurala, en balans som kan uppnås genom inblickar i funktionella relationer och 
rumsliga realiteter (ibid. s. 46). Traditionellt sett har de urbana-rurala relationerna fokuserat 
på hur stadens omland kan förse staden med mat, vatten och energiresurser (Zasada et al. 
2013, s. 47). Traditionella rurala funktioner är beroende av ett sammanhängande och icke 
fragmenterat landskap. Det är därför av stor vikt att skapa en balans mellan utveckling och 
bevarande där rurala och urbana områden bör samarbeta, inte motverka varandra. Områdena 
är sammankopplade - inte konkurrenter - och detta ömsesidiga beroende är något som måste 
erkännas och förstärkas. Även Sieverts (2000) beskriver också relationen mellan det urbana 
och det rurala som en slags beroenderelation där beroendet går båda vägar, staden är beroende 
av landsbygden samtidigt som landsbygden är beroende av staden (2000, s. 5f). Forskare som 
beskriver hur det peri-urbana landskapet har fragmenterats talar om en spänning i relationen 
mellan stad och land (Gallent et al. 2006, s. 3). Spänningen kan leda till att dessa områden 
uppfattas som zoner utan gemenskap och där det blir politiskt accepterat att flytta ut mindre 
önskvärda funktioner och aktiviteter (ibid. s. 44) vilket är en av utmaningarna för hanteringen 
av dessa områden. En fragmentering innebär således att rurala funktioner bryts ner och istället 
sammanstrålar med urbana funktioner på ett sådant sätt att de rurala funktionerna inte längre 
får tillgång till den sammanhängande mark det rationella jord- eller skogsbruket behöver.  

Idén om peri-urbanitet har vuxit fram vid sidan av andra fenomen. Sprawl, eller urban sprawl 
är ett sådant exempel som på svenska kan översättas till utbredning eller stadsutbredning. 
Sprawl karaktäriseras av ett oplanerat och ojämnt tillväxtmönster som drivs av olika 
urbaniseringsprocesser. Det har kommit att bli en symbol för den amerikanska 
stadsutbredningen där köpcenter och remsor av servicelokaler växt upp längs motorvägar 
utanför städerna. Men även om fenomenet sprawl ofta kopplas till amerikanska städer och 
bilismens framfart menar Brugemann (2005) att: 
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 “The characteristics we associate today with sprawl have actually been visible in 
most prosperous cities throughout history. Sprawl has been as evident in Europe 

as in America and can now be said to be the preferred settlement pattern 
everywhere in the world where there is a certain measure of affluence and where 

citizens have some choice in how to live”  
(Brugemann, 2005, s. 17).  

Sprawl är numera ett vanligt fenomen i Europa som, i samband med den starka 
urbaniseringen, gör att städer expanderar genom en osammanhängande utveckling av både 
hög och låg densitet. Det handlar dock inte bara om den fysiska förändringen i stadsperiferin 
utan även om den urbana livsstilen som blir allt vanligare i rurala områden (Zasada et al. 
2011, s. 60). Sprawl är ett fenomen som ofta ses som något negativt (Brugemann 2005, s. 17f) 
vilket tyder på att det finns värderingar bakom begreppet som, likt normer om stad och land, 
påverkar hur fenomenet och dess effekter uppfattas. Likaså påverkas även tolkningen av peri-
urbanitet av värderingar. Historiskt sett har regioner utanför staden varit en plats för 
funktioner som inte är välkomna i staden och en plats för människor som inte har råd att bo i 
de dyra stadskvarteren. Brugemann (2005, s. 21f) kallar dessa områden för exurban vilka 
beskrivs som stora bosatta områden med rural karaktär. Exurban kan liknas vid peri-urbanitet 
och det blir här tydligt hur sådana områden hela tiden har varit objekt för städernas 
utbredning, på gott och ont. Negativiteten kring sprawl förstärks ytterligare ur ett 
hållbarhetsperspektiv där den “[...] kaotiska och okoordinerade utbredningen av staden [...]” 
(Piorr et al. 2011, s. 80) klassas som ett av de största hoten mot en hållbar peri-urban 
utveckling. Det är alltså själva utbredningen som är ohållbar och peri-urbana områden ligger i 
riskzonen att omvandlas utan någon kontrollerad styrning.  

Men vad är det som driver en utbredning av städerna? Finns det något peri-urbant ideal och 
vilka faktorer bygger den urbana-rurala förändringen på? Trots att betydelsen av fenomenet 
peri-urbanitet inte är en självklarhet sker ändå peri-urbanisering ständigt runt om i världen 
(Antrop 2000; Sieverts 2000; Qviström 2013). Städer breder ut sig i omlandet, något som 
Antrop kallar den komplexa förändringsprocessen (2000, s. 257). Områden runt städerna 
“slukas” mer och mer av urbana funktioner och Sieverts (2000, s. 6) menar att denna 
förvandling beror på många olika drivkrafter vilka är unika för varje fall. Exempelvis är 
befolkningstrycket i många storstadsregioner högt (Sieverts 2000, s. 6). Dessa städer nästan 
pressas ut i periferin för att kunna hantera den ständigt växande befolkningsmängden. I några 
länder är trycket på städerna inte lika högt utan det är då ofta av ekonomiska skäl urbana 
funktioner flyttas ut i det peri-urbana landskapet (ibid.). Marken där är billigare vilket gör 
dessa områden till attraktiva platser att bo och arbeta på, samtidigt som de erbjuder hög 
livskvalitet med närhet till både stad och natur. I takt med att fler funktioner flyttas ut från 
staden lämnas dessutom mer plats åt bostäder och liknande i den urbana kärnan.  

För att förstå denna förändringsprocess menar Qviström (2013, s. 1549f) att man först måste 
förstå planeringens utveckling de senaste decennierna. Äldre ideal om stad och land har satt 
sin prägel för utvecklingen i den rurala-urbana periferin. Separationen av urbana funktioner 
kan ses som ett arv från industrialiseringen, som separerade boende och arbetsplats, och 
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senare av modernismen som har skapat ett slags mono-funktionellt planeringsparadigm som 
givit upphov till zonering (Gallent et al. 2006, s. 20). 

Att peri-urbanisering sker i västvärlden menar Qviström beror på en snabb urbanisering och 
förbättrat transportsystem, tillsammans med den allt vanligare önskan om att leva i en rural 
idyll nära en storstad (Qviström 2013, s. 1550). Bilen är därmed en mycket viktig faktor till 
varför rörelsemönstret mellan det urbana och det rurala landskapet stärkts. Sedan 50-talet har 
bilismen kraftigt ökat runt om i världen och bilen har nu kommit att bli en självklarhet i 
många länder. I Sverige har det under hela 1900-talet, men kanske framförallt efter 50-talet, 
skett en geografisk befolkningsomflyttning (Lindgren 2010, s. 23) där allt fler människor 
flyttade till städer. Urbaniseringen, tillsammans med Sveriges inställning “bered plats åt 
bilen”, möjliggjorde en ny handels- och stadsstruktur. Bilismen växte sig större, främst 
utanför städerna och bilen kom att bli “[...] en ren nyttosak för landsbygden” (ibid. s. 24). 
Bilen var därför en stor faktor till varför det blev möjligt för människor att faktiskt kunna bo 
och leva i det peri-urbana landskapet och samtidigt ta del av stadens fördelar på ett bekvämt 
sätt.  

Eftersom mötet mellan stad och land är komplext och svårdefinierat finns det i litteraturen 
olika benämningar på landskapet där stad och land möts, vilket bekräftar svårigheten att 
klassificera detta begrepp. Fringe, som på svenska kan översättas frans eller periferi, är ett 
vanligt begrepp vilket förekommer i många sammanhang där begreppets geografiska koppling 
till städers utkant är viktigt, precis som för peri-urbana områden. Gallent et al. (2006) 
använder sig av begreppet urban-rural fringe vilket kan översättas till den urbana-rurala 
periferin och förstås av Gallent et al. som områden i gapet mellan stad och land. Qviström 
(2009) å andra sidan använder begreppet stadsrand i sin studie. Men även om begreppen är 
många menar forskarna att dessa zoner, oavsett val av begrepp, ständigt präglas av ett starkt 
tryck från staden vilket riskerar skapa en spänning och en komplex dynamik i relationen 
mellan stad och land. Det är just därför många forskare har kommit att söka förståelse i peri-
urbanitetens roll, både som en del av landsbygden men också som en integrerad del av staden 
(Gallent et al. 2006, s. 4).  

Fokus i denna studie ligger inte i att försöka definiera peri-urbanitetens exakta betydelse. 
Däremot är det viktigt för vidare analys att det finns en förståelse i fenomenets komplexitet 
och sammanhang. Genom att förstå peri-urbanitet som ett fenomen, istället för en enkel 
begreppsdefinition, går det sätta sig in i hur forskare har arbetat med begreppet och vad 
fenomenet faktiskt innebär för städernas framtida utveckling. I avsnittet “Forskningsöversikt” 
kommer studien gå in djupare på hur olika forskare har hanterat begreppssvårigheten.  

2.2 Governance - ett sätt att styra 
Grundidén om governance handlar om en förändring i hur samhället styrs. Det sker en 
omskalning i samhällsstyrningen där makten att fatta beslut fördelas mellan olika styrnivåer 
istället för att enbart ligga hos offentliga myndigheter. Omskalningen innebär en 
ansvarsförskjutning dels “uppåt” till internationella organisationer, som för Sveriges del 
handlar om en europeisering där EU får större möjlighet att påverka styrningen av det svenska 
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samhället. Förändringen handlar också om en förskjutning “nedåt” till kommuner och lokala 
myndigheter, men även “utåt” till privata organisationer samt “inåt” till semi-autonoma 
statliga organisationer (Hysing 2009, s. 109). Denna omskalning har lett till en slags 
urholkning av staten (Jacobsson & Sundström 2007, s. 10) där istället nya former av samspel 
mellan flertalet olika aktörer förespråkas (Montin & Hedlund 2009, s. 7). Den auktoritativa 
fördelningen sprids ut och styrningen genomförs istället i och mellan självstyrande nätverk av 
både offentliga och privata aktörer (ibid. s. 10, 13). Att många aktörer är inblandade i 
planprocessen kan dock leda till en komplexitet då det är många intressen som måste beaktas 
(ibid. s. 7). En sådan komplexitet kan kopplas till problematiken med peri-urbanitet där en 
multifunktionell markanvändning kräver att flertalet intressen och rättigheter måste beaktas i 
planeringen.  

Det förändrade styrningssättet kallas ofta ett skifte från government till governance vilket 
markerar en övergång från en hierarkiskt baserad samhällsstyrning till ett samhälle där 
beslutsfattande istället sker inom ramen av olika nätverk och aktörer (Jacobsson & Sundström 
2007, s. 4). På liknande sätt beskriver Nuissl och Heinrichs att governance, från begreppets 
begynnelse i början på 80-talet, har vuxit fram ur diskussioner om att omdefiniera kopplingar 
mellan marknaden, den politiska auktoriteten och det civila samhället (Nuissl & Heinrichs 
2011, s. 48). Att det har skett ett skifte i samhället menar Jacobsson och Sundström (ibid., s 
10) beror på olika faktorer. Förändringen beror bland annat på en ökad komplexitet i sociala 
problem, en växande och mer specificerad offentlig administration, decentraliseringar samt 
utvecklingen av kommunikativa teknologier. Men även globalisering (Nuissl & Heinrichs 
2011, s. 49) och den transnationalisering som sker (Montin & Hedlund 2009, s. 10) har stor 
påverkan på styrningsförändringen och är en del av den omskalning som governance 
representerar. Samtidigt är det viktigt att klargöra att government inte försvinner i samband 
med övergången till governance. Government är fortfarande ett befintligt element i teorin och 
det handlar snarare om en samexistens mellan de båda koncepten. Den hierarkiska styrningen 
upphör på sätt inte att existera utan samspelar istället i olika styr- och organiseringsformer 
(Dannestam 2009, s. 80-82). Governance är därför beroende av någon form av formell 
organisering (ibid.) 

Fysisk planering, som kan förstås som olika beslutsprocesser för markanvändning, är ett 
tydligt exempel där governance är närvarande (Nuissl & Heinrichs 2011, s. 47f). Att gå ett 
steg bort från staten som den enda styrande myndigheten har länge varit utgångspunkt i 
planeringen och governance är därför inget nytt fenomen i planeringspraktiken. Många av de 
planeringsteorier som utvecklats de senaste årtionden behandlar governance på något sätt 
(ibid. s. 50). Skiftet mellan government och governance kan istället ses som ett skifte där 
uppfattningen och betydelsen (Montin & Hedlund 2009, s. 10; Rhodes 1996, s. 652f) av 
government förändras, från att vara mer begränsad till att breddas och där rollerna för de 
offentliga myndigheterna förändras (Nuissl & Heinrichs 2011, s. 47).  

Governance kan ses som ett alternativt sätt att se på verkligheten, den skapar lösningar för den 
komplexitet som finns i samhället. Att planera med ett governanceperspektiv gör att lösningar 
sökes bortanför det som kallas “top-down”-planering där staten ensam är ansvarig för 
kommunernas utveckling. Teoretiker menar att governance är ett viktigt medel för att komma 
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över delningen mellan de som styr och de som blir styrda i samhället genom att säkerställa 
engagemang hos ett allt större antal intressenter under genomförandet av politiken. På så sätt 
har governance också en normativ betydelse (Jessop 2003, s. 2f). Governance indikerar 
således en omvärdering av olika samordningsformer genom förhandlingar, dialoger och 
konsultationer (ibid.). Detta indikerar en styrningsform som inte enbart styrs av regler utan 
även av förhandlingar, överenskommelser, principer och normer. Man menar då att formella 
lagar respekteras och följs, men det finns olika vägar att uppnå dem (Meuleman & Niestroy 
2015, s. 12 305).  

Hedblom et al. (2017) gör kopplingar mellan governance och peri-urbana områden. De menar 
då att det saknas governmentstrukturer i den peri-urbana styrningen, något som kan ändras 
genom en kombination av “top-down”- och “bottom-up”-planering. Det finns således ett gap i 
styrningen av dessa områden (Hedblom et al. 2017, s. 525). För att kunna fylla gapet krävs att 
peri-urbana områden identifieras utifrån mer än bara deras geografiska placering och 
befolkningsmängd, vilket liknar många andra forskares inställning till den peri-urbana 
styrningen. Istället bör fokus ligga på zonens multifunktionalitet eftersom sådan komplexitet 
tillsammans med avsaknaden av styrning kan leda till intressekonflikter. Det är först när 
denna multifunktionalitet identifieras som gapet av styrning kan hanteras med existerande 
planinstrument. En viktig koppling mellan governance och peri-urbana områden görs här 
genom att Hedblom et al. poängterar hur det peri-urbana tillståndet hela tiden är övergående 
och kortlivat, vilket […] skapar en governancesituation där den ofta strikt planerade staden 
och det rurala produktionslandskapet ibland krockar och ibland lämnar gap (Hedblom et al. 
2017, s. 525). Detta visar på governancesituationer som är tillfälliga och därför kan vara svåra 
att identifiera. Piorr et al. (2011) förespråkar en multifunktionell governancestyrning i peri-
urbana regioner. Forskarnas analyser understryker vikten av effektiva formella institutioner, 
policyer och regleringar på en urban-regional nivå som är speciellt inriktade på peri-urbana 
områden. Samtidigt menar de att utvecklingen som sker i dessa områden även måste 
kontrolleras, styras och på något sätt koordineras av den offentliga sektorn (Piorr et al. 2011, 
s. 80f).  

I svensk planering är Plan- och bygglagen, PBL, (SFS 2010:900) och Miljöbalken, MB, (SFS 
1998:808) två exempel på formella regleringar. I Sverige ansvarar kommunerna för att dessa 
lagar följs och kommunerna bestämmer själva hur deras mark ska användas genom det 
kommunala planmonopolet (Boverket 2014), vilket diskuteras mer ingående i avsnittet “En 
svensk kontext”. Som tidigare diskuterats indikerar governance en styrning där formella 
regler existerar men där styrningen samtidigt sker ”underifrån” genom bland annat normer. 
Normer skapas genom överenskommelser och policyer och har betydelse för hur stad och land 
uppfattas i planeringen. Exempelvis normer kring “den täta staden” formar hur beslutsfattare 
agerar, vilket betyder att styrningen inte bara påverkas av formella regler utan även hur 
beslutsfattare tänker och tycker. Genom PBL som formellt verktyg skapas policyer om hur 
exempelvis sprawl kan begränsas eller hur hållbarhet kan uppnås och visar på så sätt hur 
normer hela tiden återfinns i planeringen.  

Men det handlar inte bara om normer inom planeringen som påverkar uppfattningen av stad 
och land, det handlar även om hur städer och landsbygd avbildas i exempelvis media. 
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Människor som aldrig har varit i New York vill ändå bo och leva där. Många människor som 
aldrig varit på landsbygden ställer ofta landsbygden i relation till staden och ser ofta endast de 
negativa aspekterna med en lantlig livsstil. Inom planeringen finns det en önskan om att 
policyerna kan reglera flyttmönster och därmed påverka människors val om vart de vill bo 
eller arbeta. Healey (2004; 2009) menar att en tydlig policy skapas när både lösningar och 
problem förs samman och “tränger sig fram” tillsammans. Föreningen av lösningar och 
problem menar Healey kan nås genom strategiskapande processer (Healey 2007). 
Strategiskapande kan ses som en del av governanceprocessen, en process som ämnar förbättra 
urbana miljöer i en bredare kontext genom dess kapacitet att stärka identiteten av ett urbant 
område (Healey 2009, s. 439f). En sådan strategisk fysisk planering har även en politisk roll i 
förstärkningen av den kommunala och regionala styrningen i det flernivåstyrda 
governancelandskapet. Att skapa strategier formar således en bild av hur verkligheten ser ut 
(Healey 2004, s. 45). Men strategisk planering anses vara selektiv i den mening att den enbart 
fokuserar på de frågor som verkligen har betydelse (Healey 2009, s. 439f). Strategiskapande 
innebär således att inte alla kan få sina viljor igenom utan att beslut måste fattas vilka 
intressen som är viktigare än andra. Det handlar i grunden om att på ett rättvist och 
strukturerat sätt lösa problem och anta utmaningar (ibid.). Vidare menar Healey att 
strategiskapande kan förstås som en transformativ process där strategierna för stora urbana 
komplexiteter ses som sociala produkter vilka är en viktig del av governancekontexten (ibid.). 
Strategierna utgör en slags referensram i utvecklingsprocessen och visar då mer eller mindre 
generella principer för hur utvecklingen önskas ske. Att bestämma vilken utveckling som 
önskas gör strategiskapande processer till en komplex moralisk fråga om varför en viss 
strategisk inriktning uppmuntras och en annan nekas (ibid, s. 442).   

Vid sidan om utvecklingen av governance finns det många forskare som även riktar kritik mot 
konceptet. Både Gualini (2010) och Dannestam (2009) menar att det finns en svårighet med 
själva begreppsdefinitionen. Governance är ett oerhört brett begrepp (Dannestam 2009, s. 69) 
som riskerar användas på fel sätt i de många forskningsfält konceptet behandlas. Dannestam 
menar att det dels är svårt att skilja på governance som en epistemisk, diskursiv konstruktion 
och på governance som en uppsättning konkreta praktiker. Dessutom är det svårt att anta en 
reflekterande attityd både mot governance som diskurs och governance som praktik och 
samtidigt involveras i deras faktiska konstruktion (Gualini 2010, s. 57f). Därför finns det 
delade meningar om vad governance faktiskt innebär (Montin & Hedlund 2009, s. 9) och 
diskussioner har dykt upp i forskningen kring om det handlar om en mindre förskjutning av 
statens och politikens roll i samhällsutvecklingen, eller om det istället handlar om 
grundläggande förändringar av nationella och globala förhållanden (ibid.). Eller kanske en 
kombination av dessa två? Forskare menar att litteraturen är delad i två olika läger 
(Dannestam 2009, s. 80f) där governance å ena sidan ses som ett nytt empiriskt fenomen och 
å andra sidan som ett fenomen som alltid i mer eller mindre utsträckning förekommit. 
Forskare menar att begreppet governance inte begreppsliggjorts tillräckligt tidigare men att 
fenomenet funnits under en längre tid (ibid.). Dock anser många att begreppet har för många 
betydelser för att det ska vara användbart (Montin & Hedlund 2009, s. 9; Rhodes 1996, s. 
660). Det breda förståelsespannet lämnar stor plats åt egna tolkningar vilken kan vara 
problematiskt vid analytisk forskning. Men det framgår ändå tydligt att governance påvisar en 
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slags förändring. En förändring i relationen mellan staten och samhället i stort. Genom att 
begreppet governance “lever” i utbytet mellan praktik och forskning har det också en 
normativ anknytning. På så sätt kan termen governance skapa en föreställning om hur 
styrning bör se ut (Montin & Hedlund 2009, s. 11), där offentliga myndigheter styr genom 
mål och policyer och där kommunerna i sin tur ska försöka tillämpa dessa policyer genom att 
följa formella regler och skapa informella överenskommelser.  

För att kunna använda ett så brett begrepp som governance i en sådan här studie är det viktigt 
att klargöra hur jag tolkar begreppet och vad konceptet har för innebörd vid vidare analys. 
Governance som analytiskt koncept gör det möjligt att förstår hur aktörer, deras relation till 
varandra och deras styrande genom formella och informella regler eller normer formar olika 
planeringssituationer (Nuissl & Heinrichs 2011, s. 48). Genom att studera fysisk planering ur 
ett governanceperspektiv kan planeringen i samhället definieras (ibid.). Enligt Dannestam 
(2009 s. 68f) är governance ett teoretiskt perspektiv och det är på det sättet begreppet kommer 
användas i denna studie.  
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3. Forskningsöversikt  
Forskningsöversikten är till för att sätta problembeskrivningen och studiens teoretiska 
perspektiv i en mer konkret kontext och kommer därför diskutera konceptet om peri-urbanitet 
utifrån tidigare forskning. Avsnittet är uppdelat i två delar som handlar om hur peri-urbana 
områden kan avgränsas, både geografiskt och funktionellt, samt hur planeringen av det peri-
urbana landskapet ser ut och hur det från forskarnas perspektiv bör se ut. Att presentera hur 
andra forskare har avgränsat peri-urbana områden gör det möjligt att sätta peri-urbanitet i 
en kontext av geografiska och funktionella begrepp, vilket resterande delar av uppsatsen kan 
referera till.  

I avsnittet kommer svenska planeringsexempel tas upp, men kommer bara diskuteras utifrån 
hur de har bidragit till forskningen. Den svenska planeringen och planeringssystem tas 
istället upp i avsnittet “En svensk kontext”.  

I forskningsöversikten används begrepp som redan presenterats i det teoretiska perspektivet. 
Både engelska och svenska termer används och om något begrepp inte tidigare översatts eller 
förklarats beskrivs det löpande i texten nedan.  

3.1 Avgränsning av det peri-urbana landskapet  
Denna studie handlar om hur planering hanterar det peri-urbana landskapet. Men vad klassas 
egentligen som peri-urbant? Utöver diskussioner om peri-urbanitet som fenomen har många 
forskare sökt att avgränsa dessa svårdefinierade landskap för att kunna använda en mer 
konkret definition i forskningen om peri-urbana områden och dess utveckling. Svårigheten i 
att begreppsliggöra det peri-urbana landskapet ligger främst i att det inte finns någon konkret 
gräns för var dessa zoner geografiskt sträcker sig men också i oklarheten kring vilken 
funktionell identitet dessa områden utgörs av. Forskare i det EU-stödda PLUREL-projektet 
(Peri-urban Land Use Relationships – Strategies and Sustainability Assessment Tools for 
Urban – Rural Linkages) har därför utvecklat en ny regional typologi (Ravetz et al. 2013, s. 
17f; Zasada et al. 2013 s. 54). De använder termen rural-urban-region (RUR) som en 
huvudsaklig enhet för sin analys. “RUR” är en rumslig enhet som inkluderar både den inre 
stadskärnan, peri-urbana zonen och det rurala inlandet (se figur). Att använda sig av en sådan 
indelning och klassificering är ett sätt att underlätta komplexiteten med rurala-urbana 
regioner. Det är också ett verktyg för att utvärdera den regionala utvecklingen och för att 
komma fram till olika policyer (Zasada et al. 2013, s. 65). Men även om forskarna använder 
sig av denna geografiska och funktionella avgränsning är de medvetna om att dessa termer 
kan variera mellan olika länder och språk, vilket visar på konceptets komplexitet i 
forskningen. Figuren på nästa sida visar PLUREL-projektets uppdelning av “RUR”.  
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Figur 1. PLUREL-projektets koncept av peri-urbana områden och den rurala-urbana regionen (Ravetz et al. 2013, s. 18). Publiceras med 
tillstånd från Dagmar Haase, professor och kontaktperson för PLUREL-projektet. 

De rumsliga typerna i rurala-urbana regioner är enligt denna modell:  

● Urbana kärnan (City center) - inkluderar centrala företagsdistrikt, stadsmässiga och 
kulturella funktioner samt offentliga rum som kan kopplas till dessa funktioner.  

● Inre urbana områden (Inner urban) - generellt bebyggda områden med hög densitet 
med både bostäder, företag samt handels- och industrianläggningar. Här finns även 
ofta offentliga öppna och gröna ytor.  

● Förortsområden (Suburban) - bebyggda områden med generellt lägre densitet som 
gränsar till de inre urbana områdena. Husen ligger max 200 meter från varandra och 
det finns även affärer, service, parker och trädgårdar.  

● Urbana fransen (Urban fringe) - detta är en zon längs kanten av de bebyggda 
områdena som består av utspridda bostäder av låg densitet. Ofta är bostäderna 
koncentrerade vid noder av transport och infrastruktur. Här finns också stora 
grönområden som urbana skogsområden, jordbruk, golfbanor och naturreservat 

● Urbana periferin (Urban Periphery) - en zon som omger bebyggda områden. Likt den 
urbana fransen finns här bosättningar av låg densitet och kan inkludera små bosatta 
områden, industriområden och andra urbana markanvändningar inom en matris av 
funktionellt jordbruk. Urbana periferin, tillsammans med den urbana fransen, utgör 
enligt PLUREL-projektet den peri-urbana zonen.  

● Det rurala inlandet (Rural hinterland) - dessa områden omger alla de andra zonerna 
och kan nås inom en bekväm restid. Dess rurala funktion påverkas ständigt av 
utflyttningar från staden som medför att människor flyttar dit med urbana inkomster 
och livsstilar.  
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Indelningarna handlar alltså inte bara om geografiska attribut utan även om vilka funktionella 
egenskaper zonen i fråga har. Även om hela regionen kallas för rural-urban region urskiljs 
även två andra funktionella indelningar; bebyggda områden och funktionella urbana områden 
(se figur). Alla dessa zoner är del av ett större urbant system (ibid. s. 18f) där de funktionella 
urbana områdena utgör den urbana kärnan och området runt den (ibid. s. 19, Zasada et al. 
2013, s. 48). För att ändå geografiskt kunna avgränsa denna zon används ofta termer om hur 
lång tid det tar att pendla dit, till exempel en pendlingstid på en timme, vilket skapar en radie 
och en yttre gräns för dessa zoner.  

Med den nya typologin ämnar forskarna i PLUREL-projektet skapa ett rumsligt ramverk för 
att kunna observera och modellera processen och effekterna av peri-urbanisering på olika 
rumsliga nivåer (Zasada et al. 2013, s. 54). Meningen med typologin är således att definiera 
olika klasser inom “RUR” som visar på rumsliga likheter och som karaktäriseras av 
invånarantal, densitet och bosättningsfördelningar. Genom att göra sådana indelningar menar 
forskarna att olika rurala-urbana regioner kan användas som en bas för att undersöka hur peri-
urbana områden påverkas av den markomvandling som sker på grund av den urbana 
tillväxten. I deras forskning avgränsas peri-urbana områden, som utgörs av både den “urbana 
fransen” och den “urbana periferin”, med en genomsnittlig densitet på minst 40 personer per 
km2. Bosättningarna får heller inte överskrida 20 000 invånare (Ravetz et al. 2013, s. 19). Om 
dessa beräkningar används har Nederländerna den högsta andelen peri-urbana områden i 
Europa där i så fall hela 79% av landets yta utgörs av peri-urbana landskap (Zasada et al. 
2013, s. 60). I Sverige ser fördelningen mellan urbana, peri-urbana och rurala områden 
annorlunda ut. Här är det istället rurala områden som dominerar (ibid.) och peri-urbana 
områden utgör relativt liten del av Sveriges yta. Men även här spelar normer och ideal in. 
Olika stadsideal och planeringsnormer leder till olika urbaniseringsmönster. I de nordiska 
länderna utgör städer en betydligt mindre andel av den totala landarealen än i exempelvis 
Belgien och Nederländerna (ibid. s. 61), vilket påverkar hur fördelningen av landets yta ser ut. 
Förutom urbaniseringstraditioner och befolkningstäthet påverkar även varje lands 
administrativa struktur och planeringssystem den peri-urbana urbaniseringsprocessen.  

På en europeisk nivå har flertalet tillvägagångssätt använts för att försöka spåra den rumsliga 
utsträckningen av peri-urbana områden, graden av urbanitet/ruralitet samt urbana strukturer 
(Zasada et al. 2013, s. 50f). Likt PLUREL-projektet har Europeiska kommissionen (Eurostat 
2018) tagit fram geografiska enheter för, och runt, en stad. Där delas enheterna upp i tre 
nivåer - City, Greater City och Functional Urban Area (svensk översättning; Stad, Större stad 
och Funktionella Urbana Områden). Funktionella urbana områden är viktiga territoriella 
tillgångar för Europa tack vare deras roll i att upprätthålla mark för en framtida utveckling, 
stärka förbindelserna mellan stad och land men också i att uppmuntra samarbeten mellan 
städer som tillhör gränsöverskridande områden (ESPON 2014). Därför ses dessa zoner som 
nyckelfaktorer för europeisk, nationell, regional och lokal utveckling. Både forskarna i 
PLUREL-projektet och Europeiska kommissionen ser alltså peri-urbana områden som rurala 
zoner utanför städer som tillhandahåller urbana funktioner för de ständigt växande städerna.  
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I den svenska planeringspraktiken saknas idag en avgränsning av det peri-urbana landskapet. 
Det närmsta som kan likställas med en avgränsning av peri-urbana områden är de olika 
definitionerna på lands- och glesbygd som har gjorts av flera myndigheter och organisationer. 
Att definiera vad som är landsbygd och vad som inte är landsbygd är lika komplicerat som att 
definiera det peri-urbana landskapet. Därför varierar även sådana definitioner 
organisationerna emellan. Statistiska centralbyrån (SCB 2017) använder sig av en 
tätortsdefinition, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL 2017) har grupperat Sveriges 
kommuner i nio kategorier, Tillväxtverket (2018) har delat in landet i funktionella 
analysregioner och Glesbygdsverket utgår från tillgänglighet till service och arbetsmarknad i 
sin definition av lands- och glesbygd (Glesbygdsverket 2008, s. 7-9).  

Glesbygdsverket definierar tre olika områdestyper (ibid. s. 28) 

● Glesbygder - områden med mer än 45 minuters bilresa till närmaste tätort med fler än 
3000 invånare  

● Tätortsnära landsbygder - områden som finns 5-45 minuters bilresa till närmaste 
tätort med fler än 3000 invånare 

● Tätorter - orter med fler än 3000 invånare.  
 

Gränsen på 3000 invånare är taget från Europarådets definition som menar att tätorter under 
3000 invånare inkluderas i landsbygden. Dock tar inte denna avgränsning någon hänsyn till 
täthet och tätortsstorlekar, vilket begränsar definitionen. Men var hamnar då peri-urbana 
områden i en sådan indelning? Om Glesbygdsverkets tre områdestyper jämförs med 
PLUREL-projektets rumsliga indelning av rurala-urbana regioner, som är den mest 
detaljerade i den studerade litteraturen, skulle tätorter kunna jämföras med den urbana 
kärnan, inre urbana områden och förortsområden. Tätortsnära landsbygd kan jämföras med 
urbana fransen och den urbana periferin och skulle därför vara den del av Glesbygdsverkets 
indelning som representerar det peri-urbana landskapet. Glesbygden kan i sin tur jämföras 
med det rurala inlandet som är PLUREL-projektets mest avlägsna zon räknat från den urbana 
kärnan.   

Det är inte många forskare som har försökt sig på en så detaljerad avgränsning som forskarna 
i PLUREL-projektet. Anledningen till detta tordes vara att det är problematiskt att sätta 
gränser för ett så pass dynamiskt landskap. Gallent et al. (2008, s. 300-304) ser huvudsakligen 
två problem med en demografisk och geografisk avgränsning av peri-urbana områden. För det 
första menar forskarna att rurala platser och erfarenheter är mycket mer än bara statistiska 
mätningar - att demografi och markanvändning bara är en av alla dimensioner. För det andra 
betonar en sådan klassificering främst skillnaderna mellan det rurala och det urbana när 
snarare dessa två bör ses som sammankopplade enheter (ibid.). Även Iaquinta och Drescher 
(2000, s. 3-5) menar att peri-urbana områden måste först ses som något mer än bara 
demografiska och geografiska mätningar för att de ska kunna planeras och för att 
intressekonflikter ska kunna lösas. Iaquinta och Drescher menar att det finns fyra sätt att se 
peri-urbana områden på. Dels kan denna zon ses som en materiell kategori vilken skiljer sig 
från det urbana och som ofta bär en negativ betydelse. Dels kan zonen ses som en 
demografisk komponent som relateras till befolkningsmängd eller täthet. Ett tredje sätt att se 
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på dessa områden är i förhållande till specifika användningar och funktioner. I ett sådant 
synsätt spelar olika faktorer stor roll på den peri-urbana utvecklingen, faktorer som kan 
kopplas till marknaden, relationer eller andra underliggande processer. Till sist finns det 
forskare som identifierar de huvudsakliga komponenterna i en bredare operationell definition. 
De ser peri-urbana områden som ett föremål för stora modifieringar genom förändringar i 
fysiska, ekonomiska och sociala aktiviteter. (ibid.).  

Vidare har Iaquinta och Drescher (ibid. s. 6-9) identifierat olika typer av peri-urbana områden 
vilka skapas och identifieras genom olika rörelsemönster och kopplingar till både staden och 
till varandra. Den peri-urbana miljön ses som en dynamisk, transformativ och ömsesidig arena 
som på makronivå kan kopplas till både ekonomiska och geografiska aktiviteter samt till den 
sociala strukturen mellan olika nätverk (ibid. s. 10). Den peri-urbana miljön är dynamisk på 
grund av flödet av människor, densiteten och heterogeniteten av aktiviteter som är 
närvarande. Den är transformativ för att områdena ständigt förändras och den är ömsesidig för 
att individuella människor och den sociala miljön påverkar varandra.  

Sätten att avgränsa dessa komplexa områden skiljer sig alltså åt från forskare till forskare, 
vilket visar på det breda tolkningsspann peri-urbana områden för med sig. I denna studie är 
inte syftet att konkret avgränsa och identifiera det peri-urban landskapet. Zonen tolkas som ett 
fenomen som finns men som inte syns i det svenska planeringssystemet. Den abstrakta 
tolkningen gör att peri-urbanitet här ses som en process snarare än ett avgränsat område. En 
process av markomvandling i anslutning till tätorter. På så sätt har både funktionella och 
geografiska attribut en roll i hur studien tolkar den peri-urbana zonen. Den multidefinition 
som används i studien presenteras mer ingående i avsnittet “Forskningsdesign, metod och 
analytiskt ramverk”.  

3.2 Planering av det peri-urbana landskapet 
Men vad innebär egentligen planering av det peri-urbana landskapet? Och hur menar forskare 
att dessa områden bör planeras? På den sistnämnda frågan finns det egentligen inte något 
konkret svar, men det finns forskare som har försökt skapa ramverk i vilka peri-urbana 
områden faller in för att säkra att utvecklingen i framtiden inte sker okontrollerbart. 
Framförallt handlar det om en medvetenhet i planeringen att den peri-urbana zonen existerar 
och att den därför måste planeras (Qviström 2009). I sin studie om Malmö stadsrands 
utveckling ställer Qviström frågan “Hur påverkas stadsrandens landskap av en ständig 
väntan på en framtida expansion?” (2009, s. 187). Detta är en intressant fråga som väcker 
vidare funderingar kring samspelet mellan peri-urbana områden och den fysiska planeringen. 
I Qviströms fyraåriga fallstudie om hur den fysiska planeringen samspelar med de vardagliga 
aktiviteter som formar det peri-urbana landskapet framgår det att “Områden som östra 
Malmös stadsrand ligger i skuggan av framtidsplanerna, deras nuvarande markanvändning 
har redan räknats ut och därför studeras de endast flyktigt av planerare i väntan på att 
planerna ska genomföras” (ibid. s. 192). Citatet visar hur det saknas intresse för det peri-
urbana landskapet i den fysiska planeringen, och hur områden i den peri-urbana zonen hamnar 
i en slags skugga av planeringen trots att det finns otaliga visioner om dess framtida 
utveckling. Men vad föreslår då Qviström? Han menar att det finns ett behov av att studera 
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äldre visioner och drömmar om stadsrandens landskap för att förstå dess osäkerhet vars 
betydelse inom planeringen skulle uppmärksamma planerarens egna roll och motivera vidare 
studier av områden innan exploateringen sker, för då är det för sent menar Qviström (ibid. s. 
212).  

Busck et al. (2009) har i sin studie undersökt tre fall av peri-urbana områden, ett i Sverige, ett 
i Danmark och ett i Nederländerna. Alla tre fall utgår från forskarnas egna tolkning av den 
peri-urbana zonen som de kallar den rurbana zonen. Fallen har valts ut för att exemplifiera 
vad forskarna kallar pro-aktiv planering (ibid. s. 15) där Staffanstorp svarar för det svenska 
exemplet. Studien utgår från planeringsprinciper som presenteras i ESDP, European Spatial 
Development Perspective (Europeiska kommissionen 1999). Sådana principer är inte till för 
att i detalj styra hur planeringen går till inom EU utan syftar istället till att fungera som en 
guide för planerare. Men vad Busck et al. menar är att kunskapen om sådana policyer endast 
finns på nationell planeringsnivå och saknas helt på kommunal och lokal nivå (Busck et al. 
2009, s 16). Dessutom saknas det i sådana policyer information om hur peri-urbana områden 
bör hanteras i planeringen. Istället riktas fokus på koncept som “den täta staden” för att 
kontrollera utbredningen av städerna. I fallet Staffanstorp har kommunen använt olika slags 
restriktioner för bebyggelseutveckling i det peri-urbana landskapet för att begränsa stadens 
utbredning i områden som inte täcks av detaljplaner (Busck et al. 2009). Även om 
Staffanstorp-fallet kan anses extremt, då nästan hela kommunen täcks av högt klassad 
jordbruksmark som strategiskt sett är viktig att bevara, visar exemplet en “bottom-up 
approach” där ett starkt kommunalt självstyre och starka normer om hur någonting bör vara 
påverkar utvecklingen.  

Qviström (2013, s. 1557) menar att samtidigt som planering genom naturreservat och 
bevarande kan anses abstrakt och sakna platsspecifika anpassningar tvingar 
planeringsmodellen ändå investerare att söka andra potentiella områden för utveckling istället 
för de annars uttänkta skogs- och jordbruksområdena. Ideologin om delningen mellan ruralt 
och urbant finns på så sätt fortfarande kvar i den svenska planeringen, men trots ett ökat 
medvetande om kopplingarna mellan stad och land är fortfarande medvetenheten om den peri-
urbana utvecklingen svag. Den rurala/urbana delningen, i kombination med planer om en 
urban expansion, menar Qviström har begränsat ambitionen att utveckla kvaliteter i det peri-
urbana landskapet, vilket kräver nya perspektiv i planeringen (Qviström 2013, s. 1563f). Vad 
Qviström föreslår är att fokus bör riktas till platsernas karaktärer och historiska bakgrund 
istället för till äldre policyer och planeringsideal. Att flytta fokus och faktiskt se de peri-
urbana områdena som alternativa berättelser är det första viktiga steget mot en peri-urban 
planering (ibid.).  

Allen (2003) beskriver i sin treåriga forskning om styrningen av det peri-urbana landskapet att 
frågor som berör hur denna miljö ska styras har betydande påverkan både för de som bor i 
dessa områden men också för den hållbara urbana och rurala utvecklingen (2003, s. 135). 
Frågor om hur det peri-urbana landskapet ska planeras och styras är komplicerade och kräver 
därför större uppmärksamhet än vad de tidigare fått. Allen identifierar tre särskiljande 
planeringsfält där peri-urbana områden inkluderas; rural, regional och urban planering. Hon 
menar att det krävs en samling metoder och verktyg från alla tre av dessa fält för att kunna 
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styra den peri-urbana utvecklingen. Det krävs en balans mellan den kommunala lokala 
planeringen och den bredare dimensionen av urban regional planering (ibid. s. 142). Utifrån 
dessa premisser skapar Allen ett ramverk (ibid. s. 142-145) som har tre inriktningar; 
strategiskt tänkande, deltagande och inkrementellt tänkande. Strategiskt tänkande söker att 
skapa en balans mellan långsiktiga, tvärsektoriella, dynamiska strategier och utvecklingen av 
kortsiktiga ingripanden. Flöden och relationer mellan det urbana och det rurala måste tas med 
i planeringen, flöden som kanske styrs genom policyer på lokal, regional, nationell och 
internationell nivå. Genom att undersöka flöden i det peri-urbana gränssnittet kan, enligt 
Allen (ibid.), strategiska utgångspunkter skapas för den framtida styrprocessen. Men för att 
kunna styra den peri-urbana utvecklingen krävs en bred mängd aktörer som tillsammans 
skapar nya former av kollaborativa samspel vilka överskrider gränserna för urbana och rurala 
handlingar. Det handlar då inte om vilka aktörer som helst utan sådana som påverkar eller 
påverkas av olika förändringsprocesser. Att arbeta inkrementellt, eller stegvis, menar Allen är 
viktigt eftersom problem inträffar gradvis över tid (ibid.).   

Trots att många har forskat om planeringen av det peri-urbana landskapet, och skapat olika 
typer av ramverk och slutsatser, kan det vara svårt att applicera dessa i praktiken.  Det kan 
bero på att de inte passar in i formella regelverk och det är därför svårt att exakt veta 
planeringen hur går till, men det är just den här osäkerheten som är av intresse. I nästa kapitel 
“En svensk kontext” ges en inblick i ännu ett perspektiv av den peri-urbana planeringen, den 
här gången utifrån svenska normer och regler. 
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4. En svensk kontext  
Avsnittet är till för att konkretisera den annars breda forskningen om peri-urbanitet till en 
svensk kontext. Genom att konkretisera forskningen och koppla den till det svenska 
planeringssystemet ämnar avsnittet styra studiens fokus till en diskussion om peri-urbanitet 
och svensk planering, vilket studien syftar till att studera.  

4.1 Den urbana normen och dess konsekvenser i Sverige 
Sverige består av en mängd olika geografier, allt från tätbefolkade städer till glesbefolkade 
landsbygder, vilka ofta präglas av stora produktionsytor av olika slag. Alla dessa platser 
samspelar med varandra och skapar tillsammans vårt komplexa samhällsnät. För att kunna 
förstå ett sådant komplext samspel krävs en bred samhällsplanering där alla platser inkluderas, 
inte bara de tätbebyggda. Men platser är inte bara fysiska attribut (PLAN 2017). De är också 
sociala konstruktioner som skapas av normer och stereotyper. “Staden” är en sådan norm där 
“landsbygden” blir till stadens motpol vilket har diskuteras mer ingående i avsnittet 
“Teoretiskt perspektiv”. Den urbana normen har gjort staden till något värdefullt och 
landsbygden till något som tas för givet. Det sker en maktobalans som påverkar beslut och 
prioriteringar i planeringen (ibid.). Obalansen påverkar i sin tur hur regeringen utformar 
styrdokument men också hur nyheter formuleras och hur filmkaraktärer gestaltas, vilket 
förstärker hierarkin mellan stad och land ytterligare. Ur planeringssammanhang riskerar 
många områden med gles struktur försvinna i den översiktliga planeringen, eller utelämnas i 
regionala utvecklingssammanhang. Stadsbornas behov av grönytor, cykelvägar och renare luft 
riskerar prioriteras högre än landsbygdens behov av service, kollektivtrafik eller digital 
infrastruktur (ibid.). På regeringens hemsida erkänns att “[…] politiska beslut de senaste 
decennierna har gjort att villkoren mellan stad och land har blivit alltför olika” (Regeringen 
2016), vilket visar ett medvetande om att landsbygden har bortprioriterats i den svenska 
samhällsplaneringen.  

Under 2017 startade Mariestad kommun, i samarbete med flertalet andra organisationer, en 
dialog mellan akademin och planeringspraktiken som de kallar Rurban Planning Talks 
(Mariestad 2018). Dialogen är till för att utveckla och diskutera samhällsutmaningar, 
konflikter och möjligheter som uppstår i skärningspunkten mellan stad och land. Även här 
konstateras det att den kommunala och regionala utvecklingen ofta fokuserar främst på 
stadens utveckling och att landsbygden har svårt att utvecklas på grund av ett sådant gap i 
planeringen. Det finns en urban dominans i samhällsutvecklingen som beror på den urbana 
normen som råder i Sverige, vilket har lett till en centralisering och ett urbaniseringsfokus på 
ett fåtal storstäder i regionala och nationella utvecklingsstrategier. Vad som inte 
uppmärksammas i sådana strategier är de konsekvenser mindre orter och peri-urbana områden 
får av ständiga investeringar på storstäderna. Dialogen Mariestad håller är till för att skapa ett 
kunskapsunderlag, ett gemensamt språk, för att analysera samspelet mellan stad och land som 
de i det här fallet kallar det rurbana. Den rurbana zonen kan därför liknas med det peri-urbana 
landskapet. I en sammanställning från dialogen, som ägde rum i mars 2017, uppkom en 
diskussion om just den urbana normen och vilka effekter den har på den svenska planeringen 



20 

(Dacapo Mariestad 2017). Deltagarna menar att den urbana normen är ett komplicerat 
begrepp och samhällsutvecklingen, som den ser ut idag, måste politiseras och maktrelationer 
måste uppmärksammas för att reda ut var problemen finns. Istället för uppdelningen stad och 
land förespråkas att tala om konflikter och samspel mellan olika centrum och periferier, 
mellan täta och glesa strukturer samt mellan växande och krympande situationer. Det är först 
efter en sådana utredningar man kan börja prata om vilka verktyg som behövs för att ta sig an 
dessa problem. Det krävs med andra ord ett steg bort från en verklighet som bara förklaras 
genom dikotomin stad och land (Dacapo Mariestad 2017, s. 36). 

Avsikten med dialogen var att synliggöra konflikter och möjligheter ur det rurbana 
perspektivet, där stad och land kombineras och där urbana och rurala hybrider kan synliggöras 
(Dacapo Mariestad 2017, s. 6). Målet var således inte att skapa ett motsatsläge till dagens 
urbana norm utan att istället bredda spektrumet av synsätt på samhällets utveckling och att 
belysa hur uppdelningen av stad och land stegvis har formats av politiska beslut. Vidare 
menar deltagarna att i takt med att den offentliga sektorn allt mer avregleras, vilket sker i det 
styrningsskifte governance förespråkar, kliver kommunerna och regionerna in på en betydligt 
större marknad där konkurrens om investeringar, etableringar, arbetstillfällen, forskning och 
utbildning råder. Sådana förändringar kan vara till fördel för vissa kommuner men en 
utmaning för andra (ibid. s. 8). I Sverige råder det kommunala planmonopolet (Boverket 
2014), vilket ger kommuner möjlighet att kunna styra sin egen utveckling. Deltagarna i 
dialogen menar att en sådan makt riskerar begränsa dagens planering då den ofta präglas av 
“[...] kortsiktig ekonomisk konkurrens mellan grannkommunerna” (Dacapo Mariestad 2017, 
s. 30). Som en effekt av detta riskerar verksamheter som planeras utanför staden placeras där 
de gör störst regional nytta utan att någon långsiktig konsekvensanalys görs. Det är ofta under 
sådan utveckling, där översiktsplaneringen gynnar näringspolitiken och företagsutvecklingen 
snarare än bevarandet av naturresurser, som gör att jordbruksmark och annan naturmark ofta 
exploateras i stadsperiferin utan någon tanke på de långsiktiga konsekvenserna. Deltagarna 
menar således att landsbygdens och den peri-urbana zonens förutsättningar försummas i 
planeringen (ibid. s. 32f). För att undvika att värdefull jordbruksmark och naturmark tas i 
anspråk krävs lokala strategier, inte generella lösningar. Ur ett nationellt perspektiv är det 
viktigast att synliggöra och förstå de geografiska konflikterna mellan olika regioner och 
kommuner. Ur ett lokalt perspektiv ligger snarare fokus på att förstå konflikterna mellan 
stads- och landsbygdsutvecklingen, men också vilka konsekvenser markomvandling och 
infrastrukturinvesteringar kan leda till (ibid.). 

En slutsats av dialogen är att det finns ett slags glapp mellan hur policydokument och 
utvecklingsstrategier är formulerade och hur de i praktiken implementeras (ibid. s. 38). Olika 
strategier hamnar då i konflikt med varandra och olika intressen måste balanseras. Det är 
planeraren som då måste agera inom det politiska ramverket och väga olika intressen mot 
varandra. Planeringen har här möjlighet att ligga före problemen och komma med nya 
lösningar och förutsättningar - om det rätta tankesättet finns. Ett sätt att få planeringen på rätt 
spår skulle vara att se urbanisering som en av-ruralisering av landsbygden (ibid.). Genom att 
vända på fenomenet skulle miljöpåverkan vara utgångspunkten istället för lönsamhet vid 
exempelvis utbyggnad av kollektivtrafik. Nya idéer måste utvecklas annars riskerar den 
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sociala tilliten till samhället försvinna, och därmed även legitimiteten för planeringen. Det 
krävs alltså ett lyft av planeringen, ett framlyft av fler perspektiv med en mångdimensionell 
verklighet som innebär funktionella samband och nätverk (ibid.).  

4.2 Det svenska planeringssystemet 
Det har tagit lång tid för den svenska planeringen att utvecklas till hur systemet ser ut idag. 
Sveriges utveckling under 1900-talet, med den starka urbaniseringen och allt effektivare sätt 
att exploatera naturtillgångar, har tillslut lett till stiftningen av Plan- och bygglagen (Boverket 
2014). Den allra första planlagstiftningen kom med 1874 års byggnadsstadga och har sedan 
dess reglerats och utvecklats genom åren. 1907 antogs en ny stadsplanelag och med 1947 års 
byggnadslag fick kommunerna betydligt större inflytande i planeringen än tidigare (ibid.). 
Den 1 juli 1987 stiftades tillslut Plan- och bygglagen som innebar en decentralisering av 
statens inflytande i planeringen och ansvarsfördelningen förtydligades mellan stat, kommun 
och övriga parter (ibid.). De tidigare planinstrumenten generalplan, stadsplan och 
byggnadsplan ersattes istället av översiktsplan och detaljplan. Decentraliseringen innebar att 
staten nu bara har direkt inflytande över riksintressen, frågor som berör flertalet kommuner 
samt frågor som rör människors hälsa och säkerhet (Boverket 2016). I maj 2011 ersattes PBL 
av en ny plan- och bygglag som innehåller nya aspekter för hur miljö-och klimataspekter ska 
hanteras i planeringen. Översiktsplanernas strategiska funktion har även stärkts och måste 
aktualitetsprövas vid varje mandatperiod (Boverket 2014).  

Enligt PBL ska olika samhällsintressen vägas mot varandra, samtidigt som enskildas 
rättigheter ska beaktas. Förutom översiktsplan och detaljplan utgörs det svenska 
planeringssystemet även av områdesbestämmelser och ibland regionplan, men det är endast 
områdesbestämmelserna och detaljplanerna som är juridiskt bindande (Boverket 2016). På 
nationell nivå sätts ramar för den kommunala och regionala planeringen genom nationella mål 
och utpekandet av riksintressen. Enligt PBL är det länsstyrelserna som tillvaratar och 
samordnar de statliga intressena i planprocessen (ibid.). De direktiv staten ger för planering, 
som länsstyrelserna sedan ska övervaka, ges i form av lagar och mål. I Sverige har 16 
nationella miljökvalitetsmål tagits fram där främst mål 13 - Ett rikt odlingslandskap 
(Naturvårdsverket 2018) berör Sveriges landsbygdsutveckling, vilket kan kopplas till 
komplexiteten att planera utanför staden. I det målet framgår det att Sveriges kommuner bör 
vara mycket restriktiva när exploatering på odlingsbar mark övervägs. Debatten om 
tillvaratagandet av landskapets värden och resurser vid urbanisering har pågått under större 
delen av 1900-talet. Idén om Sverige som ett självförsörjande land i en eventuell krissituation 
blev mer och mer inpräntad i planeringen efter andra världskrigets försörjningsbrist. 
Markpolitiken under 70-talet ledde till att man då såg ett behov av att klassificera den svenska 
åkermarken för att få ett bättre beslutsunderlag i den fysiska planeringen (Jordbruksverket 
2013, s. 18f; Lantbrukarnas riksförbund 2009, s. 14). Detta resulterade i ett tiogradigt system 
som grundas på odlingskvaliteter och som begränsar omvandlingen av högt klassade 
jordbruksmarker. I samband med att Sverige blev medlem i EU år 2001 sänktes beredskapen 
men jordbruksklassificeringen från 70-talet gäller fortfarande. 
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Men regleringen av jord- och skogsbruksmark måste ske inom ramen för det kommunala 
självbestämmandet. Att på nationell nivå ge odlingsbar mark status av exempelvis 
riksintressen skulle frånta kommunerna sin makt i den fysiska planeringen (Jordbruksverket 
2013, s. 23f). Vikten av att bevara kommunernas självstyre har således påverkat hur 
regleringar kring jord- och skogsbruk är formulerade idag. Enligt 3 kap 4 § i Miljöbalken 
(SFS 1998:808) ska en mycket restriktiv hållning föras av kommunerna när det gäller att 
upplåta jordbruksmark till bebyggelseändamål. Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse 
och brukningsvärd jordbruksmark får endas tas i anspråk för ny bebyggelse eller anläggningar 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen (ibid.). Är byggnationen av 
väsentligt samhällsintresse ska det även utredas om det istället kan byggas på annan mark 
(ibid.) Vid markanvändningskonflikter där exploatering av jordbruksmarken ska vägas mot 
fortsatt jordbruksdrift är kommunerna utpekade enligt både PBL och MB som ansvariga för 
att göra den viktiga avvägningen (Jordbruksverket 2013, s. 16). Jordbruksverket menar dock 
att mycket av den jordbruksmark som exploateras i stor utsträckning påverkas av kommunala 
markinnehav och externa intressens efterfrågan på mark vilket, enligt Jordbruksverket, inte 
överensstämmer med lagstiftningens långsiktiga perspektiv på resurshushållning (ibid.). 
Vidare menar de att orsakerna till varför många kommuner inte följer lagstiftningen kan bero 
på att det saknas tillsyn över det aktuella lagrummet men även brist på relevanta underlag och 
kompetens kring sådana frågor kan vara viktiga orsaker.  

Förutom den svenska lagstiftningen regleras även landsbygden av strategiska riktlinjer 
framtagna av EU (Europeiska Unionen 2011) vilka riktar sig åt att utveckla 
landsbygdsområden, både ekonomiskt och inom aspekter om hållbarhet. EU-kommissionen 
har en vision om att utveckla relationen mellan stad och land (Europeiska kommissionen 
1999) vilket har lett till en territoriell agenda som ska förhindra stadsutbredningen och 
samtidigt främja samarbetet mellan stad och landsbygd. Integration mellan rurala och urbana 
områden måste enligt EU-kommissionen uppmärksammas för att medlemsländerna ska kunna 
uppnå en effektiv markanvändningsplanering och en mer hållbar styrning av Europas 
naturresurser. Kommissionen uppmuntrar en förbättrad samverkan mellan olika aktörer för att 
utveckla och implementera urbana och rurala relationer (Europeiska kommissionen 2018b). I 
Sverige har stödet från EU resulterat i det nationella landsbygdsprogrammet 
(Regeringskansliet & Europeiska kommissionen 2018) som finansierar Sverige med 36 
miljarder kronor under programperioden 2014-2020 inom olika prioriteringar om miljö, 
klimat, konkurrenskraft, jordbruk med mera (Jordbruksverket 2018).  

Den svenska lagstiftningen visar tydligt ett fokus på stadens utveckling, men även 
landsbygdens utveckling regleras enligt både PBL och MB vilket beskrivs ovan. Den peri-
urbana utvecklingen försvinner däremot i regleringsdokumenten vilket bekräftas i tidigare 
forskning om peri-urbanitet.  
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5. Forskningsdesign, metod och analytiskt ramverk  
I denna uppsats utgörs forskningsdesignen av en fallstudie där två fall undersöks. De valda 
metoderna för insamling av data är semi-strukturerade intervjuer och dokumentstudier. 
Metoden för att bearbeta och analysera insamlad data är kvalitativ innehållsanalys vilken har 
använts på data från både intervjuerna och de dokument som studerats. Nedan följer en 
metodologisk diskussion där val av metoder, deras genomförande och deras kopplingar till 
forskningsfrågorna förklaras mer ingående.  

5.1 Fallstudie 
Fallstudie är en forskningsdesign där ett, eller ett fåtal, förekomster av ett särskilt fenomen 
undersöks och där fokus ligger på att redogöra för händelser, förhållanden, erfarenheter eller 
processer (Denscombe 2009, s. 59). Vanligtvis utgörs fallstudier av ett enskilt fall, men kan 
även inkludera fler undersökningsenheter (Denscombe 2009, s. 59f; Yin 2014, s. 18, 56-63). 
Yin skiljer på enfalls- och flerfallsdesign, vilka kan ses som två varianter av fallstudier. I den 
här studien har två fall valts och studien har därför en flerfallsdesign. Att ha två fall är inte 
automatiskt negativt för fallstudier, snarare tvärtom. Med två fall kan fortfarande en 
djupgående undersökning göras av båda fallen, samtidigt som de analytiska slutsatserna som 
uppstår från två oberoende situationer blir “[...] more powerful than those coming from a 
single case” (Yin 2014, s. 64). Data som samlas in från två fall anses generellt vara mer 
“robust” än data som samlas in från bara ett fall.  

Vissa forskare har kommit att skilja på enfalls- och flerfallsstudier på det sättet att de inte 
ingår i samma metodologiska ramverk. Bryman (2016, s. 65-68) till exempel kallar fallstudier 
med mer än ett fall för komparativ design, vilket anses vara något annat än fallstudier som 
berör enbart ett fall. Detta ställer sig bland annat Yin (2014, s. 56f) negativ mot och menar att 
både enfalls- och flerfallsstudier faller inom samma ramverk och ska därför klassas som 
samma forskningsdesign - fallstudie. En sådan tolkning görs även i det här arbetet vilket 
innebär att när den studerade litteraturen beskriver fallstudier har en bedömning gjorts att den 
informationen går att applicera på en fallstudie med både ett och två fall. Undantag är när 
litteraturen explicit skiljer på enfalls- och flerfallstudier, som exempelvis vid val av 
undersökningsenheter. Vid sådana undantag är det viktigt utgå från information om fallstudier 
som studerar två eller fler fall, eftersom det kan komma att påverka beslut om vilka fall som 
väljs ut.  

En viktig anledning till varför fallstudier har valts som forskningsstrategi framför exempelvis 
survey är att fallstudier gör det möjligt för forskaren att skaffa sig insikter om en situation 
som i sin tur kan leda vidare till värdefull information som inte var uppenbar från början 
(Denscombe 2009, s. 59f). Sådan information skulle inte kunna nås genom exempelvis en 
surveyundersökning och det skulle då finnas en risk att gå miste om viktiga detaljer. Vad som 
gör fallstudier unikt är att forskaren är intresserad av fallens specifika och unika egenskaper 
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(Bryman 2016, s. 61). Själva fallen kan i sin tur variera kraftigt men består ofta av något som 
redan existerar (Denscombe 2009, s. 61). Några av de mest välkända fallstudierna innefattar 
fall av en specifik plats, organisation, person eller händelse (Bryman 2016, s. 60f).  
Denscombe (2009, s. 64-66) identifierar fyra typer av fall; det typiska, det avvikande, det 
teoriprövande och det minst sannolika fallet. Ett fall kan däremot ha element från flera av 
typerna (Bryman 2016, s. 63) men vad som är gemensamt för alla fallstudier är att fokus 
ligger på att utföra en intensiv undersökning av själva miljön i det valda fallet eller de valda 
fallen. 

Kritik som ofta lyfts mot fallstudier handlar om svårigheten med generalisering utifrån ett 
eller några enstaka fall (Denscombe 2009, s. 68-71; Flyvbjerg 2006, s. 8-12; Yin, s. 20f), 
något som många i sin tur ställer sig kritiska mot. Ahrne och Svensson (2015, s. 26-28) menar 
exempelvis att fallstudier med fler än ett fall är lättare att generalisera än de med enbart ett 
fall. Flyvbjerg däremot menar att det inte alls är omöjligt att generalisera utifrån bara ett fall 
(Flyvbjerg 2006, s. 8) eftersom det beror på fallet i sig och hur det väljs ut. Denscombe 
förklarar detta med ett exempel om en lågstadieskola där generalisering av resultaten beror på 
om skolan delar utmärkande kännetecken med andra skolor (Denscombe 2009, s. 69). 
Samtidigt menar Yin att enstaka fall inte bör ses som “stickprovsenheter” då målet med 
fallstudier inte är att generalisera utifrån själva fallen utan det handlar snarare om att 
generalisera utifrån teorier i en slags analytisk generalisering (Yin 2014, s. 40-44). Men 
generalisering är inte det enda sättet att nå vetenskapliga framsteg, det handlar om en mängd 
olika praktiska kunskaper där generalisering bara är ett av sätten för människor att samla på 
sig kunskap (Flyvbjerg 2006, s. 10).  

Fallstudier ses ofta som en kvalitativ forskningsdesign där kvalitativa metoder är de primära 
tillvägagångssätten för forskningen. Men detta är inte helt självklart då både kvalitativa och 
kvantitativa metoder kan användas (Bryman 2016, s. 60f). På det sättet finns det ingen 
förutbestämd mall för vilka metoder som prioriteras, något som är en av fallstudiens starka 
sidor. Valet av metoder är snarare beroende på omständigheter och speciella krav än själva 
forskningsdesignen i sig. På samma sätt som fallstudier stödjer användningen av flertalet 
metoder stödjer den även användningen av flertalet datakällor (Denscombe 2009, s. 71). En 
av svårigheterna med fallstudier är dock att veta hur insamlingen av data bör avgränsas. Vad 
ska tas med och vad ska inte tas med? Anledningen till detta grundar sig i svårigheten att 
avgränsa själva fallen. Därför är det viktigt för en bra fallstudie att den innehåller en klar bild 
av fallet/fallens gränser och tydligt redogör för dessa (ibid. s. 70f). Hur fallen avgränsas beror 
främst på hur studiens forskningsfrågor är formulerade då frågorna styr studiens fokus. I 
denna studie handlar forskningsfrågorna om hur intresseavvägningar och normer påverkar den 
peri-urbana utvecklingen och det är information om sådana frågor, tillsammans med studiens 
strikta tidsram, som avgränsar fallen.  

5.1.1 Val av fall 
I en fallstudie är val av fall utgångspunkten för studiens relevans och kräver att forskaren gör 
ett val bland flertalet tänkbara händelser eller situationer (Denscombe, s. 63f). Viktigt är att 
fallen inte väljs ut slumpmässigt men också att valet berättigas och förklaras explicit i studien 
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(ibid.) I en fallstudie med fler än ett fall måste varje fall väljas mycket noga, vanligast är att 
fallen antingen står i kontrast mot varandra eller att de har liknande egenskaper och förväntas 
uppnå liknande resultat i analysen (Ahrne & Svensson 2015, s. 22f; Bryman 2016, s. 68f; Yin 
2014, s. 57). Att välja två fall istället för ett ställer på så sätt ytterligare krav på 
urvalsprocessen. Valet av fall i den här studien vilar på en enkät gjord av 
Landsbygdsnätverket (2011) vilken handlar om landsbygdsutveckling och stad-
landinteraktioner i kommunal fysisk planering. Genom att göra ett urval av fall utifrån en 
redan utförd enkät som behandlar interaktionen mellan stad och land går det göra en 
avgränsning för vilka fall som är relevanta för studiens syfte. På så sätt minskas 
genomförandetiden av studiens urvalsprocess och mer fokus kan läggas på utförandet av 
själva studien. Med det sagt är det fortfarande viktigt att göra ett medvetet och noga övervägt 
val (Denscombe 2009, s. 63).  

Enkäten i sig faller sig mycket intressant då den visar hur värderingar och åsikter om 
interaktionen mellan stad och land i de deltagande kommunerna varierar. Viktigt att notera är 
att undersökningen genomfördes 2011 och siffror kan därför ha kommit att ändras fram till 
skrivande stund. Resultaten visar att hela 60 % av de 161 kommuner som svarade på enkäten 
är positiva till en spridd bebyggelse på landsbygden. Samtidigt visar samma studie att knappt 
hälften av de deltagande kommunerna har mindre omfattande riktlinjer för hur landsbygden 
ska planeras. Landsbygdsnätverket fokuserar främst sin undersökning på hur kommunerna 
planerar för landsbygden men i enkäten framgår det även hur deltagarna ser på relationen 
mellan stad och land.  

I enkäten ges exempel på kommuner som både har större och mindre intresse för 
interaktionen mellan stad och land i deras planering. Drygt hälften av kommunerna svarade 
explicit att de generellt var positiva till en starkare utveckling av lokala flöden mellan stad och 
land. Många kommuner uttryckte sitt intresse för interaktionen implicit genom att ta upp 
frågor som matproduktion, energi, drivmedel eller transporter (Landsbygdsnätverket 2011). 
En positiv inställning till att utveckla interaktion mellan staden och landsbygden är enligt 
enkäten av majoritet. Genom att välja två kommuner med olika synsätt och förutsättningar 
skulle fallstudien inkludera två fall som förutspås vara kontraster till varandra (Bryman 2016, 
s. 68f; Yin 2014, s. 57) men också två fall som är av olika typ, både ett typiskt fall 
(Denscombe 2009, s. 65) som liknar många av de andra kommunerna och ett avvikande fall 
(ibid.) som inte är lika vanligt förekommande enligt den utförda enkäten. I enkäten 
presenterades nio kommuner mer ingående som alla har en positiv inställning till att stärka 
relationen mellan stad och land. Utöver det presenteras även sju kommuner som i enkäten har 
svarat att de anser flöden mellan stad och land vara ett outvecklat område som inte kommunen 
fokuser på i sin planering. Att just de kommunerna valts ut att presenteras mer ingående 
framgår inte i enkäten men det är från dessa 16 kommuner jag har valt mina två fall. De valda 
fallen ligger båda i storstadsregioner och är pendlingsorter till två av Sveriges största städer, 
vilka är de områden som enligt Hedblom och Söderström (2008, s. 70) präglas mest av en 
peri-urban fragmentering. Fallen som tillslut valts är Borås stad och Västerås stad.  
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I frågan om interaktionen mellan stad och land skrev Västerås:  

”Kommunen har ett stort intresse för frågorna, som kommer att utvecklas i 
den nya översiktsplanen som är under utarbetande. Vi vill ha starka 

serviceorter med bra kollektivtrafik, ett utvecklat friluftsliv och intressanta 
besöksmål samt en levande landsbygd med bra näringar.” 

(Landsbygdsnätverket 2011)  

Borås å andra sidan skrev: 

”Utvecklingen mellan stad och land är outvecklat. Stad och land får sköta 
sig själva på var sitt håll. Staden ska förtätas.”  

(Landsbygdsnätverket 2011)  

Det finns här alltså olika synsätt för hur båda kommuner ser på relationen mellan stad och 
land, vilket är en intressant utgångspunkt för analysen. Genom Borås yttrande om 
interaktionen mellan stad och land, där kommunen ser interaktionen som outvecklad och där 
landsbygden och staden framträder som två olika enheter, skulle Borås stad kunna ses som ett 
avvikande fall ur den synpunkten. Västerås däremot har en positiv inställning till att utveckla 
interaktionerna mellan stad och land, likt majoriteten av kommunerna i enkäten, och kan 
därför ses som ett typiskt fall. Viktigt att påpeka är dock att denna indelning enbart utgår från 
yttranden från den här enkäten och inte från kommunernas generella förutsättningar så som 
kommunens storlek, ekonomi eller invånarantal. Därför kan uppfattningen om fallen faktiskt 
är avvikande eller typiska komma att ändras längre fram i studien, vilket diskuteras senare i 
uppsatsen. Men genom att studera Borås och Västerås är förhoppningarna att få fram data 
som skiljer sig åt för att få en så bred bild som möjligt av hur den kommunala planeringen kan 
hantera den peri-urbana utvecklingen.   

5.2 Metoder för insamlande av data 
Denscombe (2009 s. 183f) identifierar fyra huvudsakliga metoder för samhällsforskare att 
använda i sina studier. Metoderna är frågeformulär, intervjuer, observation och skriftliga 
källor/dokument. Alla dessa metoder är sätt att samla in empirisk data och fungerar som 
verktyg för forskaren att få en tydligare bild av det som studeras. En av fallstudiens styrkor är 
att forskningsdesignen uppmuntrar en kombination av olika metoder för datainsamling (Yin 
2014, s. 119f) något som kallas för triangulering (Denscombe 2009, s. 184-190; Yin 2014, s. 
118-123). Triangulering beskrivs som att betrakta saker ur olika perspektiv där grundidén är 
att ge forskaren en bättre och bredare förståelse av det som undersöks genom att samla in data 
från flertalet källor med olika metoder. Både kvantitativa och kvalitativa metoder kan 
användas beroende på vilken metod som är mest lämpad för datainsamlingen.  Varje metod 
har för- och nackdelar vilket gör valet av metoder oerhört viktigt för studien.  

Den här studien utgörs av en kombination av semistrukturerade intervjuer och 
dokumentstudier (Denscombe 2009, s. 243f, 295-306). Intervjuer valdes som verktyg för 
datainsamling då det är en lämplig metod för studier som önskar få en djupare insikt i 
människors åsikter, uppfattningar och erfarenheter (Denscombe 2009, s. 232). Det stora 
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intresset ligger i att se saker ur den intervjuades synpunkt (Bryman 2016, s. 466) och det är ett 
sätt att gå in mer på djupet än exempelvis frågeformulär, vilket exemplifieras i den enkät som 
varit till grund för studiens urvalsprocess. Där valdes ett antal kommuner ut att intervjuas för 
att komplettera det frågeformulär som skickats ut (Landsbygdsnätverket 2011). I denna studie, 
som handlar om planeringspraktik och normer, är egna erfarenheter och uppfattningar från 
olika aktörer väsentliga för studiens vidare analys. Men insamlad data måste inte bara komma 
från människor (Bryman 2016, s. 418). För att komplettera den data som samlats in genom 
intervjuer har även olika dokument studerats. Medan intervjuer bygger på tjänstemännens och 
politikernas egna erfarenheter visar skriftliga dokument, som är antagna av kommunen, hur 
kommunen som helhet faktiskt resonerar vilket är viktigt för att studera kommunens normer 
och värderingar. På det insamlade materialet från både intervjuerna och dokumenten har 
sedan en kvalitativ innehållsanalys genomförts. 

5.2.1 Semistrukturerade intervjuer  
Att samtala är en grundläggande form av mänsklig interaktion och intervjuer som metod för 
insamling av data är därför vanligt förekommande i dagens samhällsvetenskapliga forskning. 
Intervjuer är en kvalitativ metod där människors åsikter eller synpunkter ligger i fokus och där 
det huvudsakliga syftet handlar om att skapa kunskap om något som forskaren inte redan 
känner till (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 34f). Att använda sig av intervjuer för att 
samla in data ger forskare insikter om både sociala miljöer och förhållanden såväl som 
enskilda människors upplevelser och erfarenheter. Att förbereda, genomföra, transkribera och 
analysera intervjuer är en process som tar lång tid och på grund av det tidskrävande 
genomförandet används oftast intervjuer enbart vid småskaliga projekt. Således är metoden 
lämplig för fallstudier med ett eller ett fåtal fall. Till skillnad från många kvantitativa metoder 
finns det inte några standardregler eller metodologiska konventioner för den kvalitativa 
forskningsintervjun (Kvale & Brinkman 2014 s, 32f) vilket ställer högre krav på forskaren 
som måste ha stor kunskap om intervju som metod innan själva intervjuerna inleds. Intervjuer 
är därför en metod som kräver noggrann planering och genomtänkta förberedelser. 

Det finns olika typer av forskningsintervjuer där den huvudsakliga indelningen utgörs av 
strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer (Bryman 2016, s. 466f; 
Denscombe 2009, s. 233-237). I strukturerade intervjuer har forskaren en mycket stark 
kontroll över frågornas och svarens utformning och liknar därför på många sätt ett 
frågeformulär. Den ostrukturerade intervjun innebär istället att forskaren ingriper så lite som 
möjligt och låter den intervjuade styra samtalet. Semistrukturerade intervjuer är således 
någonting mittemellan de strukturerade och ostrukturerade intervjutyperna. Här handlar det 
om en flexibilitet där den intervjuade får utveckla sina idéer utan att dessa styrs av forskaren. 
Frågorna är därför öppna och den intervjuade uppmuntras utveckla sina synpunkter utan att 
styras för mycket av den som intervjuar. Eftersom semistrukturerade intervjuer är öppna i sin 
natur samtidigt som de inte är helt fria att sväva ut anses denna typ av intervjuer vara mest 
lämpad för den här studien.  

De intervjuer som genomförts i den här studien har varit personliga (Denscombe 2009, 235-
237), vilket innebär att en intervjuare och en informant (den intervjuade) har deltagit vid varje 
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intervju. Det finns många fördelar med att inte intervjua flera personer samtidigt, som i en 
gruppintervju. Den kanske viktigaste fördelen är att riskerna minskar för åsikter och 
synpunkter att försvinna i intervjun vilket i sin tur förbättrar forskarens möjlighet att 
lokalisera speciella idéer och uppfattningar hos de intervjuade. Dessutom är personliga 
intervjuer lättare att kontrollera då det bara är en person som ska ledsagas genom intervjun 
(ibid.). I denna studie har intervjuerna valts att göra via telefon, främst på grund av att det har 
gjort det möjligt att sprida ut intervjuerna över flertalet tillfällen men även på grund av 
praktiska skäl som insparande av tids- och kostnadskrävande resor. Det finns både fördelar 
och nackdelar med att använda sig av telefonintervjuer. En fördel är att forskaren snabbt kan 
få fram data utan att behöva spendera tid och pengar på att resa till och från informanterna 
(Bryman 2016, s. 202f, s. 485f). Ofta skiljer sig dessutom inte responsen nämnvärt från 
intervjuer som görs ansikte mot ansikte. En annan fördel är att det kan vara lättare för 
informanten att svara på känsliga frågor då informanten omedvetet kan påverkas av att sitta i 
samma rum som intervjuaren (ibid.). En nackdel med att intervjua via telefon är att 
intervjuaren inte befinner sig på plats vid intervjutillfället. På så sätt kan den som intervjuar 
gå miste om eventuella dokument eller bilder, eller rent av platser, som informanten visar 
under intervjun. På samma sätt kan inte heller den som intervjuar visa informanten bilder eller 
annan information än den som överförs via telefonsamtalet. Att ha telefonintervjuer är ett 
medvetet val där fördelarna med att vara på plats har övervägts med fördelarna att föra 
intervjuer via telefon.  

Oavsett om intervjuerna sker via telefon eller ansikte mot ansikte finns det en risk att 
informantens svar påverkas av forskarens personliga identitet (Denscombe 2009, s. 244f). Det 
handlar således inte om själva identiteten i sig utan vad den betyder för den som intervjuas. 
Om informanten anser finna sig i en besvärlig situation finns det risk att svaren som ges 
förvrängs för att klara sig ur den uppfattade situationen. Därför är det viktigt att forskaren 
förhåller sig neutral och passiv under intervjun för att undvika fientliga eller defensiva 
situationer från informantens sida (ibid. s. 246). Intervjuaren måste därför vara uppmärksam 
på vad informanten har att säga. Att vara lyhörd på reaktioner och känslor är en viktig 
utgångspunkt för att säkra en så god kvalitet som möjligt av intervjuerna. En sådan försäkran 
är avgörande för att i sin tur säkra kvaliteten på innehållsanalysen, men även för att stärka 
reliabiliteten och validiteten av den data som samlas in genom intervjuer. Validiteten kan 
även stärkas genom att intervjuer som metod kompletteras med andra metoder, i det här fallet 
dokumentstudie. Information från intervjuerna kan då jämföras med information från de 
studerade dokumenten. Just validering är något som genomsyrar hela forskningsprocessen 
(Kvale & Brinkman 2014, s. 298-302) men det finns inga konkreta regler för hur validiteten 
kontrolleras inom kvalitativ forskning. Däremot kan forskaren testa och bekräfta kvalitativa 
forskningsresultat genom att bland annat kontrollera representativiteten, forskareffekten, 
användandet av triangulering, urvalet av de fall som används och feedback från informanterna 
(ibid.).  

För att säkra kvaliteten har de semistrukturerade intervjuerna följt en intervjuguide (Bryman 
2016, s. 467-475). Guiden är till för hjälpa forskaren att styra samtalet om det behövs, men 
samtidigt är det viktigt att det finns en flexibilitet i guiden där ordningsföljden av frågorna kan 
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ändras och följdfrågor kan ställas. Oplanerade följdfrågor är något som uppmuntras i 
semistrukturerade intervjuer då detta gör att intervjufrågorna inte bara styrs av forskaren utan 
även av vad informanten säger. Frågorna ska vara öppna och samtidigt inte ledande eller 
specifika. De guider som har använts i den här studien redovisas i bilaga 1 och 2 i slutet av 
uppsatsen. 

Inom kvalitativ forskning spelas nästan alltid intervjun in för att sedan transkriberas (Bryman 
2016, s 471, 479-483). Genom att spela in intervjun kan forskaren i efterhand kontrollera inte 
bara vad som sägs, utan även hur det sägs, vilket är viktig för kvalitativ forskning. Viktigt att 
tänka på är dock att inspelningar kan göra att informanten överväger sina ord och riskerar 
därför ge en felaktig bild av frågan som ställs. Därför är det av stor vikt att inspelningen sker 
smidigt för att informanten inte ska hämmas av själva inspelningen. I den här studien spelades 
telefonsamtalen in efter godkännande av informanterna.    

Val av informanter 
Val av informanter är ofta ett medvetet val som görs av forskaren i samband med 
intervjuernas förberedelser. Vanligast är att informanterna väljs ut utifrån deras position, 
kunskap eller om de har något speciellt att bidra med (Denscombe 2009, s. 251). Det finns 
dock inga fasta regler att följa. I den här studien har sex informanter från vardera kommun 
intervjuats:  

BORÅS STAD VÄSTERÅS STAD 

IPB1 Strategisk samhällsplanerare IPV1 Politiker Socialdemokraterna, 
Samhällsbyggnadsnämnden 

IPB2 Politiker Vänsterpartiet, 
Samhällsbyggnadsnämnden 

IPV2 Politiker Moderaterna, 
Samhällsbyggnadsnämnden 

IPB3 Strategisk samhällsplanerare IPV3 Planarkitekt 

IPB4 Miljöutredare IPV4 Planarkitekt 

IPB5 Politiker moderaterna, 
samhällsbyggnadsnämnden 

IPV5 Stadsbyggnadsdirektör 

IPB6 Plan- och landskapsarkitekt IPV6 Planarkitekt 

 

Informanterna har valts utifrån deras relevans för studiens frågeställningar. Det har därför 
varit av intresse att intervjua både tjänstemän och politiker i de båda kommunerna. Antalet 
informanter uppskattats vara lämpligt för studiens tidsram och syfte. Vid frågan om de 
intervjuades namn får användas i studien svarade alla ja, men det har här bedömts inte vara av 
vikt att redovisa namn. Istället presenteras arbetstitlar för att ge läsaren en kontext av vilken 
erfarenhet de intervjuade har. IP står för intervjuperson och B respektive V står för Borås eller 
Västerås.  
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5.2.2 Dokumentstudier  
Dokumentstudier utgörs, till skillnad från intervjuer, av information från skriftliga källor av 
olika slag (Bryman 2016, s. 546-548; Denscombe 2009, s. 295-298). Det kan handla om 
tidskrifter, mötesprotokoll, brev, PM, webbplatser med flera. Vad de flesta skriftliga källor 
har gemensamt, och vad som ofta gör dokumentstudier till en vanlig metod bland forskare, är 
att dessa ofta är lättillgängliga för den som utför studien (Denscombe 2009, s. 299). Internet 
ger dessutom forskaren ett oerhört brett utbud av offentliga dokument som kan användas vid 
analysen. Men bara för att dokumenten är lättillgängliga är metoden inte oproblematisk 
(Bryman 2014, s. 546). Sökandet av relevanta dokument kan vara en tidskrävande process 
som dessutom kräver en stor tolkningsförmåga från forskarens sida när dokumenten väl är 
insamlade.  

Dokumentstudier handlar således om förmågan att kunna utläsa ”vad som står mellan 
raderna”. Men det finns olika uppfattningar om vilken bild av verkligheten dokument 
genererar (Bryman 2016, s. 560). Dels finns det de som menar att dokumenten speglar en 
underliggande eller gömd verklighet hos en specifik organisation eller social situation. Dels 
finns det de som menar att dokument inte alls speglar en underliggande verklighet utan istället 
är skrivna för att förmedla ett intryck, en bild av vad de som skrivit texten vill uppnå och till 
vem dokumenten är skrivna till (ibid.). I det sistnämnda synsättet ses dokument som en 
distinkt nivå av “verklighet” som alltid kan kopplas till en kontext, men också till andra 
dokument som tillsammans formar en del av den kontexten. I denna studie ligger intresset i att 
se hur de båda kommunerna hanterar styrningen av den peri-urbana utvecklingen och hur 
styrningen påverkas av normer om stad och land. Det handlar således om hur kommunerna 
tänker och resonerar kring utvecklingen av områden mellan stad och land där 
dokumentstudien tillför en mer djupgående insikt om vilken verklighet som förmedlas genom 
dokument, oavsett vilket av de två ovan nämnda synsätt som tillämpas. 

Dokument behöver inte enbart innebära skrivna texter utan även bilder och fotografier räknas 
som källor. Det finns ett växande intresse av att studera just visuella objekt (Bryman 2016, s. 
548), något som även har varit relevant i den här studien där inte enbart skriftliga källor i form 
av text har studerats utan där fokus även legat på illustrationer, planförslag och kartor av olika 
slag. Eftersom dokumentstudien är en komplettering av semistrukturerade intervjuer har 
informanterna dessutom kunnat ge tips om dokument att studera och de två metoderna har på 
så sätt samspelat med varandra under insamlingen av data. 

En viktig utgångspunkt vid användandet av skriftliga källor är att aldrig acceptera 
dokumenten “som de är” (Denscombe 2009, s. 301f). Dokumentens validitet, oavsett synen på 
vilken verklighet de speglar, måste fastställas istället för att tas för givet. För att validera 
dokument föreslås fyra grundläggande kriterier: autenticitet, trovärdighet, representativitet 
och innebörd (ibid.). Vid dokument på internet och webbsidor är det extra viktigt att överväga 
trovärdighet och autenticitet för att försäkra att dokumenten bidrar med relevant och 
användbar information.  
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Val av dokument 
I denna studie har olika kommunala plandokument studerats där störst fokus har legat på 
kommunernas översiktsplaner. Utöver översiktsplanerna, vilka redogör för kommunernas 
strategiska inriktningar, har detaljplaner, planprogram och fördjupningar av översiktsplan 
studerats. Då studien syftar till att undersöka styrningen av det peri-urbana landskapet har 
dokument valts ut som alla berör den peri-urbana zonen enligt studiens tolkning av peri-
urbanitet. Plandokument som exempelvis endast berör centralorterna har därför valts bort. 
Viktigt att påpeka är att alla studerade dokument inte presenteras i uppsatsens källförteckning 
eller i redovisningen av det insamlade datamaterialet. Det beror på att vissa dokument bedöms 
förmedla liknande information och de behövs därför inte pekas ut i den helhetsbild det 
empiriska materialet ämnar förmedla.  

Då de studerade dokumenten är offentliga anses de vara trovärdiga utifrån de fyra 
validitetskriterier som presenteras ovan. Viktigt att påpeka är att begrepp kring peri-urbanitet 
ofta inte förekommer i plandokument. Det är därför nödvändigt för forskaren att göra egna 
tolkningar av både dokumenten och transkriberingarna för att utläsa hur det peri-urbana 
landskapet framträder i det insamlade datamaterialet.  

5.3 Kvalitativ innehållsanalys 
Insamling av data resulterar ofta i en stor mängd material att analysera. För att underlätta 
hanteringen av all data är det viktigt att redan vid insamlingen säkerställa en viss 
överblickbarhet. Sortering av data är kritiskt och kan göras på olika sätt. I den här studien har 
kvalitativ innehållsanalys valts som metod för att analysera insamlad data, både från de 
transkriberade intervjuerna och de valda dokumenten. Metoden kan tillämpas på både skrift, 
ljud och bilder och följer ofta en relativt simpel och logisk analysprocess (Denscombe 2009, 
s. 307-309). I en innehållsanalys är det vanligt att forskaren bryter ner en text i mindre enheter 
för att sedan analysera enheterna utifrån relevanta kategorier, vilka är viktiga att fastställa 
innan det insamlade datamaterialet tolkas. De kategorier som används i den här studien 
presenteras i ”Analytiskt ramverk”.  Kategorierna har således fungerat som en slags 
avgränsning för vilken information i det insamlade materialet som är väsentlig för studien.   

Innehållsanalys kan vara både av kvantitativ och av kvalitativ karaktär, men även om det finns 
en tydlig inriktning har ofta analysen inslag av båda karaktärsdragen. Kvantitativ 
innehållsanalys används främst i storskaliga undersökningar där fokus ligger på att kvantifiera 
dokument genom att räkna förekomsten av vissa begrepp eller enheter för att undersöka om 
kvantiteten säger något om innehållet (ibid.). I en kvalitativ innehållsanalys däremot är det 
inte mängden som är det viktigaste utan snarare variationen och innebörden. En stor mängd 
intervjuer eller dokument som säger samma saker skapar inte nödvändigtvis någon ny 
kunskap. I en kvalitativ innehållsanalys handlar det snarare om att hitta material med relativt 
olikartade utdrag för att sedan ta fram vad texten framställer som relevant. En kvalitativ 
innehållsanalys fungerar således som ett sätt att ta reda på vilka värderingar som framförs i 
texten men också hur idéer hänger samman genom att undersöka vilka åsikter som läggs fram 
i dokumenten och hur dessa åsikter kan associeras med varandra (ibid.). Fördelen med en 
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kvalitativ, snarare än kvantitativ, innehållsanalys är att hanteringen av komplexa sociala 
situationer stärks då kvalitativ forskning har förmågan att hantera invecklade situationer (ibid. 
s. 398). Detta blir extra viktigt i den här studien eftersom begrepp kring peri-urbanitet knappt 
används, vare sig i tal och skrift. En enbart kvantitativ analys, där antalet använda begrepp 
räknas, skulle därför inte ge relevant information på samma sätt som en kvalitativ 
innehållsanalys. Istället ligger fokus på dokumentens dolda agendor (Kvale & Brinkman 
2014, s. 31) vilket kräver att forskaren gör egna tolkningar av det insamlade datamaterialet.  

5.4 Analytiskt ramverk 
För att kunna arbeta med studiens teoretiska perspektiv, och använda det i studiens analys, är 
det viktigt att göra någon form av konkretisering. Det analytiska ramverket är till för att kunna 
göra en sådan konkretisering och bygger på olika begrepp som har identifierats vara centrala 
för både peri-urbanitet och governance. Detta innebär att fokus flyttas bort från governance 
och peri-urbanitet som abstrakta begrepp och riktas istället mot vad perspektiven innebär för 
den här studien. Governance är det perspektiv som huvudsakligen används i det analytiska 
ramverket då det har starka kopplingar till styrning. Konkretisering av peri-urbanitet handlar 
istället om hur fenomenet kan tolkas och avgränsas för att kunna användas i studiens analys.  

Studiens forskningsfrågor lägger grunden för vilken information som är av intresse för 
analysen och fokus bör därför riktas på hur utvecklingen av peri-urbana områden styrs i 
planeringen. Det analytiska ramverket, som alltså har sina utgångspunkter i studiens teoretiska 
perspektiv, fungerar som ett mellanled mellan uppsatsens inledning och dess analys 
Ramverket har därför även påverkat hur metoderna för insamling och tolkning av data 
utformats. På så sätt har ramverket kunnat styra studien så att den slutliga analysen hela tiden 
kan återkopplas till studiens problemformulering, forskningsfrågor och teoretiska perspektiv.  

5.4.1 Identifierade begrepp utifrån teoretiska perspektivet 
Nedan presenteras de identifierade begreppen, vad de innebär för studien och vilken 
information de önskas generera. Begreppen är ett sätt att fånga upp väsentliga delar av de 
teoretiska perspektiven, vilka sedan kan operationaliseras genom det analytiska ramverket. 
Viktigt att påpeka är att begreppen inte ska ses som separata analytiska utgångspunkter utan 
som sammankopplade kategorier vilka tillsammans bildar en uppfattning om hur det 
insamlade datamaterialet kan tolkas och hur kopplingar till uppsatsens inledning kan göras.   

Värderingar & normer 
Värderingar och normer är två centrala begrepp för studien då det visar vilken syn och vilka 
uppfattningar av peri-urbana områden som finns, vilket i sin tur påverkar hur dessa områden 
behandlas i planeringen. Värderingar är en social produkt där flertalet aspekter påverkar 
vilken uppfattning som skapas. Utbildning, arbetsplatsmiljö, kunskap, erfarenheter och många 
andra aspekter spelar alla in i vilka värderingar som präglar planeringen. Normer i sin tur kan 
vara både formella och informella där de formella normerna handlar om regelverk som visar 
på hur någonting skall vara. Informella normer däremot handlar om socialt konstruerade 
värderingar som vi förhåller oss till utan att reflektera över det. De resulterar istället i hur 
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någonting bör vara, vilket här är av intresse att studera. Vidare ämnar värderingar och 
[informella] normer bidra med information om vilken bild av det peri-urbana landskapet som 
representeras i planeringen samt hur uppfattningen om hur någonting bör vara styr den peri-
urbana utvecklingen.  

Beslutsfattande 
Att studera beslutsfattanden är centralt i studien för att få fram information om hur 
intresseavvägningar hanteras i planeringen. Beslutsfattande kopplas i det här sammanhanget 
främst till hur och varför vissa beslut fattas, vilket ger en bild av vilka intressen som 
prioriteras i den peri-urbana utvecklingen och varför vissa intressen prioriteras eller 
bortprioriteras. Genom att studera beslutsfattanden är det möjligt att vidare fundera kring 
vilken makt den kommunala planeringen har att bestämma över den peri-urbana utvecklingen.  

Regler, policyer & överenskommelser 
Då planeringen styrs av både formella och informella regler är det av stort intresse att studera 
hur den peri-urbana utvecklingen kan kopplas både till de regelverk som finns men även till 
styrningen som sker genom policyer och överenskommelser. Även här kan kopplingar till 
[formella] normer göras. PBL är en ramlag, vilket betyder att lagen innehåller grundläggande 
värderingar, principer och riktlinjer istället för att i detalj reglera vad som ska göras. Här blir 
kopplingarna till värderingar och normer tydlig och lagstiftningen kan ses som en norm där 
planeringen tillslut handlar om “såhär bör det vara” istället för “såhär säger lagen”. Samma 
sak gäller för regler kommunerna själva sätter upp. Formella regler i planeringen 
representeras främst genom PBL och MB medan informella regler kan ges uttryck i policyer 
och överenskommelser inom kommunerna. Vidare är det intressant att studera de två fallen 
utifrån hur deras peri-urbana utveckling kan kopplas till de formella och informella regler som 
följs.  

Aktörer 
Planering är en dynamisk process där flertalet aktörer är inblandade i styrningsprocessen. I 
denna uppsats ligger fokus på hur peri-urbana områden styrs och därför är det av intresse att 
kartlägga vilka aktörer som varit delaktiga i utvecklingen av rurala områden som har 
genomgått, eller väntar på att genomgå, en urban funktionsomvandling. Genom att studera 
aktörer kan intressen och maktresurser kartläggas och analyseras mer ingående.  

5.5 Operationalisering  
I studiens forskningsöversikt blir det tydligt hur den peri-urbana zonens komplexitet, både 
geografiskt och funktionellt, försvårar möjligheten att förstå detta landskap genom en klar och 
tydlig definition. Avsaknaden av en definition gör det i sin tur svårt att studera peri-urbanitet 
eftersom fenomenet inte explicit benämns i varken de studerade dokumenten eller i 
intervjuerna. För att kunna hantera fenomenet, både vid inläsningen av det studerade 
materialet men även i studiens analys, krävs att en definition ändå görs. Avgränsningen 
presenteras nedan tillsammans med operationaliseringen av det analytiska ramverkets olika 
begrepp.  
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För att kunna använda det analytiska ramverket i studien har ett antal frågor utformats under 
varje begrepp. Frågorna är ett sätt att konkretisera kopplingarna mellan det analytiska 
ramverket och studiens frågeställningar. Frågorna besvaras inte explicit i analysen utan 
presenteras nedan som ett sätt att visa vilken information som har eftersökts i det empiriska 
materialet och som analysen bygger på.  

5.5.1 Definition av peri-urbanitet 
För att hantera komplexiteten kring vad det peri-urbana landskapet innebär kommer en 
multidefinition av fenomenet användas vilken tillåter olika aspekter av peri-urbanitet att 
fångas in i det studerade materialet. En sådan multidefinition innebär i det här fallet att den 
peri-urbana zonen definieras utifrån både funktionella och geografiska attribut. Geografiskt 
sett ses den peri-urbana zonen som något i anslutning till tätorter. Närhet är då en aspekt som 
eftersöks i det studerade materialet, något som ofta används i tidigare forskning om peri-
urbanitet där pendlingsavstånd är ett sätt att försöka definiera var gränsen mellan stad och 
land går. Det kan handla om närhet till friluftsområden, natur eller rekreation vilket visar 
vikten av att även identifiera funktionaliteten i dessa områden. Den geografiska 
avgränsningen utgår från PLUREL-projektets rumsliga indelning av den rurala-urbana-
regionen, RUR (Ravetz et al. 2013, s. 18). Enligt PLUREL:s forskare är den peri-urbana 
zonen uppdelad i den urbana fransen och den urbana periferin, där den urbana periferin 
ligger utanför den urbana fransen. Det är dessa begrepp kring peri-urbanitet som används i 
redovisningen av det empiriska materialet och i analysen om inget annat anges. Det rurala 
inlandet och den urbana kärnan i PLUREL:s indelning likställs med staden respektive 
landsbygden.  

För att identifiera peri-urbanitet i det studerade materialet eftersöks planeringssituationer där 
urbana funktioner “tränger sig ut” i ett ruralt landskap. Då peri-urbanitet handlar om en 
ständig förändring av landskapets funktioner tolkas fenomenet som en process vilket kan 
kopplas till Qviströms (2009, s. 90-96) beskrivning av den peri-urbana zonen som väntans 
landskap. Att se peri-urbanitet som en process är intressant då det tyder på en förändring av 
landskapet. Det kan således vara lättare att identifiera peri-urbanitet i det insamlade 
datamaterialet om fenomenet ses som en funktionell förändringsprocess snarare än enbart en 
specifikt geografiskt avgränsad zon.   

5.5.2 Operationalisering av analytiskt ramverk 

Värderingar & normer 
● Vilken syn har kommunen på det peri-urbana landskapet? 
● Hur påverkar uppfattningen av det peri-urbana landskapet dess utveckling? 
● Vilka normer om hur det peri-urbana landskapet bör utvecklas kan identifieras? 

 

Information som eftersöks: Vilken syn kommunen har på staden, landsbygden och det peri-
urbana landskapet. Hur de benämner och talar om dessa områden och vart deras fokus ligger 
i planeringen. Även information om hur uppfattningarna av dessa områden påverkar vad som 
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faktiskt planeras och hur kommunen anser hur det peri-urbana landskapet bör utvecklas 
eftersöks.  

Beslutsfattande 
● Hur fattas beslut kring den peri-urbana utvecklingen?  
● Vad påverkar vilka beslut som fattas? 
● Hur görs avvägningar mellan olika intressen?  

 

Information som eftersöks: Hur de intervjuade talar om vilka beslut som tas och vilka 
motiveringar som ligger bakom besluten. Genom att studera detaljplaner och genom att 
intervjua planerare och politiker eftersöks information om hur kommunerna tänker kring 
vilka beslut som ska prioriteras och hur detta tankesätt påverkar vilka beslut som faktiskt tas. 

Regler, policyer & överenskommelser 
● Vilka regler och principer förhåller sig kommunerna till när de planerar utanför 

staden? 
● Finns det förhandlingsutrymmen i den peri-urbana utvecklingen?   
● Hur tänker politiker och planerare kring arbetet med den peri-urbana zonen? 

 

Information som eftersöks: Genom att undersöka vad planerare och politiker säger önskas 
information få om hur de tänker kring arbetet med den peri-urbana zonen. Det handlar främst 
om hur kommunerna förhåller sig till policyer och formella regler eller om den peri-urbana 
utvecklingen främst styrs genom överenskommelser som görs från fall till fall. Exempel på 
undantag i regler och policyer är således intressant för studiens analys.   

Aktörer 
● Vilka aktörer är med i beslutsprocesserna som rör stadens utveckling?  
● Vems intresse styr utvecklingen?  

 

Information som eftersöks: Vilken roll de inblandade aktörerna har i styrningen av den peri-
urbana utvecklingen och hur de olika aktörerna påverkar vilken riktning kommunen 
utvecklas. Vidare eftersöks information om vilka aktörer som påverkar, och påverkas av, de 
förändringsprocesser peri-urbana områden står inför.  
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6. Empiri 
Uppsatsens empiriska del redogör för de resultat som samlats in genom intervjuerna och 
dokumentstudien. Empirin syftar till att besvara de underfrågor som presenteras i studiens 
inledning. Underfrågorna bedöms vara nödvändiga att besvara för att kunna diskutera de två 
övergripande forskningsfrågorna. Både Borås och Västerås presenteras tillsammans under 
varje underfråga och om kommunerna inte explicit skiljs åt har en bedömning gjorts att båda 
kommuner har samma syn på det som diskuteras.  

Då det peri-urbana landskapet inte framgår explicit i det insamlade datamaterialet måste 
information om peri-urbanitet hittas indirekt, vilket är en av studiens utmaningar. Detta är en 
viktig utgångspunkt då det kräver att tolkningar måste göras och det visar på den komplexitet 
studier om peri-urbanitet medför.  

6.1 Presentation av fallen 

6.1.1 Borås Stad 
Borås Stad är en kommun i Västra Götalands län vars centralort, Borås, är länets näst största 
stad. Kommunen ligger nära både Göteborg och Landvetter vilket anses vara en strategisk 
styrka och en viktig förutsättning för Borås fortsatta utveckling (Borås Stad 2017a, s. 12). 
Idag bor det cirka 110 000 personer i kommunen. Befolkningstrycket är högt och idag väntar 
kommunen en befolkningsökning på cirka 1000 personer per år (ibid.). Samtidigt som 
invånarantalet ökar strävar Borås Stad efter ett hållbart samhälle, något som speglas i 
kommunens vision Borås 2025 - Vision och strategi (Borås Stad 2012). En viktig del bland 
visionens målområden är att tredubbla antalet boende i stadskärnan, vilket tyder på att det 
finns en vilja att koncentrera bebyggelsen till staden genom förtätning och komplettering av 
byggnader. En av kommunens övergripande strategier är femkärnighet (Borås Stad 2017a, s. 
28) som innebär att Borås främst ska växa i de fem kärnorna; staden Borås och de fyra 
serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. 2016 bodde 65.9 % av 
kommunens invånare i staden Borås och 17.9 % fördelat på de fyra serviceorterna (Borås Stad 
2017b). 

Kommunens gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 12 april 2018 (Borås Stad 
2018). När studien inleddes fanns enbart utställningsförslag till översiktsplanen tillgänglig och 
det är därför utställningsförslaget som har studerats i den här fallstudien.  

6.1.2 Västerås Stad 
Västerås Stad ligger i sydöstra delen av Västmanlands län och har Västerås som sin centralort. 
Kommunen ligger i en zon där Sveriges tillväxt är som störst och kan ses ha ett strategiskt 
förmånligt läge med närhet till både Stockholm, Arlanda och andra noder i regionen (Västerås 
Stad 2017a, s. 29f). Likt Borås vill Västerås Stad främja en hållbar utveckling i takt med att 
staden växer i framtiden (Västerås Stad 2017, s. 6). Kommunen, som idag består av cirka 150 
000 invånare, räknar med en befolkningsökning på cirka 80 000 innan år 2050 (ibid. s. 19). 
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För att klara befolkningsökningen måste det innan dess byggas 40 000 nya bostäder som 
enligt översiktsplanen ska koncentreras till både Västerås tätort och kommunens serviceorter 
(Västerås Stad 2017, s. 24). I ett bostadsförsörjningsprogram för Västerås Stad föreslås en 
variation i byggandet där produktionen planeras öka till 1000 bostäder per år för att möta det 
behov som väntas (Västerås Stad 2015a). För att nå målet eftersträvas en god framförhållning 
med att ta fram både fördjupningar av översiktsplanen, planprogram och detaljplaner (ibid. s. 
5).  

Översiktsplanen baseras på Västerås vision Västerås 2026 - staden utan gränser (Västerås 
Stad 2017, s. 10-12) som i sin tur resulterar i 13 strategier som alla strävar mot ett hållbart 
Västerås (ibid. s. 22). Med strategierna önskar Västerås ges möjlighet att växa samtidigt som 
värden i naturen och i den byggda miljön tas till vara då de ses som en del av Västerås 
identitet (ibid.). Översiktsplanen antogs 2012 men reviderades nyligen och antogs på nytt i 
december 2017. Det är den reviderade versionen som har studerats i det här arbetet.  

6.2 Hur styr den kommunala planeringen det peri-urbana 
landskapets utveckling? 

6.2.1 Vilka intressen representeras i den peri-urbana zonen? 
Det finns en mängd olika intressen i den kommunala planeringen som alla påverkar den peri-
urbana utvecklingen, så som bostadstryck, förtätningsideal och intresse om bevaring (Borås 
Stad 2017a; Västerås Stad 2017). Kommunernas generella intressen går att utläsa i de 
strategier och mål som presenteras i respektive översiktsplan. Ett par av Borås övergripande 
målområden är Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn samt En tät, sammanhållen 
och blandad bebyggelse (Borås 2017a, s. 20-26). För att uppnå de övergripande målen har 
kommunen tagit fram olika planeringsprinciper. En av principerna, Bebyggelseutveckling i 
mindre orter och på landsbygden (ibid. s. 51f), är intressant då den visar kommunens 
viljeinriktning för den utveckling som sker utanför staden Borås. Västerås har också utvecklat 
flertalet strategier för att kommunen ska kunna uppfylla sin vision. Två exempel är 
strategierna Balanserad komplettering och Livskraftig landsbygd med starka serviceorter 
(Västerås Stad 2017, s. 24f) som båda redovisar för hur kommunen önskar växa i framtiden.  

Både Borås och Västerås prioriterar en befolkningstillväxt som koncentreras inom 
tärtortsgränserna och där skogs- och jordbruksmark ska bevaras i så stor utsträckning som 
möjligt (Borås Stad 2017a; Västerås Stad 2017).  I båda kommuner finns planer för områden 
som ligger i den urbana fransen och därmed i den peri-urbana zonen. Hestra i Borås och Sätra 
i Västerås är två sådana områden som båda visar exempel på vilka intressen den peri-urbana 
zonen representerar (Borås 2017c; Västerås 2015d). Hestra har sedan 70-talet varit utpekat av 
Borås Stad för bostadsutveckling. Då var planerna storskaliga med stora byggnader som 
skulle husera cirka 3000 lägenheter (Borås Stad 2017c, s. 4; IPB6), något som aldrig 
genomfördes. Idag finns det fortfarande intresse att exploatera området, både från politiker 
och från byggherrar, och kommunen har tagit fram ett nytt planprogram (Borås Stad 2017c) 
för att pröva möjligheten att bygga bostäder där. Förslaget är betydligt mer nerskalat än 
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visionerna från 70-talet. Hestra ligger i utkanten av bostadsbebyggelsen och dessutom nära ett 
industriområde (IPB6). Mycket av den mark som pekas ut för bostadsexploatering ägs av 
Borås Stad (Borås Stad 2017c, s. 6). Förutom frilufts- och rekreationsområden ingår även 
Hestra Ängar i planområdet. Hestra Ängar är av känslig landskapstyp och är en unik resurs 
för området som stort (ibid. s. 21).  

I Borås översiktsplan finns det ett tydligt intresse att tätortsnära grönområden ska värnas och 
obebyggd mark ska sparas för framtida behov (Borås Stad 2017a, s. 20). Borås Stad använder 
begreppet randzon för att beskriva områden runt tätorterna, vilket kan jämföras med den 
urbana fransen. Förutom viljan att bevara tätortsnära natur framgår det inte explicit vilka 
intressen denna randzon representerar. Om bostadsbebyggelse lokaliseras i denna zon ska 
nybyggnationen ställas i relation till orternas framtida bebyggelseutveckling och behov av 
infrastruktur (Borås Stad 2017a, s. 52). I kommunen finns, förutom centralorten Borås, fyra 
serviceorter som alla är placerade i det rurala inlandet. Randzon i översiktsplanen inkluderar 
den urbana fransen runt både centralorten och serviceorterna. Borås översiktsplan försöker 
rikta mycket fokus kring vart det ska byggas för att kommunen ska kunna styra marknadens 
intressen istället för att marknaden ska styra var staden utvecklas (IPB3). Fokus ligger idag på 
att inte låta staden sprida ut sig i grönområden utan koncentreras till de redan bebyggda 
orterna i kommunen (IPB3). I samrådsyttrande för det nya planprogrammet för Hestra 
framgår det att det finns stort intresse från de som redan bor i området att rurala funktioner, så 
som betesmark, rekreations- och skogsområden bevaras (Borås Stad 2017c). Sådana intressen 
kommer främst från boende i Hestra som inte vill att bostäder byggs just vid deras hus (IPB6). 
Många av de som yttrat sig om förslaget för Hestra menar att den planerade exploateringen 
inte följer kommunens intentioner om att bevara den tätortsnära naturen som presenteras i 
översiktsplanen och i grönområdesplanen (IPB6).  

I Västerås översiktsplan finns det tydliga intressen att bevara skogs- och jordbruksmark 
(Västerås Stad 2017). Däremot är det inte lika tydligt om detta enbart rör sig om skogs- och 
jordbruksmark i det rurala inlandet eller om det intresset även representeras i den peri-urbana 
zonen. Sätra i Västerås ligger i centralortens peri-urbana zon och är utpekat i översiktsplanen 
som ett av kommunens utvecklingsområden (Västerås 2017, s. 55). Sätra ska utvecklas till ny 
stadsdel med uppemot 1500 bostäder innan 2026 (Västerås Stad 2015d, s. 1). Just nu arbetar 
därför kommunen med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för området som idag 
består av skogs- och jordbruksmark med endast några få hus (ibid. s. 3). Sätra är ett tydligt 
exempel på ett område där stad möter land, men istället för att kommunen ser exploateringen 
som att staden växer utåt i grönområden ser de istället utvecklingen som en komplettering av 
staden (IPV4). Det framgår vidare att kommunens intresse för bostadsbyggande i Sätra inte 
handlar om att återskapa en centrumkänsla som den i Västerås innerstad. Intresset handlar 
snarare om en anpassning till landskapsbilden där både bevaring och utveckling balanseras 
(IPV4).  

Serviceorterna i både Borås och i Västerås kan ses som urbana kärnor, med peri-urbana zoner 
runt om, vilka är utspridda i kommunernas rurala inland. Genom att utveckla serviceorterna 
vill kommunerna uppnå en levande landsbygd (Borås Stad 2017a, s. 51; Västerås Stad 2017, 
s. 8, 61) där service av olika slag inte bara finns i centralorterna, utan även utspritt i hela 
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kommunen. Bostadsbyggandet och utvecklingen av serviceorterna ses i Västerås som ett 
väsentligt samhällsintresse som måste beaktas för att kommunen ska klara av framtida 
befolkningsökning. Västerås Stad är därför positiv till ny bebyggelse i serviceorternas omland 
under förutsättning att den lokaliseras lämpligt och att husens utformnings anpassas till det 
omgivande landskapet. Det kan då handla om justering i våningshöjd, placering av byggnader 
eller bevarande av grönområden (IPV3). Även Borås vill möjliggöra för ny bebyggelse, 
främst i serviceorterna men även på landsbygden (Borås Stad 2017a, 51).  

I det insamlade materialet blir det tydligt hur kommunernas intentioner med landsbygden 
främst kretsar kring bevarande. Men det gäller det rurala inlandet. I service- och 
centralorternas peri-urbana zoner dominerar istället intresset för bostadsutveckling. Även om 
denna bostadsutveckling ska anpassas till den rurala landskapsbilden sker ändå en 
funktionsomvandling där rurala funktioner, som stora jordbruksfält, fragmenteras för att göra 
plats åt urbana funktioner. En tolkning kan därför göras att det peri-urbana landskapet främst 
representeras av intresset att exploatera men att intresset påverkas av intresse för bevaring 
vilket på sätt också representeras i det peri-urbana landskapet. Intresse om att bevara rurala 
funktioner, inte bara fragmentera dem tillsammans med urbana funktioner, kommer främst 
från markägare och boende i de områden som står inför en markomvandling. Men det 
framkommer även i intervjuerna hur intressen från andra aktörer, exempelvis intressenter i 
den industriella utvecklingen eller inom näringslivet, också representeras i kommunens 
planering utanför staden (IPB2; IPB6).  

6.2.2 Hur resonerar kommunerna när beslut ska fattas och intressen 
prioriteras i den peri-urbana utvecklingen?  
Det framgår i intervjuerna att beslutsfattare bör hänvisa till kommunernas översiktsplaner där 
riktlinjer och strategier presenteras när intresseavvägningar görs, men att det inte alltid går till 
på det sättet i praktiken. Att översiktsplanerna inte är juridiskt bindande kan här tolkas ha stor 
påverkan på politikernas inställning. Översiktsplanen är ”vägledande, men inget är hugget i 
sten” (IPB5). I översiktsplanerna presenteras kommunernas intressen genom olika strategier 
och riktlinjer. Sådana principer visar således vilka intressen kommunerna önskar prioritera om 
eventuella konflikter uppstår i planeringen. Borås Stad tog fram en ny översiktsplan för att 
förtydliga hur kommunen resonerar och den nya översiktsplanen ämnar ha tydligare och mer 
konkreta strategier än tidigare (IPB3). Västerås översiktsplans strategier kan dock uppfattas 
vara relativt generella vilket kan försvåra användandet av översiktsplanen som styrdokument 
(IPV6). Samtidigt ska inte en översiktsplan vara för styrande utan det sker hela tiden 
avvägningar för varje enskild plats om vad som är lämpligt just där (IPV4). 
Planeringsprinciperna i Borås nya översiktsplan togs fram med förhoppningen att de ska 
kunna göra den översiktliga planeringen mer styrande så att beslutsfattare i framtiden 
förhåller sig mer till den när beslut fattas än vad som görs idag (IPB3).   

I det svenska planeringssystemet är det förtroendevalda kommunala politiker som fattar de 
slutliga besluten. Politiska viljor har således stor påverkan på vilka intressen som prioriteras 
när avvägningar görs och beslut fattas. I intervjuer med några av kommunernas politiker, alla 
i samhällsbyggnadsnämnden, framgår det att det dessutom finns en stor skillnad inom 
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nämnden hur politikerna resonerar kring rätten att bygga, beroende på vilka politiska intressen 
som finns. Borgliga partier ställer sig ofta positiva till att det byggs i det rurala inlandet, även 
om fokus fortfarande ligger i att förtäta service- och centralorterna (IPB5, IPV2). Därför 
godkänns ofta bygglov för enstaka bebyggelse runt om i kommunen medan andra partier är 
mer restriktiva. I Borås randzoner exempelvis menar socialistiska partier att om det inte finns 
en plan ska det inte byggas någonting medan borgerliga partier menar att det är viktigare att 
inte stoppa enskilda människor som vill bygga, så länge byggnationen inte stör någon annan 
(IPB5). I Borås översiktsplan framkommer det dock att om ny bebyggelse tillkommer vid 
tätorternas randzoner bör dessa föregås av detaljplan (Borås 2017a, s. 51). Det är däremot inte 
krav på detaljplan om inte antalet huvudbyggnader överstiger 20 stycken (ibid. s. 52). Att 
godkänna enstaka hus som byggs ute på landsbygden kan vara problematiskt i längden då ett 
hus lätt blir fler och tillslut får det en ekonomisk effekt genom att kommunen måste försörja 
detta oplanerade område med buss, skola eller kanske skolskjuts och så vidare (IPB3).  

I Borås översiktsplan står det att ”[…] översiktsplanen varken kan eller ska hindra den 
utveckling som sker på exempelvis landsbygden i form av enskilda bostads- eller andra 
projekt” (Borås Stad 2017a, s. 8). Kommunen menar då att översiktsplanen ska lämna 
utrymme för den enskilde att bygga sin bostad även utanför staden, men att det måste ske med 
hänsyn till allmänna intressen. Individuell frihet anses därmed vara av stor vikt. I intervjuerna 
med informanter från Borås Stad framkommer det att politiker ofta säger ja till att planer 
uppförs men att det tidigare inte funnits någon tydlig prioritering för vilken ordning sådana 
planer ska tas fram. För att det ska bli ett prioriterat detaljplaneuppdrag måste antalet bostäder 
komma upp i en viss volym och ofta gör inte planer i anslutning till serviceorterna det vilket 
betyder att de automatiskt nedprioriteras (IPB6). Nu har den prioriteringsordningen 
förtydligats men det finns fortfarande tendenser till att planer som främjar fler bostäder 
prioriteras i planeringen (IPB6).  

För att ändå komma fram till gemensamma beslut om intresseavvägningar använder man sig i 
nämnderna ofta av voteringar, något som i Borås ofta handlar om just rätten att få bygga 
(IPB5). I Västerås Stads reviderade översiktsplan har en strategi som tidigare handlade om 
förtätning ändrats till den nuvarande strategin Balanserad komplettering efter önskemål från 
politikerna (IPV6; Västerås Stad 2017, s. 24f, 40). Den nya strategin är mer öppen för egen 
tolkning om var och hur exploatering får ske, vilket ger både exploatörer och politiker friare 
händer gällande var och hur kommunen får växa (IPV6).  

Beslut som fattas gällande kommunens peri-urbana utveckling handlar således om var nya 
bostäder ska planeras men också var stadsmässiga funktioner som industrier och 
handelsområden ska få plats att utvecklas. Bostadstrycket är stort inne i staden och främst är 
det diverse service och andra industri- och lagerområden som “pressas” ut i stadens periferi 
och bryter upp de stora jord- och skogsbruken (IPB2). Det är vid sådana situationer olika 
intressen på något sätt måste prioriteras eller bortprioriteras i planeringen. Både Borås och 
Västerås använder olika sätt för att bedöma om en viss plats är lämplig för bebyggelse eller 
inte. Enligt Borås översiktsplan ska jordbruksmark först och främst inte bebyggas, men om 
exploatering på odlingsbar mark ändå övervägs ska en bedömning och avvägning göras 
mellan byggnation och allmänna intressen (Borås Stad 2017a, s. 75). Bedömningar om 
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jordbruksmarkens bördighet, brukningsvärde, om exploateringen är av väsentligt 
samhällsintresse eller om exploateringen kan ske på annan mark läggs då in i beräkningen. I 
Västerås arbetar man, förutom med platsinventeringar och olika utredningar, med något som 
kallas ortsanalyser (IPV1, Västerås Stad 2017, s. 62) där de som bor i orterna intervjuas för 
att planerarna tidigt ska få information om hur de boende vill utveckla sina bostadsområden 
och sitt närområde. Det är en metod utvecklad av Boverket som på uppdrag av regeringen har 
arbetat med att ta vidareutveckla metodiken för ortsanalyser (Boverket 2006, s. 7). Att 
använda sig av ortsanalyser där en dialog förs med de som bor i serviceorterna i ett tidigt 
skede av planprocessen menar kommunen att framtida konflikter kan undvikas (IPV1). 
Ortsanalyser kan därmed ses som ett sätt att kartlägga vilka intressen som finns i den peri-
urbana zonen innan några beslut fattas eller intressen prioriteras.  

Motstridiga intressen vid exploatering handlar oftast om att grönområden eller odlingsbar tas i 
anspråk för att ny bebyggelse planeras, något som måste hanteras i fysisk planering. Det går 
se tydliga exempel på detta i samrådsyttrande för planprogrammet för Hestra i Borås Stad. I 
en bifogad samrådsredogörelse har flertalet sakägare yttrat sig vara kritiska till exploateringen 
som planeras där (ibid. s. 50f). Kommunen svarar då med att man har bedömt skogen vara 
artfattig och att den står inför en förändring (Borås Stad 2017c, s. 51). Enstaka träd av stor 
betydelse kan komma att bevaras men en övervägande del exploateras främst på grund av 
skogens dåliga förutsättningar (ibid.). Genomgående i planprogrammet ligger dock stort fokus 
på att anpassa den nya bebyggelsen till den befintliga miljön för att säkerställa kopplingen 
mellan människan och olika grönområden (Borås Stad 2017c). Att det kommer in åsikter om 
planer är inget nytt och planeringen blir mer och mer komplex när alla värden ska vägas in 
(IPB6). För att hantera och berättiga vilka intresseavvägningar som görs är det viktigaste att 
man som planerare hela tiden är transparent i hur och varför vissa intressen prioriteras över 
andra (ibid.).  

Utöver ortsanalyser arbetar både Borås och Västerås med markköp för att förse kommunen 
med strategisk värdefull mark som i framtiden både kan bevaras eller exploateras (IPV1; 
IPV4). Västerås håller på att ta fram en markstrategi som ska förtydliga hur kommunen 
arbetar med just markinköp (IPV4; Västerås Stad 2017, s. 66). Redan idag äger Västerås Stad 
mycket mark, något tjänstemännen i kommunen önskar utveckla (IPV5). Man anser att det 
kommunala markägandet är centralt för att kommunen ska kunna skapa förutsättningar för sin 
framtida samhällsutveckling (Västerås Stad 2017, s. 66).  Ett exempel på markköp som har 
lett till vidare exploatering är då Västerås Stad 2003 köpte ett gods ute på landsbygden och nu 
planerar en helt ny serviceort där (IPV5). Kommunen började med att köpa en fastighet och 
sedan dess har Gäddeholm, som området heter, expanderat i både östlig och sydlig riktning på 
initiativ av kommunen. 2006 togs en fördjupning av översiktsplanen, en FÖP, fram för att mer 
djupgående kunna planera för Gäddeholms framtid (Västerås Stad 2006). I FÖP:en kallas 
Gäddeholm för “stadens nya stadsdel” (ibid, s. 4), ett synsätt som nu ändrats till att 
kommunen istället ser området som en ny serviceort. Området består av stora betesmarker och 
bevarandevärda kultur- och naturmiljöer. Hur bevarandet säkerställs ska enligt FÖP:en 
studeras vidare men huvudinriktningen är att kommunen vill bilda ett kommunalt 
kulturreservat för att djurhållning och jordbruksdrift ska kunna bibehållas (ibid.). Den 
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viljeinriktningen förverkligades då kommunen 2008 bildade ett kulturreservat av Gäddeholms 
herrgård, vilket är Västmanlands läns första, och Sveriges fjärde, kommunalt inrättade 
kulturreservat (Länsstyrelsen Västmanland u.å.). Sedan 2006 har två detaljplaner för området 
upprättas, den senaste 2014, som båda planerar för fler bostäder. På sikt planeras cirka 5000 
bostäder i Gäddeholm (Västerås Stad 2015c, s. 22), en utveckling som väntas ske i takt med 
att serviceorten växer.  

Även om beslut fattas att ett område av rural karaktär ska exploateras lägger både Borås och 
Västerås Stad stor vikt i hur den nya bebyggelsen kan anpassas till områdets unika 
landskapsvärden (Borås Stad 2017a, s. 36; Västerås Stad 2017, s. 8, 28, 61, 64, 68). Det 
framgår inte bara explicit i översiktsplanerna utan även i de planprogram och detaljplaner som 
studerats. Förutom Hestra i Borås, där anpassning till den nuvarande miljön genomsyrar hela 
planprogrammet, är Brämhult som också ligger i Borås centralorts peri-urbana zon ett annat 
exempel på hur kommunen prioriterar en anpassning av den nya bebyggelsen till det 
nuvarande landskapet. Brämhult består av odlingslandskap och är idag inte detaljplanelagt. 
Att området inte är detaljplanelagt vill nu kommunen ändra på genom att ta fram ett 
planprogram för hela området, främst för att kommunen vill kunna kontrollera utvecklingen 
så inte området exploateras genom enstaka hus som byggs upp här och där (IPB4). Planarbetet 
med Brämhult är i uppstartsfasen och inget planprogram är ännu antaget, men i det studerade 
arbetsmaterialet framgår det att bakgrunden till varför planprogrammet upprättas är just för att 
kunna väga intresset för exploatering gentemot intresset för bevarande av natur- och 
kulturmiljövärden (Borås Stad u.å., s. 4).  

Även i en studerad detaljplan för Österby i Dingtuna (Västerås Stad 2018), som är en av 
Västerås serviceorter, har den nya bebyggelsen anpassats med hänsyn till det öppna 
landskapet och den känsliga miljön som råder där (ibid.). Planområdet ligger i serviceorterns 
urbana frans och större delen av området ligger inom bevarandeprogrammet för 
odlingslandskapet då det har mycket höga bevarandevärden både ur natur- och miljöaspekter 
(ibid. s. 8). För att berättiga de förändringar som prövas, 280 bostäder och diverse service, har 
ny bebyggelse placerats med hänsyn till de kultur- och naturvärden som finns inom 
planområdet (ibid. s. 12). Ny bebyggelse ska placeras med ett visst respektavstånd för att 
värna om befintliga värden i så stor utsträckning som möjligt, då dessa områden anses utgöra 
en kvalitét för boende i området (ibid.). I planbeskrivningen framgår det även att det bedöms 
inte vara realistiskt att ställa krav på fortsatt bete av djur, även om det är önskvärt (ibid.).  

6.3 Hur påverkar normer om vad stad och land förväntas vara 
planeringen av peri-urbana zoner? 

6.3.1 På vilket sätt framträder det peri-urbana landskapet i planeringen?  
Eftersom det peri-urbana landskapet inte explicit framträder i det studerade materialet, 
förutom när Borås Stad skriver om randzoner i sin översiktsplan, ligger här fokus på hur 
staden och landsbygden framträder i planeringen för att utifrån det tolka vilken bild det peri-
urbana landskapet representerar. Det råder delade meningar bland informanterna om 
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kommunerna ser staden och landsbygden som en enhet, där stad och land utvecklas 
tillsammans, eller som två separata enheter vilka utvecklas var och en för sig. I en intervju 
med en politiker från Västerås framgår det exempelvis att Västerås inte har någon landsbygd 
överhuvudtaget då hela kommunen är en stadsmässig och tätbebyggd kommun (IPV1), en 
uppfattning som inte verkar delas av de andra informanterna från Västerås Stad.  

I både Borås och i Västerås bor majoriteten av befolkningen i staden och många av de 
intervjuade upplever det som att störst fokus i kommunernas planering och i politikernas 
intressen ligger i att utveckla just staden. Både Västerås och Borås fokus på stadens 
utveckling gör att landsbygden först kommer in i planeringen som något att värna om, något 
att beskydda från att bli exploaterad (IPB1). I Borås Stads målområden framgår det att 
kommunen vill ha närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn (Borås Stad 2017a, s. 
24). Det blir då tydligt att det finns stora kontraster i hur staden och landsbygden framträder i 
kommunens planering. Landsbygden ses som en resurs vars funktioner är viktiga att värna 
(ibid.) I Västerås ser kommunen även landsbygden som en viktig resurs för turism då det 
finns flertalet populära besöksmål utanför staden och många företag inom besöksnäringen har 
därför sin bas där (Västerås Stad 2017, s. 25). Borås Stad fokuserar också på sin besöksnäring, 
men i intervjuerna framgår det att det då främst handlar om att turister ska åka kollektivt till 
Borås, de ska besöka mässan och sen har de sett allt (IPB1). Landsbygden är på det sättet inte 
med i den bilden av Borås och det framgår i intervjuerna att kommunen ofta blundar för att 
staden och landsbygden faktiskt ses som två separata enheter (IPB1).  

Det är genom serviceorterna landsbygden framträder som något utvecklande, både i Borås och 
i Västerås. Serviceorterna ses av Borås Stad som landsbygdens “städer” (Borås 2017a, s. 50) 
vilka planeras med samma strategier som centralorten (IPB3). Serviceorterna omges i sin tur 
av peri-urbana zoner och genom att studera hur sådana zoner önskas utvecklas går det göra 
tolkningar om hur peri-urbanitet framträder i planeringen. Även om begrepp kring det peri-
urbana landskapet knappt tas upp i varken intervjuerna eller i plandokumenten framträder 
denna zon omedvetet i kommunernas planering. Det peri-urbana landskapet framträder som en 
slags resurs för kommunerna, en resurs för framtida behov där kommunerna själva kan avgöra 
om dessa områden ska exploateras eller bevaras i framtiden. Bilden av en flerkärnig kommun 
med starka noder dominerar kommunernas planering idag och en peri-urban utveckling som 
gynnar den bilden prioriteras därför över utveckling som skulle gynna bilden av en bevarad 
skogs- och jordbruksindustri. Kommunernas generella bild av sin utveckling formar på så sätt 
hur den peri-urbana zonen framträder i planeringen och dessa områden blir därför ofta utsatta 
för den fragmentering som tidigare har diskuterats.  

6.3.2 Vilka regler och principer har kommunerna i förhållande till stad och 
land? 
Både Borås och Västerås följer en stark princip om att förtäta sina service- och centralorter 
(Borås Stad 2017a; Västerås Stad 2017). I det förtätningsideal som råder ska istället 
landsbygden bevaras och tydliga kontraster finns därför i principerna om staden respektive 
landsbygden. För peri-urbana områden är principerna inte lika tydliga eftersom dessa zoner 
inte explicit behandlas i kommunernas planering. De riktlinjer som anses beröra den peri-
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urbana förändringsprocessen är ibland tvetydiga, vilket tyder på en ambivalens i 
kommunernas viljeinriktningar. Exempelvis hänvisar både Borås och Västerås till MB 3 kap 4 
§ (Borås Stad 2017a, s. 75; Västerås Stad 2017, s. 64) där skyddet för skogs- och 
jordbruksmark finns reglerat. I Miljöbalken (SFS 1998:808) framgår det att brukningsvärd 
jordbruksmark endast får tas i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen, vilket Västerås Stad anser att bostadsbyggande i direkt anslutning till 
serviceorterna är. Men samtidigt står det i Västerås översiktsplan att skogen i serviceorternas 
närhet är av ”stort värde för rekreation och friluftsliv” (Västerås Stad 2017, s. 64). 
Ambivalensen blir tydlig i den studerade detaljplanen för Österby i Dingtuna, vars 
planområde mestadels består av natur- och kulturmiljövärden av mycket högt bevarandevärde 
(Västerås Stad 2018, s. 8), men som ändå prövas för ny bebyggelse på grund av att området 
ligger i anslutning till en serviceort. Resonemanget kring varför Västerås Stad tagit fram ett 
undantag i sina principer om att bevara skogs- och jordbruksmark, där mark av högt 
brukningsvärde får tas i anspråk om exploateringen sker i direkt anslutning till någon av 
serviceorterna, kretsar kring att kommunen vill koncentrera nybyggnationer till platser där det 
redan finns stöd för kollektivtrafik och annan service. Kommunen berättigar resonemanget 
genom att kalla den typ av utveckling för väsentligt samhällsintresse (IPV4; IPV5; Västerås 
Stad 2017, s. 64). Men det framgår i intervjuerna att ett sådant undantag i kommunens 
principer ändå kan ses som ett dilemma eftersom det finns risk att vikten av att bevara bördig 
jordbruksmark glöms bort i planeringen (IPV4).  

I Borås översiktsplan står det explicit att bebyggelse i centralortens och serviceorternas 
randzon ska ställas i relation till orternas framtida bebyggelseutveckling och behov av 
infrastruktur (Borås Stad 2017a, s. 51f). Kommunen menar således att om ny bebyggelse 
riskerar försvåra en framtida planläggning ska alltid en sådan bebyggelse föregås av 
detaljplan (ibid.). Vidare framgår det att ny bebyggelse utanför tätort generellt ska placeras i 
anslutning till befintlig bebyggelse, längs vägar och på ett sätt som ansluter till det historiska 
bebyggelsemönstret och landskapsbilden (ibid.). Men det är, som tidigare nämnts, först när 
antalet huvudbyggnader överstiger 20 stycken krav på upprättande av detaljplan finns (ibid.). 
Understiger antalet nya byggnader 20 stycken baseras beslut om detaljplan istället på 
bedömningar snarare än på regler. Om någon exploatör vill bygga i anslutning till tätorterna 
på ett område som inte är detaljplanelagt gör kommunens politiker därför en bedömning om 
detaljplan behövs, men också om de anser exploateringen lämplig eller inte (IPB4).  

I Västerås Stad kallades tidigare den urbana fransen för randzon vilken urskiljdes i 
översiktsplanen både i karta och i text (IPV5). När denna zon fanns med i planeringen var 
riktlinjerna att politikerna skulle vara extra restriktiva att släppa fram ny bebyggelse där. 
Kravet var då att all ny bebyggelse skulle planeras via detaljplan. Den randzonen har nu 
försvunnit och finns inte längre utritad i kommunens översiktsplan. Istället har kommunen satt 
upp riktlinjer för byggande som gäller hela landsbygden, även det som tidigare klassades som 
randzon (IPV5) vilket återigen visar peri-urbanitetens implicita roll i planeringen. Riktlinjer 
kring landsbygden kopplas istället till serviceorternas utveckling, vilket tydligt framgår 
genom kommunens strategi Livskraftig landsbygd med starka serviceorter (Västerås Stad 
2017, s. 25f). I strategin framgår det att staden och landsbygden är beroende av varandra 
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(Västerås Stad 2017, s. 25f) och en komplettering av serviceorternas bebyggda områden ökar 
kommunens mångfald. Att både Västerås och Borås prioriterar exploatering i redan bebyggda 
områden och samtidigt vill bevara tätortsnära natur och friluftsområden visar hur 
kommunerna prioriterar rurala funktioner som gynnar en urban livsstil i en lantlig miljö. 
Rurala funktioner som istället handlar om jordbruk, skogsbruk eller djurhållning, vilka alla 
kräver sammanhängande marker och stora arealer, bryts antingen upp i den peri-urbana zonen 
där de blandas med urbana funktioner eller koncentreras till det rurala inlandet.  

Många politiker anser den översiktliga planeringen vara ett svagt styrdokument och förbiser 
många gånger de riktlinjer som beskrivs i översiktsplanerna (IPB3; IPV5). Riktlinjerna har 
betydelse men det är vanligt att överenskommelser görs från fall till fall för att godkänna 
bebyggelse även om exempelvis kravet på busstrafik inte uppnås (IPV5). Situationer där 
människor äger mark utanför staden och söker bygglov fast det inte finns någon busshållplats 
i närheten är svårt att säga nej till som politiker (IPB2). Man ser då till helhetsbilden och säger 
ja till bygglovet även om det betyder att de som bor där blir bilberoende (IPB2). Tidigare 
hänvisade Västerås Stad enbart till generella regler utifrån PBL men kommunen har nu sett ett 
behov att ur ett kommunalt förhållningssätt göra sådana riktlinjer mer detaljerade (IPV5).  
Sedan kan det variera politiskt sett hur pass viktiga dessa riktlinjer anses vara då de inte är 
juridiskt bindande. Riktlinjerna visar snarare de kommunala viljeinriktningarna, vilka är mer 
eller mindre lätta att ställa sig bakom eller bortse från, beroende på vilken agenda som 
förespråkas (IPV5).  
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7. Analys  
Detta kapitel återknyter till studiens analytiska ramverk och utgår därför från de begrepp som 
presenteras där - “värderingar & normer”, “beslutsfattande”, “regler, policyer & 
överenskommelser” samt “aktörer”. Kopplingar görs här mellan studiens empiriska 
material, teoretiska perspektiv och forskningsöversikt. Genom att göra kopplingar till 
uppsatsens tidigare delar kan det insamlade datamaterialet studeras i ljuset av studiens syfte 
och frågeställningar.  

Att studera det empiriska materialet ur ett governanceperspektiv gör det möjligt att undersöka 
hur det peri-urbana landskapet styrs på andra sätt än med strikta regler i en 
governmentstruktur. Analysen ämnar därmed identifiera och studera styrning som sker 
genom normer snarare än genom lagar och regler.  

7.1 Värderingar & normer 
Sieverts (2003) menar att områden i det peri-urbana landskapet kan uppfattas vara varken stad 
eller land. Antrop (2000), Gallent et al. (2006) och Ravetz et al. (2013) menar att områden 
som varken är stad eller landsbygd står inför en förändringsprocess där urbana och rurala 
funktioner möts och omskapas. Det empiriska materialet visar att det inte är en självklarhet att 
urskilja peri-urbana områden i den kommunala planeringen. Förutom genom begrepp som 
randzon, tätortsnära landsbygd, natur eller friluftsliv särskiljs inte denna övergångszon 
explicit i varken intervjuerna eller de studerade dokumenten, vilket riskerar att kommunerna 
förlorar precision i sin planering. Värderingar och normer måste därför utläsas indirekt i det 
insamlade datamaterialet för att kunna tolkas i ett governanceperspektiv. Exempelvis 
använder Västerås Stad i sin översiktsplan varken begrepp som randzon eller tätortsnära 
landsbygd, men ändå behandlas peri-urbana områden på ett särskilt sätt genom undantaget i 
strategin om att bevara brukningsvärd skogs- och jordbruksmark. Det visar att begrepp runt 
peri-urbanitet inte explicit måste uttryckas i den kommunala planeringen för att värderingar 
om sådana områden påverkar hur de utvecklas. Att bostadsutveckling prioriteras före 
bevarandet av rurala funktioner om planområdet ligger i någon av serviceorternas urbana 
frans visar hur det finns en gemensam uppfattning att förtätnings- och flerkärnighetsidealet 
bör prioriteras i dessa zoner. Samtidigt framgår det i det empiriska materialet att 
landsbygdens funktioner ses som något att värna om. Undantaget i Västerås tyder därför på att 
kommunen i sin planering skiljer på landsbygd och landsbygd beroende på dess geografiska 
läge. Tekniskt sett har marken som ligger i anslutning till serviceorterna lika 
användningsområde och brukningsvärde som jordbruksmark i det rurala inlandet, men på 
grund av markens koppling till redan bebyggda områden prövas den för nya bostäder. Därför 
är det ofta den marken som blir utsatt för den förändringsprocess Antrop med flera beskriver 
och dessa områden kan därför likställas med vad Qviström kallar för väntans landskap (2009, 
s. 90-96).  

Den politiska rollen i den kommunala styrningen formar en bild av hur verkligheten ser ut 
(Healey 2004, s. 45) och genom att studera kommunernas översiktsplaner går det få en inblick 
i de båda fallens strategiska inriktningar. De strategiska inriktningarna visar således en norm 
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där olika principer formar en bild av kommunens värderingar. Kommunernas strategiska 
inriktningar skiljer sig inte mycket från varandra. Som tidigare diskuterats dominerar normen 
om flerkärnighet i kommunernas planering där satsning på att utveckla strategiskt utpekade 
noder prioriteras. Borås har omarbetat sin översiktsplan för att göra sina strategier och 
riktlinjer tydligare än innan, vilket visar att de ämnar förmedla en så tydlig bild som möjligt 
av Borås. Normen om förtätning och om flerkärnighet ifrågasätts inte i intervjuerna utan ses 
som en självklarhet för kommunens utveckling mot en hållbar framtid. Normen om 
landsbygden är inte lika självklar. Samtidigt som kommunerna ämnar bevara landsbygdens 
rurala funktioner ska den ändå utvecklas. Normen om att landsbygd ska fortsätta stå för 
produktion och rekreation krockar då med normen att landsbygden ska exploateras och 
utvecklas med urbana funktioner. Det framgår i intervjuerna att landsbygden till stor grad 
påverkas av politiska viljor och vilken bild de har av hur det rurala inlandet bör utvecklas. 
Politikernas inställning till landsbygdens roll skiljer sig från parti till parti vilket exemplifierar 
hur nära normer är sammankopplat värderingar då politikernas uppfattningar och värderingar 
om landsbygden påverkar vilka beslut som fattas och vilka intressen som prioriteras i den 
kommunala planeringen. 

Det är genom serviceorterna landsbygden framträder som utvecklande i kommunernas 
planering. I övrigt beskrivs landsbygden främst som den del av kommunen som ska värnas 
och bevaras vilket tyder på att kommunernas bild av landsbygden koncentreras kring att 
behålla dess rurala funktioner. Dock framgår det att bevaringen ska ske i så stor utsträckning 
som möjligt vilket visar vikten av att göra bedömningar från fall till fall i planeringen. Staden 
däremot ses som kreativ och innovativ (IPB1) och förmedlar en bild av utveckling och 
nyskapande. Det finns därmed tydliga kontraster mellan vilken bild staden och landsbygden 
representerar. Att man i Borås vill ha nära till stadspuls och landsbygdens lugn (Borås 2017a, 
s. 24) är ett tydligt exempel på hur sådana kontraster visas i plandokument. Eftersom det är 
märkbart hur stad och land skiljer sig från varandra i kommunernas värderingar är det vidare 
intressant att diskutera hur sådana skillnader påverkar den peri-urbana zonens utveckling. 
Eftersom den peri-urbana zonen endast framkommer indirekt i det empiriska materialet är det 
också indirekt som tolkningar måste göras om den peri-urbana utvecklingen och hur 
kommunerna ser på den. Det tycks finnas ett pragmatiskt förhållningssätt hos kommunerna, 
där de ofta använder sitt “sunda förnuft” för att komma fram till tillfälliga lösningar. Det kan 
tydas i kommunernas inställning till vad randzonen faktiskt ska vara till för. Ena dagen 
prioriteras jordbruk, men sedan när staden måste växa är inte längre den jordbruksmarken 
värdig nog att bevaras. Då byggs det istället bostäder utan att det alltid reflekteras över 
konsekvenserna av att jordbruksarealen minskar i kommunerna. Men jordbruksarealen 
riskerar även minska på grund av gårdar och jordbruksindustrier som tvingas läggas ner då de 
inte finns någon mer mark för dem att förvärva. Genom gårdar som tvingas avsluta sina 
verksamheter försvinner en del av kommunernas odlingslandskap, utan att det beror på att ny 
bebyggelse har planerats just i det området.  

Gäddeholm i Västerås är ett intressant exempel att analysera då den bild kommunen har av 
Gäddeholm har förändrats de senaste åren. Gäddeholm har gått från att ses som en expansion 
av staden till att istället ses som en serviceort (IPV3; IPV4), vilket leder till vidare funderingar 
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på hur kommunen ser på landsbygden mellan Gäddeholm och Västerås. Idag ligger 
Stockholm Västerås Flygplats där och fragmenterar det rådande landskapet. Norr om 
flygplatsen sträcker sig utkanten av Västerås centralort och söder om flygplatsen råder 
landsbygd med stora fält av åkrar och betesmarker. Frågan är då hur kommunen ser på 
Gäddeholms utveckling i framtiden. Bilden av att Gäddeholm är en serviceort kanske gäller 
idag, men kommer den gälla i framtiden också? Normer och värderingar som råder idag sätter 
på det sättet spår i det peri-urbana landskapet, spår av en utveckling som i framtiden kanske 
inte är den mest önskvärda. Detta speglar synen många forskare har på den peri-urbana zonen 
som en övergångszon som inte är konstant utan ständigt förändras i takt med att kommunens 
värderingar och prioriteringar skiftar. Att köpa mark på det sättet som Västerås Stad har gjort 
i Gäddeholm kan ses som ett sätt för kommunerna att skapa den bild som önskas prägla 
platsen, vare sig det handlar om att bevara eller exploatera. Att köpa upp mark kan även 
handla om att i nuläget bevara rurala funktioner för att i framtiden exploatera vid behov, något 
som också konstateras av Gallent et al. (2006, s. 31) och som det finns tendenser av i det 
empiriska materialet. Sådana tendenser visar hur kommunen försöker kontrollera 
utvecklingen utanför staden genom normer som råder idag.  

Zasada et al. (2013, s. 45f) skriver hur det måste finnas en balans mellan rurala och urbana 
funktioner i det peri-urbana landskapet, en balans mellan funktionella relationer och rumsliga 
realiteter. Både i Västerås och i Borås riktar kommunen stort fokus på att bevara 
landskapsbilden som råder i de områden där exploatering planeras, både i anslutning till 
centralorterna och till serviceorterna. Detta blir tydligt i Borås planprogram för Hestra där 
kommunen tar stort avstånd från planeringsidealen som rådde på 70-talet. Istället planeras 
mestadels småskalig bebyggelse där den lantliga miljön ska bevaras i så stor utsträckning som 
möjligt, något som också är tydligt i exempelvis utvecklingen av Sätra i Västerås. Normen om 
den täta staden påverkar på det sättet den peri-urbana utvecklingen eftersom det hela tiden 
finns en vilja att ta så lite resurser och obebyggd mark som möjligt i anspråk vid exploatering. 
Att rikta stort fokus på att anpassa nybyggnationer till den rådande landskapsbilden kan 
således tolkas som ett sätt för kommunerna att berättiga nybyggnation trots att den riskerar 
leda till den fragmentering av det peri-urbana landskapet många forskare talar om.  

Sammanfattningsvis går det konstatera att både Borås och Västerås visar skillnader på hur 
staden och landsbygden uppfattas och att det påverkar kommunernas utveckling till den grad 
att exploatering främst sker i anslutning till redan bebyggda områden. Uppfattningen om att 
staden är innovativ och kreativ vid sidan om uppfattningen om landsbygden som något att 
bevara har således format kommunernas strategier och visioner. Värderingar om den peri-
urbana utvecklingen är svåra att utläsa då de förekommer indirekt i det empiriska materialet. 
Det har dock framgått att värderingar kan förändras och att kommunerna inte alltid är 
konstanta i hur och var de vill utvecklas, vilket går hand i hand med uppfattningen av peri-
urbana områden som något i ständig förändring, en uppfattning som många forskare delar. 
Det empiriska materialet har även visat hur politiska trender påverkar den peri-urbana 
utvecklingen, vilket tyder på att det saknas konstanta lösningar på hur kommunerna ska 
hantera den peri-urbana zonen, oavsett om den explicit eller implicit behandlas i planeringen. 
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7.2 Beslutsfattande 
Governance förespråkar en omskalning där makten att fatta beslut fördelas mellan olika 
styrnivåer (Jacobsson & Sundström 2007). Styrningen sker på så sätt genom att politiken 
genomförs i nätverk av offentliga och privata aktörer där flertalet intressen måste beaktas 
(Montin & Hedlund 2009, s. 7). Det svenska planeringssystemet kan ses som ett exempel där 
statens suveränitet har brutits upp och där styrningen istället sker på olika nivåer, både 
kommunal och nationell. Den kommunala planeringen kan förstås som en process där olika 
beslut för markanvändning måste fattas och intresseavvägningar måste göras. Att göra 
avvägningar präglar hela planprocessen, från vilka utredningar som genomförs till vilka 
funktioner som ska prioriteras i utpekade områden. Både i Borås och i Västerås 
utvecklingsområden vill kommunerna främja ny bebyggelse och redan där är det bestämt att 
dessa områden ska utvecklas med stadsmässiga funktioner snarare än att de ska bevara sina 
rurala funktioner. Besluten grundas på kommunernas strategiska inriktningar, vilka är 
framtagna ur politiska viljor. Sådana ställningstaganden används sedan för att berättiga beslut 
gällande vilken markanvändning som prioriteras, både i den fortsatta planeringen men också i 
dialoger med allmänheten.  

Beslutsfattare måste på så sätt göra avvägningar om vilka intressen som ska prioriteras i den 
peri-urbana utvecklingen. Men eftersom den peri-urbana zonen inte existerar explicit i den 
kommunala planeringens styrdokument måste sådana avvägningar göras utan några klara 
direktiv. Exempelvis står det i Miljöbalken att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i 
anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, vilket också beaktas i 
kommunernas översiktsplaner. Men hur motiveras vad som är väsentligt samhällsintresse? Är 
ett sådant intresse konstant eller kan det skifta i takt med att normer förändras? Sådana 
funderingar förtydligar problematiken med att det inte finns någon formell styrning för peri-
urbana områden. Eftersom planeringen sker på lokal nivå med lokala förutsättningar finns det 
dessutom risk att regionala, nationella och globala långsiktiga perspektiv inte tas med när 
sådana avvägningar och bedömningar görs.  

Då det är politiker som fattar de slutliga besluten har politiska intressen om hur kommunen 
ska utvecklas stor påverkan i den kommunala planeringen. Det är på så sätt politiska intressen 
som även styr vilka beslut som fattas i den peri-urbana utvecklingen. Problemet med detta är 
att de politiska intressen som framstår i det empiriska materialet inte behandlar den peri-
urbana utvecklingen. Istället ligger stort fokus på några få målområden som kommunernas 
strategiska inriktningar lutar på. Det saknas således en medvetenhet om den peri-urbana 
zonens komplexitet vid beslutsfattanden, vilket riskerar leda till att beslut fattas som gynnar 
en viss viljeinriktning som råder just då, snarare än att en helhetsbedömning av konsekvenser 
görs. Healey menar att vilken strategisk inriktning kommunerna har är en komplex och 
moralisk fråga (2009, s. 439f) där beslutsfattare på något sätt måste styra vilken inriktning 
som prioriteras och bortprioriteras. Strategiskapande innebär att inte alla kan få sina viljor 
igenom utan att beslut måste fattas om vilka intressen som ska prioriteras (ibid.). Det 
empiriska materialet visar tendenser till att utvecklingen som sker i kommunen ska vara bra 
för alla. Många politiker vill vara alla till lags, vilket kan ses som en paradox till den 
prioritering Healey menar måste göras, en prioritering där kanske inte alla gynnas men där en 
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transparens är viktig för att berättiga besluten. I de studerade fallen visas en transparens i 
planeringen genom hur kommunerna använder sig av dialoger och andra metoder för att få in 
olika aktörers åsikter.  

Även om det peri-urbana landskapet inte explicit tas upp i intervjuerna går det alltså se hur de 
politiska viljeinriktningarna indirekt påverkar den peri-urbana styrningen, likt normer och 
värderingar. Det finns en obalans bland de politiska intressena gällande utvecklingen i det 
rurala inlandet, där många anser att det är positivt att bygga där, medan andra är mer 
restriktiva. Politikernas liberala inställning till landsbygdens utveckling kan ses som en 
motsättning till kommunernas visioner om förtätning och flerkärnighet. En sådan paradox 
visar hur den översiktliga planeringen riskerar lämnar luckor för kommunen att utvecklas 
oplanerat. Även när det väl planeras i den peri-urbana zonen, genom fördjupningar av 
översiktsplaner eller detaljplaner, tar intresset av att låta staden växa många gånger över. Då 
intresset för byggandet av nya bostäder, handelsområden eller industrilokaler per automatik 
prövas i dessa områden tyder på ett slags tunnelseende hos kommunerna där värderingar som 
råder just nu styr vilka beslut som fattas.  

Sammanfattningsvis går det konstatera att intresseavvägningar är något som hela tiden måste 
beaktas i den kommunala fysiska planeringen. Hur avvägningar görs är inte alltid självklart 
och det empiriska materialet har visat exempel där kommunernas utveckling inte alltid går i 
linje med övriga riktlinjer. Utvecklingen av Gäddeholm är ett sådant exempel. Eftersom synen 
på den peri-urbana utvecklingen kan tyckas vara ambivalent i kommunernas planering finns 
det en problematik för beslutsfattare då intresseavvägningar kan vara svåra att motivera. Det 
saknas klara direktiv för beslutsprocesser som rör styrningen av utvecklingen i städernas 
omland och peri-urbana zoner planeras istället med regler ämnade för staden och med 
restriktioner anpassade för landsbygden.  

7.3 Regler, policyer & överenskommelser 
Governance tolkas i den här studien som ett metabegrepp vilket har vuxit fram för att försöka 
fånga in andra dimensioner av styrning än enbart den statliga. Den statliga styrningen 
elimineras således inte (Dannestam 2009, s. 80f) men det görs en distinktion mellan 
regelstyrning (government) och nätverksstyrning (governance). Hedblom et al (2017) menar 
att det saknas governmentstrukturer [regelstyrning] vid styrningen av det peri-urbana 
landskapet, vilket i sin tur leder till ett governancegap [nätverksstyrning] (ibid. s. 525). Vidare 
är det intressant att diskutera om det finns government- och governancestrukturer i de 
studerade fallen för att kunna analysera vilken form av styrning som sker i den peri-urbana 
utvecklingen. 

Som tidigare diskuterats visar det empiriska materialet att det saknas styrdokument för hur 
den peri-urbana utvecklingen ska styras. Bristen på styrdokument visar att det finns en brist i 
formella regler som styr planeringen utanför staden. Vad som istället händer, och som har 
konstaterats tidigare i analysen, är att den peri-urbana utvecklingen styrs av normer vilket 
tyder på tydliga governancestrukturer i den peri-urbana styrningen. Det finns ett antal normer 
både planerare och politiker förhåller sig till och som på det sättet styr utvecklingen. Normen 
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om förtätning är ett sådant exempel, men också normen om att planeringen bör bygga på 
hållbarhetsprinciper vilket leder till bland annat det flerkärnighetstänk som råder i 
kommunerna. Det finns få regler att förhålla sig till och det sker därmed en indirekt styrning 
där det saknas tydliga argument från en lagstiftning, vilket återigen tyder på en 
governancestruktur i den peri-urbana styrningen snarare än en governmentstruktur. Hedblom 
et al (2017, s. 525) menar att det kan uppstå ett gap i governancestyrningen om formella 
regler saknas. Men tolkningen av det empiriska materialet tyder snarare på att governance 
växer fram ur bristen på regler, eftersom styrningen då sker genom informella normer istället 
för genom lagar och ramverk. Detta är ett tydligt exempel på den kritik många forskare riktar 
mot governance, nämligen att begreppet riskeras användas på fel sätt i många forskningsfält 
(Dannestam 2009, s. 69). Tolkningen av governance är bred vilket kan leda till 
begreppsförvirring. Då den exakta översättningen av governance är styrning finns det risk att 
begreppet i engelsk litteratur används för att beskriva styrningsstrukturer rent generellt utan 
att skilja på government och governance. Det kan därför vara så att Hedblom et al. snarare 
syftar på ett gap i styrning än ett gap i governance i sitt påstående. Samtidigt är governance 
inte konstant och därför svår att identifiera, vilket måste beaktas i tolkningen av den peri-
urbana styrningen.  

Eftersom det saknas formella regler för den peri-urbana styrningen blir istället policyer och 
överenskommelser viktiga. Policyer om exempelvis förtätning rättar sig både Västerås, Borås 
och många andra kommuner i Sverige efter. Kommunernas översiktsplaner redovisar en 
mängd olika policyer där kommunens intentioner representeras. Det är genom översiktsplanen 
de olika styrningsnivåerna talar med varandra då det är genom den planen staten och 
kommunen förhandlar kring de statliga intressena. Sådana förhandlingar är lagstiftade och 
visar en balans mellan government och governance i den kommunala planeringen. Men 
återigen är begrepp kring den peri-urbana utvecklingen obefintliga och måste utläsas mellan 
raderna i översiktsplanernas policyer.   

Att byggnadsnämnden agerar på ett visst sätt och fattar beslut som kanske inte går i enlighet 
med översiktsplanen visar hur den kommunala utvecklingen även påverkas av hur 
beslutsfattare tänker och tycker. Tendenser till detta kan ses i den frustration några av de 
intervjuade visar när det handlar om politikernas liberala inställning till vad som får byggas 
utanför staden. Det finns en vilja hos planerarna att översiktsplanen ska vara mer styrande 
(IPB3) medan några av politikerna ser den som en relativt svag vägledning (IPB5), vilket kan 
skapa målkonflikter inom organisationen. Det kan dels bero på kunskapsbrist hos politikerna, 
då det råder en inställning att det inte är viktigt för politikerna att ha kunskap om 
bostadsbyggande (IPB5). Dels kan det bero på bristande dialog mellan tjänstemännen och 
politikerna.  

Undantaget i strategin om att bevara skogs- och jordbruksmark i Västerås översiktsplan kan 
ses som ett sätt för kommunen berättiga prövning för bostadsbebyggelse även om 
exploateringen går emot den övergripande strategin om att bevara odlingsbar mark. Det 
framgår i det empiriska materialet att den nya strategin balanserad komplettering underlättar 
för politiker att godkänna ny bostadsbebyggelse i anslutning till service- och centralorterna. 
Att använda uttryck som komplettering istället för förtätning i planeringsprinciperna tyder på 
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att kommunens politiker har en vilja att öppna upp för ännu mer tolkning i den kommunala 
planeringen. Principer som främjar bostadsbyggande prövas från fall till fall snarare än att det 
finns strikta riktlinjer för exakt var och hur det ska byggas och strategin visar hur kommunen 
använder sig av formuleringar som främjar exploatering. Genom att Västerås Stad har gjort ett 
sådant undantag i sina strategier blir den peri-urbana zonen runt serviceorterna automatiskt en 
zon där bostadsbebyggelse och annan service prövas och där översiktsplanens principer 
misslyckas att styra en sådan utveckling.  

Borås översiktsplan hänvisar till Miljöbalken 3 kap 4 § för att motivera att brukningsvärd 
jordbruksmark endast får tas i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen, men planen redogör inte vidare vad väsentliga samhällsintressen innebär 
för kommunen, vilket gör laghänvisningen svårtolkad. I planprogrammet för Hestra yttrade 
sig boende om att de beslut som fattats inte går i enlighet med översiktsplanens och 
grönområdesplanen principer, vilket är ett tydligt exempel på att översiktsplanen faktiskt inte 
är bindande, utan prövas från fall till fall. Utvecklingen av Gäddeholm i Västerås är 
ytterligare ett exempel där exploatering bedöms vara lämplig trots att marken består av 
betesmark och jordbruksmark. Västerås lösning att köpa mark ute i det rurala inlandet för att 
sedan exploatera marken runt det uppförda kulturreservatet och planera för ett stort antal 
bostäder går att diskutera vidare ur ett förtätningsperspektiv. Kommunens principer om en 
balanserad komplettering går ut på att bygga inom redan bebyggda områden och utvecklingen 
i Gäddeholm blir då ett avsteg från kommunens övriga förtätningsprinciper.  

Sammanfattningsvis går det konstatera att det empiriska materialet bekräftar vad den tidigare 
forskningen säger om styrningen av det peri-urbana landskapet. De studerade 
plandokumenten visar hur områden i anslutning till centralorterna- och serviceorterna 
exploateras och den tidigare jordbruksmarken får en annan multifunktionell markanvändning 
där flertalet intressen och rättigheter måste beaktas. Det ständiga omskapandet av de peri-
urbana zonerna visar hur deras funktioner inte är konstanta som urbana funktioner inne i 
staden eller rurala funktioner på landsbygden. Hedblom et al. (2017) ser problem i denna 
multifunktionalitet då den kan leda till intressekonflikter och avsaknad av styrning i de peri-
urbana zonerna, vilket indikerar att peri-urbana områden inte klarar av att styras med de 
medel som finns till hands i den kommunala planeringen. I de studerade fallen framgår det att 
produktionen i det rurala inlandet skyddas av restriktioner i översiktsplanernas policyer och 
kommunerna är restriktiva till att godkänna bostadsbyggande av större skala där. Principer 
om att förtäta och koncentrera bebyggelse i några få urbana kärnor gör att de peri-urbana 
zonerna inte är lika skyddade för exploatering som det rurala inlandet är. Den peri-urbana 
zonen styrs därför, både i Borås och i Västerås, indirekt genom principer som egentligen är 
riktade till staden eller landsbygden.  

7.4 Aktörer 
Då governance tyder på en auktoritativ fördelning mellan både privata och offentliga aktörer i 
självstyrande nätverk (Montin & Hedlund 2009, s. 10, 13) är det av intresse att studera vilka 
aktörer som är inblandade i den peri-urbana utvecklingen för att på så sätt analysera 
kopplingarna till governance i styrningen av peri-urbana zoner. Omskalningen förespråkar 
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samspel mellan en mängd olika aktörer (ibid. s. 7). I det empiriska materialet framträder 
allmänheten som aktör när det handlar om dialogmöten, samråd eller annan kommunikation 
mellan kommunen och dess invånare. En koppling till governance kan göras genom Västerås 
ortsanalyser som är ett exempel där dialoger förs med allmänheten i ett tidigt skede. Orterna 
som analyseras ligger utspridda i det rurala inlandet och omges av den peri-urbana zonen. Att 
dialoger förs tidigt i planprocessen, där åsikter från de som bor i orterna tas in, kan tolkas som 
ett sätt för kommunen att redan från början kartlägga vilken bild inblandade aktörer har på 
utvecklingen som ska ske. Att ha en gemensam bild av verkligheten är viktigt i 
governanceprocesser (Healey 2004, s. 45) och ortsanalyser kan här ses som ett sätt att forma 
en gemensam bild av orternas framtid.  

Förutom allmänheten framgår det även att både byggherrar och verksamhetsutövare är aktörer 
som har stort intresse för den peri-urbana zonen då marken i utkanten av service- eller 
centralorterna ofta är billigare än exempelvis marken inne i staden. De som bor i den peri-
urbana zonen är också aktörer av stor vikt när dessa områden ska planeras. Att många 
intressen från olika aktörer måste beaktas i planeringen är typiskt för en governanceprocess 
(Montin & Hedlund 2009, s. 7). Vidare är det intressant att diskutera vems intresse det är som 
styr den peri-urbana utvecklingen. Det har tidigare framgått att det är politiska intressen för 
kommunernas utveckling som i slutändan styr vilka beslut som fattas i planeringen. Det är 
således deras intresse som styr den peri-urbana utvecklingen. Men samtidigt är det fler 
intressen som påverkar snarare än styr. Att byggherrars intresse att exploatera i områden 
utanför staden eller i stadens utkant har visat sig påverka beslutsfattare till stor grad. Även 
allmänhetens yttranden genom samråd har visat sig påverka planförslag för områden i den 
peri-urbana zonen. Intressen om bevaring påverkar på det sättet politikernas beslut, men det 
finns en antydan i det empiriska materialet att viljan att bygga har större inverkan i 
planeringen av peri-urbana områden än viljan att bevara. 

Den ansvarsfördelning governance förespråkar innebär även ökat ansvar för internationella 
organisationer (Hysing 2009, s. 109). I intervjuerna talas det om Europeiska Unionen (EU) 
som en aktör vars främsta uppgift är att finansiera projekt som berör kommunens utveckling. I 
Borås Stad exempelvis har EU finansierat företagare på landsbygden vilket har gett lokala 
aktörer “mer kött på benen” (IPB6). Att EU finansierar projekt som gynnar 
verksamhetsutövning och utveckling i det rurala inlandet är för kommunerna ett sätt att främja 
målet om en levande landsbygd. Det visar således hur kommunens intresse att utveckla 
landsbygden går i enlighet med internationella riktlinjer. Hur den peri-urbana zonen påverkas 
av den inriktningen är däremot oklart. För att kunna diskutera det krävs mer ingående studier 
kring vad de finansierade programmen innebär för landsbygden i form av bebyggelse, 
verksamhetsetablering och bevarande av skogs- och jordbruksmark.  

Governance förespråkar ett samspel mellan aktörer, ett samspel som sker i ett 
nätverkslandskap (Montin & Hedlund 2009, s. 7, 10, 13). Då den peri-urbana zonen indirekt 
framträder i kommunernas planering främst när den tätortsnära landsbygden prövas för 
bostäder är det vid sådant planarbete samspelet kan studeras. I både Borås och i Västerås sker 
ett samspel mellan politiker, tjänstemän, allmänheten, byggherrar, markägare och andra 
intressenter. Västerås ortsanalyser kan ses som ett exempel av nätverkande och visar på så sätt 
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ytterligare kopplingar till governancestrukturer i den peri-urbana planeringen. Att ta in 
allmänheten i ett tidigt skede i planprocessen kan ses som ett sätt att bemöta urbana och rurala 
intressen som möts i den peri-urbana zonen tidigt i planeringen. Spänningar kan då uppstå 
mellan de som bor i zonen och kommunen, vilket det empiriska materialet har visat exempel 
på. Även aktörer som är verksamma inom skogs- och jordbruk är med i samspelet och även 
om inte det insamlade datamaterialet explicit har visat exempel på det går det anta att det kan 
uppstå spänningar även där, när dessa aktörers mark måste fragmenteras för att göra plats åt 
nybyggnation eller infrastruktur.  

Sammanfattningsvis går det konstatera att det finns en mängd olika aktörer som är inblandade 
i den peri-urbana utvecklingen. Däremot är det svårt att analysera aktörernas påverkan i den 
peri-urbana utvecklingen eftersom inga aktörer aktivt talar om den peri-urbana zonen. Det är 
därför svårt att avgöra i vilken mån aktörerna har möjlighet att påverka styrningsprocessen. 
Trots det är det intressant att studera vilka aktörer som är delaktiga i den peri-urbana 
utvecklingen för att kunna göra kopplingar till de andra begreppen i det analytiska ramverket. 
Det är tillsammans som de fyra delarna i analysen ger en helhetsbild av den peri-urbana 
styrningens koppling till både government, governance och peri-urbanitet.  

7.5 Avslutande kommentarer 
Genom att analysera peri-urbanitet ur ett governanceperspektiv har det varit möjligt att 
studera den problematik kring styrningen av det peri-urbana landskapet som presenteras i 
uppsatsens inledning. Det finns en problematik i att dessa zoner inte nämns i 
planeringsdiskurser och att det saknas regelverk för hur de ska styras. Båda dessa påståenden 
har kunnat bekräftas i analysen och i det empiriska materialet. Att identifiera peri-urbanitet i 
det insamlade datamaterialet har således varit en utmaning då det har krävt att materialet 
tolkas för att komma åt fenomenet. Genom att tillämpa en kvalitativ innehållsanalys på det 
insamlade materialet har sådana tolkningar kunnat göras. Metodval, analytiskt ramverk och 
teori kompletterar på så sätt varandra genom att de tillsammans gör det möjligt att analysera 
något som egentligen inte existerar. Otydligheten kring hur det peri-urbana landskapet 
framträder i det empiriska datamaterialet försvårar även tolkningen av hur sådana områden 
styrs. För att kunna hantera ovissheten i analysen bröts governance ner i fyra 
begreppsindelningar. Det är genom sådana indelningar tolkningar kan göras och begreppen 
har därför gjort det möjligt att göra kopplingar mellan tolkningen av den peri-urbana zonen 
och governance som styrningssätt. Då analysen bygger på översättningar av det empiriska 
materialet finns det alltid en risk att feltolkningar görs eller att översättningar blir fel. Det är 
peri-urbanitetens obefintliga roll i det svenska planeringssystemet som leder till den ovisshet 
analysen och empirin präglas av, vilket på något sätt bekräftar att den peri-urbana zonen 
faktiskt saknas i svenska planeringsdiskurser 

Översättningarna och tolkningarna av både de studerade plandokumenten och av intervjuerna 
visar att det trots allt sker en styrning av dessa områden även om begrepp kring peri-urbanitet 
saknas. Styrningen sker, som tidigare diskuterats, indirekt till skillnad från styrningen av 
staden och landsbygden. Styrningen sker genom normer och principer snarare än av regler, 
och kopplingar mellan government och governance blir då tydlig. Avsaknaden av regler 
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indikerar en avsaknad av governmentstrukturer i den peri-urbana styrningen, vilket kan 
kopplas till uppsatsens forskningsöversikt. Att stadens expandering i Västerås ses som en 
komplettering av staden snarare än att den breder ut sig i befintliga grönområden visar en 
uppfattning hos planerare och politiker som berättigar att staden växer. I framtiden kanske 
Sveriges kommuner ser på städernas tillväxt annorlunda och då kommer peri-urbana områden 
ha en annan roll än vad de har idag. Sådana svängningar tyder på att det peri-urbana 
landskapet inte är konstant och att det ständigt förändrade landskapet styrs av värderingar, 
trender och ideal som inte är permanenta utan kan variera med tiden.  
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8. Slutsats 
I slutsatsen besvaras och diskuteras studiens två övergripande forskningsfrågor utifrån 
uppsatsens empiriska material och analys. Genom att besvara forskningsfrågorna kan 
återkopplingar göras till uppsatsens syfte och på så sätt avrunda den diskussion som har förts 
i studien om styrningen av det peri-urbana landskapet.  

De övergripande forskningsfrågorna är “Hur styr den kommunala planeringen det peri-
urbana landskapets utveckling?” och “Hur påverkar normer om vad stad och land förväntas 
vara planeringen av peri-urbana zoner?”. Analysen är uppdelad i två delar där varje del 
representerar en forskningsfråga. Slutsatsen avslutas med en kort diskussion om 
generalisering och jämförelse mellan de två fallen.  

8.1 Hur styr den kommunala planeringen det peri-urbana 
landskapets utveckling? 
Utifrån de studerade fallen styr den kommunala planeringen kommunens utveckling genom 
principer som presenteras i översiktsplanen och genom regler översiktsplanen hänvisar till. 
Det har framgått att den översiktliga planeringen kan vara mer eller mindre styrande men 
intentionerna är att den ska kunna styra kommunen i önskad riktning. Men detta gäller 
kommunen som helhet. I översiktsplanerna ligger stort fokus på att utveckla staden vilket kan 
tolkas som att det generellt finns märkbart fokus på utvecklingen av kommunernas tätorter i 
den översiktliga planeringen. Landsbygden har också en viktig roll i båda kommunernas 
planering. Den ses som en resurs vilken ska bevaras och utvecklas på samma gång. I utpekade 
noder på landsbygden används till och med samma strategier som inne i staden och dessa 
områden styrs av principer som även styr den stadsmässiga utvecklingen. Men 
forskningsfrågan handlar inte om hur kommunen styrs utan om hur det peri-urbana 
landskapet styrs. I uppsatsens analys och empiri blir det tydligt att styrningen av den peri-
urbana zonen sker indirekt genom att planeringen behandlar områden som ligger i denna zon 
utan att zonen explicit benämns, varken i intervjuerna och i de studerade plandokumenten. 
Styrningen sker på så sätt inte genom regler utan genom normer och värderingar i 
planeringen. Kommunerna detaljplanerar områden i anslutning till service- och centralorterna 
men de urskiljer samtidigt inte att detta är en peri-urban zon. Istället används samma 
styrmedel som för staden och för landsbygden, där fokus ligger just på stadens utveckling och 
det blir därför tydligt att det är med urbana normer den peri-urbana utvecklingen planeras. 
Både Borås och Västerås använder sig av strategiska markköp för att reservera mark utanför 
tätorterna för framtida behov. Detta kan också ses som ett sätt där kommunerna indirekt 
försöker kontrollera den utveckling som sker utanför staden.  

Att det finns många olika intressen som representeras i den peri-urbana zonen visar på den 
komplexitet många forskare talar om. Men det visar också vikten av att kunna styra vilka 
intressen som ska prioriteras i den peri-urbana utvecklingen för att dessa områden inte ska 
växa fram spontant och oplanerat. Intressen om att bevara krockar med intressen om att 
utveckla och både Västerås och Borås saknar riktlinjer för hur sådana intressen kan hanteras. 
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Avsaknaden av riktlinjer för kommunerna kopplas i studien till peri-urbanitetens obefintliga 
plats i det svenska planeringssystemet. Slutsatsen om hur den kommunala planeringen kan 
styra den peri-urbana utvecklingen blir således att den inte kan det i dagsläget. Inte på ett 
formellt och medvetet sätt. För att det peri-urbana landskapet ska kunna styras, inte bara på ett 
indirekt sätt, måste zonen uppmärksammas i den kommunala planeringen även om det är svårt 
då området är diffust. Istället för att geografiskt avgränsa zonerna skulle det kunna tänkas vara 
av värde för kommunerna att istället se peri-urbana områden som en process, som ett 
landskap som är ständigt föränderligt. Skulle kommunerna se fenomenet som en process där 
zonens funktioner ligger i fokus skulle svårigheten med den geografiska avgränsningen kunna 
förbises. Vidare är det av stor vikt att den peri-urbana utvecklingen inte bara uppmärksammas 
på kommunal nivå utan även på nationell nivå för zonen ska få en tydligare roll i den svenska 
planeringsdiskursen.  

Tidigare forskning tar upp att det saknas kunskap om policyer om den peri-urbana 
utvecklingen på kommunal nivå (Busck et al. 2009, s 16) vilket kan bekräftas i de två fall som 
undersökts. Policyer som berör det peri-urbana landskapet, som exempelvis Västerås Stads 
policy att odlingsbar mark runt serviceorterna får exploateras, finns med i den kommunala 
planeringen. Men de finns inte med för att styra den peri-urbana utvecklingen. De finns med 
för att kommunen ska kunna bygga fler bostäder. Kunskapen om peri-urbanitet finns alltså 
inte där trots att det är i dessa områden exploateringen sker. Det saknas på så sätt den 
medvetenhet Qviström (2009) menar är väsentlig för att den peri-urbana utvecklingen ska 
kunna styras i den kommunala planeringen.  

8.2 Hur påverkar normer om vad stad och land förväntas vara 
planeringen av peri-urbana zoner? 
Eftersom det har framkommit att det sker en indirekt styrning av den peri-urbana utvecklingen 
genom normer av olika slag är det intressant att tillslut diskutera hur normer om stad och land 
påverkar styrningen. Normer om staden har tydligt framkommit genom principer om hur 
staden ska utvecklas vilka presenteras i översiktsplanerna. Likaså gäller normer för 
landsbygden även om inte dessa är lika tydliga då de innebär principer om både utveckling 
och bevaring av odlingsbar mark. Men både normer om staden och om landsbygden påverkar 
den peri-urbana utvecklingen på det sättet att områden i denna zon blir mer utsatta för 
exploatering än om normerna skulle sett annorlunda ut. Förtätningsidealet ger upphov till en 
rad principer som koncentrerar ny bebyggelse till några få noder i kommunen. Runt dessa 
noder finns peri-urbana områden vilka planeras för stadsmässiga funktioner på grund av 
kommunernas normer om hur staden och landsbygden bör utvecklas. Detta ses som en 
självklarhet och ifrågasätts inte i planeringen. Normer om att landsbygden ska bevaras och 
behålla sin rurala karaktär och samtidigt stärka sina rurala funktioner går hand i hand med 
idealet om förtätning då även sådana normer pekar på en koncentration av den stadsmässiga 
utvecklingen.  

Den peri-urbana zonen hamnar således i något slags mellanläge, där varken normer för staden 
eller normer för landsbygden passar in. Dessa områden klassas varken som stad eller land 
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men planeras med styrmedel där enbart normer om stad och land kan identifieras. Det sker en 
krock i planeringen, vilket kan ses vara anledningen till att dessa zoner planeras utifrån vad 
kommunerna anser vara en önskvärd utveckling just nu. Problematiken ligger inte i att den 
peri-urbana zonen exploateras, för det är oundvikligt i takt med att kommunernas invånarantal 
ökar. Problemet ligger snarare i att det inte finns några tydliga riktlinjer för hur den här 
planeringen ska gå till. Normer om hur staden förväntas vara är en fråga som har en stor plats 
i den svenska planeringsdiskursen. Likaså normer om landsbygden. Sedan finns det olika 
åsikter om hur dessa två ska utvecklas, det kommer det alltid finnas, men diskussionen finns 
där. Den existerar, till skillnad från diskussionen om den peri-urbana utvecklingen. För att 
inte låta normer om stad och land styra den peri-urbana utvecklingen krävs det återigen att det 
peri-urbana landskapet uppmärksammas i den svenska planeringen. Detta har redan skett i 
exempelvis Mariestad, vilket diskuteras i avsnittet “En svensk kontext” men det behöver blir 
en norm i planeringen, precis som regional planering har blivit de senaste åren. Genom att 
uppmärksamma den peri-urbana zonen i planeringen skulle dessa områden inte bara “falla” 
mellan normer om stad och land, utan kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.  

8.3 Avslutande diskussion 
I studien studeras två fall, Borås och Västerås Stad. Att studera två fall har visat sig vara 
nyttigt eftersom de båda fallen har bidragit med enskilda planeringssituationer men där det 
samtidigt går dra paralleller kommunerna emellan. Studien går inte ut på att jämföra 
kommunerna utan se resultaten som en samlad bild vilken sedan analyseras ur ett 
governanceperspektiv. Det är således en generell bild av styrningen av det peri-urbana 
landskapet som diskuteras i studien. Då jag enbart studerat två av Sveriges 290 kommuner är 
det svårt att säga om resultaten i den här studien representerar alla kommuner, men det går 
anta att många kommuner möter liknande problem som Borås och Västerås eftersom det 
svenska planeringssystemet gäller för alla kommuner. Där är sannolikt att den peri-urbana 
zonen inte existerar i planerarnas vardagliga samtal och i plandokument i betydligt fler 
kommuner än Borås och Västerås. Därför kan denna studie anses vara intressant för alla 
Sveriges kommuner att ta del av.  

Men denna studie är utgår trots allt från endast två kommuners perspektiv. Det är dessutom en 
svår studie att göra eftersom det peri-urbana landskapet explicit inte existerar i planeringen 
utan det måste göras tolkningar för att ens få tag på fenomenet. Men målet med studien var 
inte att avgränsa den peri-urbana zonen utan att studera hur kommunerna tänker kring den 
oavsett om det är indirekt eller inte, något som anses ha genomförts med denna studie. 
Denscombe (2009, s. 59f) menar att fallstudier kan ge forskaren insikter om situationer som i 
sin tur kan leda vidare till värdefull information som inte var uppenbar från början. Fallen 
Västerås och Borås har båda bidragit till intressant information om hur den peri-urbana zonen 
behandlas, eller inte behandlas, i den kommunala planeringen vilket väcker vidare intresse om 
hur styrningen av denna “gråzon” kan förtydligas i framtiden. Ovissheten är vad som gör det 
hela intressant och denna studie kan ses som ett av alla sätt att försöka förstå denna abstrakta 
och svårtolkade del av den kommunala planeringen.  
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Bilaga 1: Intervjuguide för tjänstemän  
Inleder med en presentation av mig själv samt frågan om de godkänner inspelning av 
samtalet. 

1. Kan du börja med att berätta lite om dig själv och din roll i kommunen?  
 

2. Kan du beskriva lite i korthet var kommunens främsta fokus ligger i planeringen? 
 

3. Mitt arbete handlar ju om mötet mellan stad och land, hur olika intressen i det här 
“mellanrummet”, som ibland kan vara motstridande, hanteras av kommunerna. 
Därför undrar jag om du skulle du kunna berätta lite hur kommunen arbetar med 
områden som geografiskt sett ligger utanför staden?  

a. Särskiljs sådana områden på något sätt i kommunens planering?  
b. Vilka planinstrument används för att planera sådana områden?  
c. Hur fungerar de planinstrument som används? Svårigheter eller fungerar de bra? 

 
4. Hur skiljer sig planeringsarbetet med frågor som rör landsbygden med de som rör 

centralorten? 
 

5. Vilken roll har landsbygden för kommunens utveckling? 
a. Vad tillför landsbygden för kommunens framtida utveckling?  
b. Hur skiljer ni på vad som stad och vad som är landsbygd i kommunens 

planering?  
 

6. När centralorten växer i er kommun, hur fattas beslut om var utvecklingen ska ske?  
a. Vilka deltar i beslutsprocessen? 
b. Hur går beslutsprocessen till? 

 
7. Hur sker avvägningar mellan olika intressen i sådana beslutsprocesser?  

a. Vad är det som bestämmer vilka intressen som prioriteras i kommunens 
utveckling? 

b. Har ni något intressant exempel jag skulle kunna studera vidare det här - där det 
har uppstått en konflikt?  
 

8. Är det vanligt med intressekrockar när urbana funktioner flyttar ut i landsbygden i er 
kommun? 

a. Hur hanteras dem? 
 

9. Har du sett någon förändring i hur och vilka intressen som prioriteras under den tid du 
arbetat på kommunen?  

a. Har du sett någon förändring i hur beslut fattas överlag?  
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10. Vad säger politikerna om kommunens relation till staden och till landsbygden?   
 

11. Finns det någon detaljplan/fall som skulle kunna vara intressant att titta som visar lite 
hur kommunen resonerar i praktiken? 
 

12. Är det någon information du tycker vi har missat som du vill lägga till?  
  

13. Fråga om anonymitet och eventuella följdfrågor på mail om det dyker upp fler 
funderingar.  
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Bilaga 2: Intervjuguide för politiker 
Inleder med en presentation av mig själv samt frågan om de godkänner inspelning av 
samtalet. 

1. Kan du börja med att berätta lite om dig själv och din roll i kommunen?  
 

2. Kan du berätta hur ni kommer fram till beslut om kommunens utveckling?  
 

3. Mitt arbete handlar ju om mötet mellan stad och land. Därför undrar jag hur ni som 
politiker resonerar kring den utveckling som sker utanför staden? 

a. Särskiljer ni på områden som varken är stad eller land när ni beslutar om 
kommunens utveckling?  

b. Hur skiljer sig ert arbete med frågor som rör landsbygden med de som rör 
tätorten? 
 

4. Vilken roll har landsbygden för er politiker?  
 

5. Skulle du säga att ni resonerar annorlunda gällande projekt som rör områden utanför 
staden än projekt som rör områden inne i staden när beslut måste fattas?   

a. Isåfall, på vilket sätt skiljer sig era resonemang? 
 

6. Följer ni framförallt regler eller planer till punkt och pricka när beslut fattas eller 
handlar det snarare om förhandlingar från fall till fall?  
 

7. När ni ska fatta beslut om kommunens utveckling, hur gör ni avvägningar av vilka 
intressen som ska prioriteras i planeringen?  

a. Vad är det som bestämmer vilka intressen som prioriteras i kommunens 
utveckling? 

b. Vilka är med i beslutsprocessen? 
 

8. Är det vanligt med intressekrockar när urbana funktioner flyttar ut i landsbygden i er 
kommun? 

a. Hur hanteras dem? 
 

9. Fråga om anonymitet och eventuella följdfrågor på mail om det dyker upp fler 
funderingar.  

 

 


