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Sammanfattning
En åtgärd som allt mer förespråkas runt om i världen för att uppnå en hållbar utveckling är att planera
för öppen dagvattenhantering genom att bland annat återställa våtmarker och uppföra dammar och
diken. Att dessa åtgärder även innebär fler potentiella habitat och större populationer av myggor, som
kan vara vektorer för smittor, är dock ett problem som sällan diskuteras i planprocessen.
Planprocessen förutsätts vara en rationell process som tar hänsyn till alla ståndpunkter och leder till
den bästa lösningen. I detta arbete framkommer dock indikationer på att planprocessen kring öppen
dagvattenhantering snarare går att betrakta som ett utslag av makt där handlingsutrymmet över
problemformuleringen varit avgörande. Planprocessen förefaller att genom subtila maktordningar
stärka vissa aktörers inflytande på andras bekostnad. Detta har medfört att ett biologiskt och tekniskt
synsätt tycks dominera föreställningen om vad öppen dagvattenhantering innebär, vilket lett till att de
medicinska synpunkterna inte kommit till uttryck utan exkluderats från planprocessen.
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1. INTRODUKTION
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1.1 Inledning
Den allt mer uppmärksammade debatten kring klimatförändringar och människans negativa påverkan
på miljön har medverkat till att större krav ställs på planeraren vid framtagandet av planer och
strategier. Nytänkande men samtidigt också en strävan mot att återställa miljön till hur den var före
industrialismen är typiska ideal som präglar planeringsdiskussionen idag. Samtidigt ska den fysiska
planeringen enligt svensk lag också syfta till att hantera olika intressen, konflikter och aktörer parallellt
som ett allmänintresse beaktas. Detta medför komplexa situationer där planeraren ofta får agera
samordnare med förväntningarna att skapa en rationell process som tar hänsyn till alla ståndpunkter
och leder till den bästa lösningen.
Som ett led i att uppnå en hållbar utveckling har planläggning för öppen dagvattenhantering i form av
bland annat återställande av våtmarker och uppförande av dammar och diken allt mer börjat
förespråkas runt om i världen. År 2000 antog EU ett ramdirektiv för vatten, kallat vattendirektivet, som
syftar till att skydda befintliga våtmarker, dammar, vattendrag, kust- och grundvatten. Även i Sverige
har planerande av öppen dagvattenhantering fått ett stort genomslag på såväl nationell som
kommunal nivå. I de nationella miljökvalitetsmålen som ska behandlas i bland annat kommunernas
översiktsplaner återfinns exempelvis målen Myllrande våtmarker och Levande sjöar och vattendrag
som syftar till att skydda och återställa dessa biotoper. Orsaken är att öppen dagvattenhantering bland
annat anses förebygga översvämningar, bidra till en naturlig och bättre rening av vattnet samt
understödja en större biologisk mångfald.
Varför utdikades våtmarkerna och vattendragen kring sekelskiftet och vilka risker medför en
återställning? Dessa frågor diskuteras sällan utan avfärdas ofta med att strävan mot ökad effektivitet
och ny brukbar mark gjorde att människan förstörde miljön. Utdikningen av Sardiniens våtmarker
under mellankrigstiden är dock ett tydligt exempel på att avlägsnandet av vattentäkter renderat i fler
positiva effekter än bara tillgängliggörande av brukbar mark. Före utdikningen var Sardinien hårt ansatt
av malaria men i takt med att våtmarkerna dämdes upp utrotades också sjukdomen från ön. Under
andra världskriget förstördes dock dammarna och medförde att våtmarkerna återkom, vilket gjorde
att även malarian kom tillbaka i samma utsträckning som förut (Tognotti 2009, s. 1461).
Samhällsproblem som idag orsakas av myggor i Sverige är inte heller ett ovanligt fenomen. Från
exempelvis Dalälvens vattentäkter har den aggressiva myggan Aedes sticticus börjat spridas i Sverige
och orsaka problem för de drabbade invånarna och djuren. Myggan är ett så stort samhällsproblem
att den ges återkommande medial uppmärksamhet i samband med kläckning under sommarhalvåret.
Översvämningsmyggen, Aedes sticticus, plågar Sverige. Vått klimat följt av
varmt väder har gjort att attackmyggen frodas. – De är mycket aggressiva och
hungriga, säger myggforskaren Yngve Brodin på Naturhistoriska Riksmuseet.
Aftonbladet, 7 juni 2013
Fronten flyttas sakta norrut och spridningsområdet utökas i takt med att
temperaturer stiger och vädret blir blötare och ombytligare. Jan O Lundström
har bara ett råd till människor vars bygd drabbas rejält.
– Åk därifrån. Res utomlands några veckor.
Dagens nyheter, 28 juli 2012
Att den ökade biologiska mångfald som eftersträvas vid uppförande av öppen dagvattenhantering
även innebär fler insekter är naturligt då de är basföda för flera djurarter och en viktig del i
ekosystemet. Grunda och stillastående vattentäkter utgör dessutom habitat för myggor. Likväl saknas
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en debatt inom planeringsvärlden kring vilka hälsovådliga effekter myggor kan ha. Utöver att myggan
kan upplevas som ett skadedjur kan även vissa arter vara vektorer, det vill säga överförande värddjur,
för smittor som i värsta fall kan ha dödligt förlopp. Hur tar vi hänsyn till detta? Hur förmår planeraren
hantera sin roll som samordnare av ämneskompetenser för att skapa förutsättningar för en hållbar
utveckling? Är det möjligen så att en helt rationell planprocess är ett ouppnåeligt ideal och att olika
aktörer och discipliner därför alltid kommer att ha skiftande inflytande på planering?

1.2 Syfte
Arbetets syfte är att utveckla kunskap om och förståelse för vilket utrymme olika discipliner och
professioner har eller tillmäts i planprocessen. Grund för en sådan diskussion skapas genom ett
specifikt fall där medicinska och biologiska förkunskaper lyfts in i den svenska planeringsdiskussionen,
för att undersöka om öppen dagvattenhantering kan ha hälsovådliga effekter.

1.3 Problemformulering
I såväl kommuners översiktsplaner som statliga dokument framhävs ofta behovet av att planera för en
ökad användning av öppen dagvattenhantering och dess betydelse för en hållbar utveckling. Som
argument nämns särskilt möjligheten till bättre vattenrening, förberedelse mot översvämningar och
en ökad biologisk mångfald. Däremot diskuteras sällan de potentiella hälsorisker som uppkommer vid
sådana satsningar. En demokratisk rationell planprocess förutsätter att alla aktörer har samma
inflytande på processen, men är det så i praktiken? Eller råder det en brist på balans kring vilka
kunskaper som integreras i planprocessen?
För att kunna besvara denna mer övergripande och generella problemformulering har den
operationaliserats i fem konkreta frågor:






Vilka åtgärder används eller planeras avseende öppen dagvattenhantering?
Vilka fördelar lyfts fram som argument för öppen dagvattenhantering?
Vilka problem anses öppen dagvattenhantering medföra?
Vilka aktörer har varit delaktiga i planprocessen för öppen dagvattenhantering?
Hur upplever de berörda aktörerna att deras inflytande i planprocessen är?

1.4 Teoretiskt perspektiv
Ett sätt att karakterisera och skilja olika planeringsideal åt är att dela in dem i sju olika planeringsskolor
vars ideal ofta uppkommit som en reaktion mot föregående planeringstänkande och rådande ideal
(Allmendinger 2009, s. 9). Dessa skolor anses ha avlöst varandra och på så sätt mer eller mindre skapat
radikala förändringar i synen på planering. Dock bör poängteras att en sådan indelning är en medveten
förenkling för att tydliggöra skillnaderna mellan de olika skolorna (Allmendinger 2009, s. 224).
Andreaz Strömgren ställer sig dock frågande till om det faktiskt skett sådana radikala förändringar i
praktiken och har därför undersökt hur planeringstraditionen utvecklats i Sverige sedan andra
världskriget (Strömgren 2007, s. 21). Han menar att den svenska planeringen inte genomgått några
radikala förändringar utan snarare förhållit sig till ett och samma normativa ideal, vilket präglats av en
rationell beslutsprocess där alla relevanta discipliner eller ämnen förutsetts ha tillträde och bidra med
sin kunskap (Strömgren 2007, s. 238).
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Efterkrigstiden fram till 1970-talet beskrivs ofta som den rationella planeringens epok.
Planeringsproblem ansågs bäst kunna lösas genom kvantitativ vetenskap, system och
universallösningar. Planeraren betraktades som en odiskutabel expert vars uppgift var att planera för
allmänhetens bästa utifrån obestridliga och objektiva data (Allmendinger 2009, s. 50). Detta var ett
planeringstänkande som började anammas i den svenska planeringen efter 1947 års
byggnadslagsreform och sedan vidareutvecklades och nådde sin kulmen under 1960- och 1970-talet
(Strömgren 2007, s. 240). Den utvecklades dock inte till en sådan extrem nivå som Allmendinger (2009
s. 50) beskriver rationell planering, bland annat eftersom planeraren inte ansågs ha den allvetande
kunskap som krävs för att kunna göra korrekta långsiktiga prognoser, men likväl förutsattes att all
relevant kunskap och information tillfördes processen (Strömgren 2007, s. 150).
Under 1980- och 1990-talet ansågs den kommunikativa planeringen och postmodernismen få en allt
mer dominerade position i planeringsteorin. Postmodernismens grundprinciper utgick från att ta
avstånd från den rationella planeringen som ansågs vara endimensionell och icke-demokratisk. Istället
förespråkades att den offentliga sektorns dominerande planeringsroll skulle upplösas och ersättas av
samarbeten genom dialog mellan alla olika intressenter, där ingen åsikt skulle tillåtas dominera eller
prioriteras över någon annan (Allmendinger 2009, s. 195). Dessa ideal nådde även Sverige, men trots
att planeringsdiskussionerna kretsade kring krav på ett mer direkt medborgligt inflytande medförde
plan och bygglagen, PBL, 1987 att den representativa beslutsprocessen istället reglerades i lag
(Strömgren 2007, s. 153, 244). På samma sätt medförde inte diskussionen kring en
marknadshushållning av markanvändningen under 1990-talet till att det kommunala planmonopolet
upphörde (Strömgren 2007, s. 240). Med andra ord bibehölls de rationella idealen och fortsatte att
indirekt prägla den svenska planeringen som doktrin, trots den officiella uppfattningen att planeringen
utgick från likvärdiga samtal och en strävan mot konsensus (Strömgren 2007, s. 237).

1.4.1 Kritik mot det rationella idealet
Kritik har höjts mot uppfattningen att en bästa lösning kan uppnås genom diskussion och en strävan
mot konsensus i en rationell planprocess där alla olika intressen beaktas jämlikt. Detta då begrepp som
konsensus anses vara ett ideal som i realiteten inte kan uppnås i en demokrati utan att någon grupp
eller individ exkluderas, eftersom det omöjligen kan finnas lösningar som beaktar allas åsikter och
intressen (Flyvbjerg 1998, s. 192). Det skapas därmed en paradox då en applicering av teorin på
praktiken medför att en av grundprinciperna kränks på bekostnad av att en annan uppfylls (Flyvbjerg
1998, s. 209). Planprocessen kan istället ses som en produkt av en maktkamp som uppstår genom
konflikter och egenintressen (Flyvbjerg 1998, s. 189). Att den svenska planeringen genom historien
hållit kvar vid samma rationella ideal har i sådana fall bidragit till att stärka denna maktstruktur. Även
om berörda parter och medborgare har rätt att framföra sina åsikter har likväl de förtroendevalda
monopol på beslutsfattandet. Medborgarnas inflytande syftar därmed inte till att skapa en jämbördig
process utan till att underlätta genomförandet av beslut (Strömgren 2007, s. 238).
Dalia Mukhtar-Landgren (2012) menar att detta antagande om öppenhet i svensk planering i praktiken
innebär en maktkamp mellan olika aktörers begreppsdefinitioner, där den betydelsen som under en
längre tid ansetts som ”rimlig” slutligen sedimenteras som en hegemoni och tillåts dominera andra
betydelser. Samhället blir därmed en produkt av normativa tillämpningar som över tid kommit att tas
för givna (Mukhtar-Landgren 2012, s. 23). Ett konkret exempel på detta är den makt planeraren
erhåller när dennes uppgift blir att balansera planeringsdiskussionen så att den förblir demokratisk och
rättvis. Planeraren tilldelas då en expertposition och därmed möjligheten att med sitt språk, medvetet
eller omedvetet, påverka processen till att överensstämma med sina egna åsikter eller värderingar
(Flyvbjerg 1998, s. 210). Planprocessen utgörs därför indirekt av en typ av top down-styre där de med
större makt kan forma diskursen kring hur de anser att en idealisk planering ska se ut (Flyvbjerg 1998,
s. 203), exempelvis genom tätare städer eller öppen dagvattenhantering.
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Maktkampen vid planering kan konkretiseras som en konkurrens om handlingsutrymme (MukhtarLandgren 2012, s. 13). Handlingsutrymmet utgörs av två maktprocesser: makt som handlingsförmåga,
det vill säga makten att kunna göra ett val, och makt som uteslutning, det vill säga när ett val görs
utesluts också andra möjligheter (Mukhtar-Landgren 2012, s. 24). Dessa två maktprocesser är i sin tur
direkt beroende av varandra då varje val medför uteslutning. Således illustreras makt som
handlingsförmåga av hur planeringen legitimeras medan makt som uteslutning visar på spänningarna
mellan olika uppfattningar (Mukhtar-Landgren 2012, s. 25). Då det till ett planeringsproblem alltid finns
flera olika lösningar men en praktisk tillämpning kräver en lösning, medför det att innehavandet av
makt kan definieras som förmågan att kunna omvandla urvalet till ett val, en handling (MukhtarLandgren 2012, s. 29). Därmed tilldelas den som bestämmer handlingsutrymmet en maktposition att
kunna påverka agendan för planprocessen (Mukhtar-Landgren 2012, s. 25).
Hur detta handlingsutrymme därefter manifesteras och stärks tydliggörs av olika former av
makttekniker som hot, tvång och övervakning men även av mer positivt riktade tekniker som
belöningar i form av exempelvis beröm eller finansiering. Gemensamt för dessa tekniker är att den
som dominerar handlingsutrymmet upprättar en form av system där teknikerna används till att styra
dem som inträder i systemet (Börjesson & Rehn 2009, s. 11). Tekniker som hot, tvång och övervakning
kan i sin simplaste mening utgöras av våldsamma eller manipulativa handlingar men kan också
uttryckas i mer subtila och accepterade former. Exempelvis är kravet att anpassa planeringen utifrån
gällande lagar en form av tvång som övervakas av olika myndigheter med hotet att repressalier väntar
de som inte följer lagen (Börjesson & Rehn 2009, ss. 12-13). På samma sätt kan belöningar som
projektfinansiering användas i syfte att styra projekten i en viss riktning då belöningen endast
inkasseras ifall arbetet utförs utifrån de krävda premisserna (Börjesson & Rehn 2009, s. 14). Vem som
dominerar handlingsutrymmet och möjligheten att stärka det, genom ett medvetet eller omedvetet
nyttjande av makttekniker, är dock inte givet på förhand. Det är en position som uppkommer utifrån
de idémässiga förutsättningar, de hegemonier, som tillåtits dominera (Mukhtar-Landgren 2012, s. 25).
Planering kan ses som en produkt av ett antal maktprocesser som både är uteslutande och
inkluderande. Vissa aktörer har makt att styra planeringen, andra inte. I praktiken skulle detta innebära
att det finns en oändlig variation av maktrelationer där olika aktörer och discipliner alltid kommer att
ha skiftande inflytande på planeringen (Mukhtar-Landgren 2012, s. 29). Av denna anledning undersöks
planering bäst i sin praktiska tillämpning (Flyvbjerg citerat efter Mukthar-Landgren 2012, s. 26).

1.5 Avgränsning
För att tillhandahålla ett preciserat men samtidigt empiriskt brett underlag utgörs arbetet av en variant
på fallstudie. Det undersökta fallet avgränsas till att analysera om öppen dagvattenhantering kan ha
hälsovådliga effekter för att på så sätt skapa en bättre förståelse för om eller hur olika
kompetensområden ges utrymme och tillmäts en position i planprocessen.
För att undersöka planering i praktisk tillämpning avgränsas undersökningsområdet fysiskt till de tre
svenska kommunerna Malmö stad, Kristianstad kommun och Borgholms kommun. Syftet med
avgränsningen är inte att göra en jämförelse utan att de tre kommunerna ska tillföra empiriskt
underlag till det fall arbetet syftar till att undersöka. Det specifika valet av undersökningsenheter
motiveras vidare i nästkommande kapitel.
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1.6 Disposition
1. Introduktion: Arbetets problembeskrivning behandlas och arbetets syfte samt problemformulering
presenteras. Vidare presenteras även arbetets avgränsning och inledning.
2. Forskningsdesign: En djupare redogörelse av det tillvägagångssätt som nyttjats för att få fram de
resultat och analyser som driver arbetet framåt, presenteras. Metodernas beskrivs på ett begreppsligt
plan där deras för- och nackdelar kan diskuteras, vilket möjliggör en kritisk granskning av huruvida
metodvalen kan bedömas som lämpliga för att undersöka det uppställda problemet.
3. Forskningsöversikt: Forskning och de nationella riktlinjer som framhäver fördelarna med öppen
dagvattenhantering presenteras och jämförs mot den vetenskapligt baserade kritik som uppkommit
samt forskning rörande vektorburna sjukdomar.
4. Resultat: Empirin från den kvalitativa innehållsanalysen av de tre studerade kommunerna samt
empiri från de intervjuer som utförts, presenteras och analyseras.
5. Analys: Problemformuleringen diskuteras och besvaras utifrån analyser av arbetets
forskningsöversikt och resultat. En slutsats presenteras.
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2. FORSKNINGSDESIGN
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2.1 Fallstudie
En fallstudie är en typ av forskningsdesign som kännetecknas av att den istället för att utgå från ett
brett forskningsspektrum fokuserar på en undersökningsenhet, ett fall (Bryman 2011, s. 73;
Denscombe 2009, s. 71). En sådan avgränsning medför att specifika fall kan undersökas mer
djupgående. Forskaren kan då utgå från ett mer detaljerat material och på så sätt upptäcka sådant som
annars ofta försummas i bredare och därmed även ytligare studier (Flyvbjerg 2006, s. 432). Med andra
ord fokuserar en fallstudie på att skapa en djup förståelse snarare än en bred (Bryman 2011, s.74;
Denscombe 2009, s. 60). Det betyder dock inte att en fallstudie endast kan skapa en förståelse för
enskilda fall. Ett mer specifikt och djupgående material kan medverka till en bättre förståelse för
generella beteenden och problem eftersom en mer detaljerad studie bland annat kan motbevisa
hegemonisk kunskap, exempelvis krävs det bara en observation av en svart svan för att motbevisa
teorin att alla svanar är vita (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009, s. 43; Flyvbjerg 2006, s. 424).
Genom att i detta arbete studera ett specifikt fall gällande hur diskursen kring öppen
dagvattenhantering ser ut i Sverige, går det att undersöka om det finns problem som förbises beroende
på vilka aktörer som har problemformuleringsinitiativet. På så vis kan detta fall bidra till att skapa en
bättre förståelse för det generella problemet gällande hur planprocessen påverkas av aktörers
skiftande handlingsutrymme, vilket ger dem makt att bestämma hur och med vilka begrepp frågan
diskuteras, samt vilken kunskap som därmed också utesluts. Avgränsningen av fallstudien är
betydelsefull för att tydliggöra hur representativt fallet är. För att resultaten ska kunna generaliseras
till ett mer övergripande planeringsproblem är det därför viktigt att noggrant tydliggöra hur fallstudien
kan klara en jämförelse med andra liknande fall genom att identifiera attribut som utgör grunden för
en jämförelse (Denscombe 2009, s. 69). Undersökningar av hur planprocessen påverkas av aktörers
skiftande handlingsutrymme kan göras i alla fall som inkluderar olika professioner eftersom de alltid
kommer att ha skiftande inflytande på processen (Mukhtar-Landgren 2012, s. 29). Detta specifika fall
klarar därmed jämförelser av liknande fall och är representativt för att belysa maktstrukturers inverkan
på planprocessen, det vill säga det generella problemet.
Det är även av stor vikt att vid nyttjande av en fallstudie noga reflektera över hur studien ska avgränsas
i förhållande till den tidsperiod som är avsatt, samt vad det är som ska undersökas. Annars riskerar den
teoretiska analysen av fallet att sakna stöd i empirin eller att en för stor mängd data insamlas, vilket
kan bli svårhanterligt och allt för tidskrävande för att kunna hanteras under den tidsperiod inom vilken
forskningen ska slutföras (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009, s. 120; Bryman 2011, s. 79).
Undersökningens empiri utgår därför från tre svenska kommuners, samt adekvata professioners,
strategier för hur de planerar för öppen dagvattenhantering, vilka fördelar och risker de upplever samt
varför de agerar som de gör. Urvalet av kommuner begränsades till tre för att mängden insamlad
empiri inte skulle hämma utförandet av undersökningen men samtidigt utgöra tillräckligt underlag för
en utförlig analys. De kommuner som undersöktes var Borgholms kommun, Kristianstad kommun och
Malmö stad. Urvalet motiveras med att kommunernas förutsättningar skiljer sig åt och är därmed
tillsammans mer representativa för Sverige i helhet. Borgholms kommun har en förhållandevis liten
tätort men stora naturområden. Planeringen för öppen dagvattenhantering utgörs därför främst av
större ingrepp som återställande av våtmarker. Kristianstad kommun har en större tätort och ligger
beläget i ett våtmarksområde, vilket givit kommunen en lång erfarenhet av att planera med vatten i
åtanke. Malmö stad består till största del av Sveriges tredje största tätort och planering för öppen
dagvattenhanteringen görs därför främst i urbana miljöer. Vidare motiveras urvalet med att dessa
kommuner har utformat tydliga riktlinjer för hur de ämnar planera för öppen dagvattenhantering. Det
finns därmed utförligt med material att analysera.
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En av fallstudiens styrkor är dess möjlighet att undersöka mångfasetterade problem och hur fenomen
naturligt uppträder, där forskaren inte har någon större kontroll över vad som händer (Denscombe
2009, s. 71). En fallstudie möjliggör en tillämpning av en kombination av olika metoder, där forskaren
kan införskaffa ett detaljerat material genom att olika typer av empiri kan ställas mot varandra (Bryman
2011, s. 72). Jag får då möjlighet att studera olika infallsvinklar och tillförskansa en tillräcklig förståelse
för att kunna tolka och förstå komplexa och mångfasetterade problem (Flyvbjerg 2006, s. 428). I detta
arbete utfördes en kvalitativ innehållsanalys av kommunala dokument som kompletterades med semistrukturerade intervjuer av nyckelpersoner inom de olika disciplinerna och kommunerna.

2.2 Kvalitativ innehållsanalys
Den kvalitativa innehållsanalysen kan användas till analys av alla källor som innehåller ”text”,
exempelvis skrifter, ljud och bilder. Metoden kan därmed användas till att studera data som inte
skapats för forskaren (Bergström & Boréus 2012, s. 50; Bryman 2011, s. 488). Detta är fallet i det här
arbetet där kommunala offentliga dokument har undersökts med målet att genom tolkning av dessa
nå in i de komplicerade sammanhang och komplexa fenomen som kan ha väglett kommunernas
strategier för hantering av mark- och vattenområden. Avsikten är att genom studier av dessa
textbaserade dokument försöka komma åt bakomliggande teman eller förståelser för hur
vattenproblematiken hanterats (Bergström & Boréus 2012, s. 50; Bryman 2011, s. 506; Denscombe
2009, s. 308). En av den kvalitativa innehållsanalysens styrkor är möjligheten till att snabbt kunna
tillgodose forskaren med en stor mängd data. Det är dock även en svaghet då det ställer krav på
noggranna urval utifrån materialets autenticitet, trovärdighet, representativitet och mening i ett tidigt
skede för att inte forskaren ska drunkna i information (Bryman 2011, s. 509).
Eftersom arbetets syfte är att studera om öppen dagvattenhantering kan ha hälsovådliga effekter, och
på så sätt undersöka hur makt som handlingsutrymme påverkar planprocessen, har kommunernas
översiktsplaner varit lämpliga dokument att granska. Översiktsplanen är ett visionärt dokument som
ska ge en långsiktig inriktning för kommunens utveckling och vägleda beslut om användning av markoch vattenområden (SFS 2010:900, 3 kap. 2§). På så vis kan analyser av översiktsplaner ge en
övergripande förståelse för kommunens ambitioner och riktlinjer för dagvatten. I dessa dokument
hänvisar även kommunerna till kompletterande, mer djupgående dokument som behandlar
kommunens olika intressen, bland annat deras policy för öppen dagvattenhantering. Ett exempel på
ett sådant dokument är Malmö stads (2008) Dagvattenstrategi för Malmö. Med andra ord skapas en
snöbollseffekt som genererar relevant information genom att först analysera kommunens
översiktsplan. Tolkandet av data kräver dock skicklighet och kan vara tidskrävande, vilket motiverar
ytterligare att undersökningen avgränsas till att analysera de för fallet berörda professionerna och inte
fler än tre kommuner.
Det är viktigt i en kvalitativ innehållsanalys att resultatet inte baseras på godtyckliga kategorier, en
systematisering utifrån relevanta kategorier måste därför göras (Denscombe 2009, s. 307). I
föreliggande undersökning har kategoriseringar utgjorts av de fyra första konkreta frågorna som
utformats för att operationalisera den övergripande problemformuleringen:





Vilka åtgärder används eller planeras avseende öppen dagvattenhantering?
Vilka fördelar lyfts fram som argument för öppen dagvattenhantering?
Vilka problem anses öppen dagvattenhantering medföra?
Vilka aktörer har varit delaktiga i planprocessen för öppen dagvattenhantering?

Betoningen ligger på övergripande kategoriseringar som ger möjlighet till förståelse och som synliggör
upprepningar av argument och tankefigurer. Alternativet hade varit att först kvantifiera för att sedan
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gå över till en kvalitativ analys. Risken med ett sådant förfarande är dock att forskaren därmed kan
hämmas och en låsning kring vissa begrepp sker (Bergström & Boréus 2012, s.50; Bryman 2011, s. 505).
Ett urval citat hämtade från arbetets empiri får i detta fall demonstrera hur jag nyttjat kategorierna vid
analyser av de offentliga dokumenten. På så vis tydliggörs vilka premisser som analysen utgått från
samt hur undersökningen kan klara en jämförelse.
”I första hand ska dagvattnet helt tas om hand på den egna fastigheten genom
infiltration eller avdunstning. I andra hand ska dagvattnet fördröjas på
tomtmark och sedan ledas bort via öppna diken eller andra ytor (Kristianstad
kommun 2013, s. 30).”
”I kommunfullmäktige antogs 2009 ett mål att minska näringsläckaget till
Östersjön med 50 procent. Genom att restaurera och återskapa 300 hektar
våtmarker beräknas utflödet av näringsämnen minska med 25 procent
(Borgholms kommun 2012, s. 3).”
”Som en fördjupning av den framlagda dagvattenpolicyn har de tekniska
förvaltningarna påbörjat arbetet med att ta fram en ’Dagvattenstrategi för
Malmö’. Arbetet utförs som ett samverkansprojekt mellan de olika tekniska
förvaltningarna i staden. (Malmö stad 2008, s. 2).”
I det första citatet ges ganska klara riktlinjer för hur Kristianstad kommun i första hand önskar ta hand
om dagvattnet på den egna fastigheten med hjälp av öppna system där vattnet infiltreras eller
avdunstar. Citatet ger med andra ord tydliga indikationer på hur den första frågan till viss del kan
besvaras utifrån Kristianstad kommuns perspektiv.
Det andra citatet besvarar delvis flera av de konkreta frågorna. Att kommunfullmäktige presenteras
som ansvariga för att våtmarksprojektet antagits i Borgholms kommun tydliggör att de är en aktör i
planprocessen eftersom de då besitter makten att avgöra vilka projekt, och därmed vilken typ av
åtgärd, som kommunen ska arbeta med. Citatet besvarar delvis även fråga ett eftersom det är
restaurering och återskapande av våtmarker som framhålls som lösningen på problemet, vilket är
näringsläckage till Östersjön. Därmed ges också indikationer på vilka fördelar, fråga två, kommunen
ser med de fysiska åtgärderna, nämligen att det kan ha en renande effekt på vattnet.
Slutligen visar det tredje citatet vilka Malmö stad anser, eller åtminstone vill framhålla, som de
ansvariga aktörerna för kommunens dagvattenhantering. Det som presenteras här jämförs sedan med
vad som uttrycks i de andra dokumenten och vilka som står som författare. På så vis kan relativt tydliga
mönster skönjas för vad de olika kommunerna vill framhålla i sina dokument. Ett ensamstående citat
kan dock lätt hamna ur sitt sammanhang och ge en snedvriden analys (Denscombe 2009, s. 264). För
att undvika detta har det varit viktigt i min innehållsanalys att inte utgå från sökfunktioner av vissa
begrepp utan att varje dokument lästs igenom och analyserats i sin helhet samt jämförts med
kommunens övriga dokument.
För att försöka komma bakom vad som står i dokumenten och för att nå en djupare förståelse för de
avvägningar och ställningstagande som framträder i dokumenten har innehållsanalysen kombinerats
med semi-strukturerade intervjuer (Bergström & Boréus 2012, s. 88; Denscombe 2009, s. 307). Därmed
kan kompletterande information tillgodoses och nya infallsvinklar skapas. På så sätt skapas möjligheter
att besvara framförallt den femte konkreta frågan som operationaliserar problemformuleringen:


Hur upplever de berörda aktörerna att deras inflytande i planprocessen är?
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2.3 Semi-strukturerade intervjuer
Till skillnad från den kvalitativa innehållsanalysen medför kvalitativa intervjuer ett socialt möte där
forskaren kan ta del av undersökningspersonens tankar, värderingar och uppfattningar (Rapley 2004,
s. 16). Kvalitativa intervjuer lämpar sig därför väl som metodval när syftet är att studera mer komplexa
och subtila företeelser där forskaren söker insikt i människors åsikter och erfarenheter (Bryman 2011,
s. 445). Genom intervjuer kan jag därför tillhandahålla kvalitativ kunskap om hur individernas
uppfattningar har påverkat utfallet. Denna kunskap kan då komplettera empirin som erhållits från de
kvalitativa innehållsanalyserna och medverka till en mer djupgående analys och nya infallsvinklar.
I en semi-strukturerade intervju, vilket är den intervjutyp som nyttjats i arbetets undersökning, sker
ett personligt möte mellan forskaren och informanten. Under intervjun har jag förhållit mig till en
intervjuguide bestående av teman som behandlats men med en flexibel inställning till när de olika
temata togs upp samt på vilket sätt (Denscombe 2009, s. 235). Fokus låg framförallt i att
intervjupersonen tilläts stor frihet i hur denne valde att utforma sina svar på de frågor som ställdes
(Bryman 2011, s. 415). Syftet var med andra ord inte att införskaffa mätbara resultat eller objektiva
sanningar utan att studera hur de olika individerna upplevde sin verklighet, hur dessa verkligheter
producerats och varför (Rapley 2004, s. 26). Anledningen till att intervjuerna är semi-strukturerade och
inte ostrukturerade, det vill säga helt öppna (se Denscombe 2009, s. 235), är att undersökningen
förhåller sig till ett specifikt fall. Därmed kan det vara en fördel att intervjun struktureras till teman
som utgår från detta fall men även ett stöd för mig att ha något att förhålla mig till, vilket gjorde det
lättare att upprätta och bibehålla ett flyt i diskussionen (Bryman 2011, s. 416; Rapley 2004, s. 18).
Förberedelserna inför en intervju är oerhört viktiga för att få till stånd ett lyckat resultat. Innan några
intervjuer påbörjades såg jag därför till att ha förberett diskussionsämnen, valt mina intressenter, fått
tillstånd till intervjun samt bestämt tid och mötesplats (Denscombe 2009, s. 270). Intervjuer har i varje
undersökt kommun utförts med två personer som representerar olika professioner och är insatta i
kommunens vattenplanering. Urvalet av informanter har utgått från en gatekeeper-princip där jag
först kontaktat en tjänsteman med påtaglig insyn i ämnet. Denne har antingen varit författare till
kommunens dagvattenpolicy eller ansvarig för dess våtmarksprojekt. Informanten har därefter blivit
ombedd att tipsa om vem i kommunen, med en annan profession, som också har stor insyn i ämnet.
Den personen har därefter kontaktats med en förfrågan om hen kan tänka sig att ställa upp på en
intervju. Sammantaget har en biolog, en limnolog, en ingenjör samt ett par landskaps- och
planarkitekter intervjuats. Detta har skapat ett bredare spektrum och en bättre förståelse för vilka
professioner som är ansvariga för dagvatten- och våtmarksprojekten i kommunerna samt hur deras
uppfattning om projekten och planprocessen skiljer sig åt.
Utöver de sex intervjuerna med kommunala tjänstemän har även två intervjuer utförts med läkare
som har gedigen kunskap om smittspridning i Sverige. Även i detta fall har en gatekeeper-princip
applicerats vid urvalet av informanter. Den första intervjun gjordes på Skånes universitetssjukhus i
Lund med en läkare med specialistkompetens inom infektionsmedicin och därmed kunnig kring
vektorburna smittor. Infektionsläkaren fick därefter agera gatekeeper och hjälpte mig att få kontakt
med en smittskyddsläkare som intresserat sig för vektorburen smittas spridningsmönster. Som
verksam inom Smittskyddsmyndigheten i Region Skåne har smittskyddsläkaren i sitt arbete dessutom
en mer direkt kontakt med kommuner och dess tjänstemän samt möjlighet och handlingsutrymme att
påverka deras arbete (Socialstyrelsen 2015, s. 1). Smittskyddsläkarna blir därmed en länk mellan den
kommunala planeringen och den medicinska expertisen, något som gör empirin från inte minst den
intervjun oerhört intressant. För att undvika att rädsla för repressalier ska påverka deras svar har alla
informanter utlovats anonymitet. Informanterna kommer därför att bara benämnas som Informant 16 för de kommunala tjänstemännen och Informant 7-8 för läkarna. Informanternas expertis preciseras
till deras titel och arbetsplats.
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Under själva intervjun ska forskaren på något vis även anteckna informantens svar, antingen genom
fältanteckningar eller inspelningar, detta för att inte gå miste om fakta senare i forskningsarbetet samt
för att kunna redovisa data om något ifrågasätts (Rapley 2004, s. 18). Alla intervjuer har därför spelats
in då det gav mig möjlighet att bättre fokusera på intervjun och den personliga kontakten istället för
att föra anteckningar. Att i efterhand kunna lyssna igenom inspelningen har även visats sig vara en
styrka då det medfört att jag upptäckt nya infallsvinklar och tolkningsmöjligheter som jag under
intervjun inte noterade som anmärkningsvärda. En kvalitativ innehållsanalys av det transkriberade
materialet har med andra ord lett till en ökad förståelse.
Eftersom den enda utrustning som krävs för att utföra en kvalitativ intervju är någon form av
anteckningsverktyg, är den semi-strukturerade intervjun en effektiv metod för att samla in djupgående
data om informanternas världsbild med hjälp av enkel utrustning (Bryman 2011, s. 443). Förarbetet
och transkriberingen av intervjuer är dock tidskrävande (Denscombe 2009, s. 268), vilket medfört att
jag lagt stort fokus på hur intervjuerna avgränsas. Samtidigt är några av den semi-strukturerade
intervjuns största styrkor att den ger forskaren möjlighet att tolka reaktioner samt vara flexibel i sitt
utövande, vilket kan medverka till att icke förväntad empiri uppkommer (Bryman 2011, s. 443;
Denscombe 2009, s. 235). Därmed sattes inte någon bestämd tidsavgränsning som riskerade att
hämma intervjuerna utan informanterna gavs det utrymmet de behövde för att utveckla sina
resonemang och svara på följdfrågor. För att inte intervjuerna skulle bli alltför tidskrävande
avgränsades dock intervjuguiden till att utgå från för arbetet fyra relevanta teman: Varför öppna
vattensystem, Biologiskt mångfald, Planprocessen och Hälsovådliga effekter. Dessa kategorier delades
därefter in i ett antal kontrollfrågor (se Bilaga 1) som i slutet av intervjun kontrollerades så att de hade
besvarats. Intervjuguiden användes inte som ett statiskt styrverktyg för intervjun utan som ett
kompletterande hjälpmedel. I vilken ordning de olika teman behandlades samt hur ingående berodde
därför helt på hur intervjun fortlöpte samt vem som intervjuades. I genomsnitt varade en intervju i ca
25 minuter och den intervju som varade längst pågick i 42 minuter.
Eftersom den semi-strukturerade intervjun är en flexibel metod har utförandet även ställt stora krav
på min kompetens. En sämre utförd intervju kan leda till att viktig information försummas eller till att
intervjun blir styrd efter mina värderingar och uppfattningar (Denscombe 2009, s. 253). För att uppnå
ett bra resultat krävs dessutom att informanten har förtroende och tillit till forskaren. Annars riskerar
svaren att inte bli fullkomligt sanningsenliga eller vissa fakta att utelämnas. Den personliga kontakten
och möjligheten att bygga upp en tillit är således på många sätt en fördel i en intervju, men det kan
också ha en negativ påverkan då yttre faktorer som exempelvis min ålder, kön eller ursprung kan
påverka vilka svar som ges (Denscombe 2009, s. 245). Informantens personliga uppfattning om mig
utifrån min bakgrund har naturligtvis varit svår att påverka, men genom att komma väl förberedd och
påläst har åtminstone bättre förutsättningar skapats för att ge ett professionellt och respektabelt
intryck. Intervjuguiden blev ett naturligt verktyg för att göra detta möjligt. Den utformades först efter
att genomgång gjorts av för fallet relevant forskning.
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3. FORSKNINGSÖVERSIKT

19

3.1 De fördelar som framhävs med öppen dagvattenhantering
Boverket är Sveriges nationella förvaltningsmyndighet för frågor om bland annat fysisk planering och
hushållning med mark- och vattenområden. Dess uppgift är att ge vägledning och riktlinjer till
kommunerna. Syftet är att skapa förutsättningar för att den fysiska planeringen av mark och vatten
ska främja en samhällsutveckling med bra levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar
livsmiljö (Andersson, Rydberg & Celander SvV 2013, s. 12). I Boverkets rapport Vision för Sverige 2025
föreslås mål och åtgärder för att detta ska vara möjligt, där en av de åtgärder som förespråkas är en
mer utvecklad hantering av dagvatten, det vill säga vatten som tillfälligt rinner på markytan som regneller smältvatten (Boverket 2012, s. 41). Viktigt att poängtera är dock att Boverket är en myndighet
som jobbar på beställning av den sittande regeringen och därför har ett intresse att förespråka. Deras
dokument är därmed intressanta för att studera statens förhållningssätt till dagvattenhantering samt
hur man vill att Sveriges kommuner ska planera, men en sådan granskning ska inte uppfattas som
oberoende forskning.
Vid utformande av rapporter och för att skapa ett bredare kunskapsintag gällande vattenfrågor utgår
Boverket från ett nära samarbete med branschorganisationen Svenskt vatten, vars medlemmar är
Sveriges alla kommuner och vattentjänstföretag (se t.ex. Boverket 2010a, s. 43; 2012, s. 41; Andersson,
Rydberg & Celander SvV 2013, s. 12). Sin kunskap baserar Svenskt vatten på forskningsresultat som
tagits fram genom kommunernas eget forskningsprogram Svenskt vatten Utveckling, SVU (Svenskt
vatten u.å.). Även om denna forskning är vetenskapligt förankrad, undersöker generella problem som
driver forskningen framåt samt frånsvär sig personliga åsikter och värderingar är den likväl finansierad
av Svenskt vatten, vars syfte är att stärka vattentjänstverksamhetens position i samhället. Forskningen
som Svenskt vatten utgår från är alltså inte opartiskt finansierad men resultaten utgör likväl
kunskapsgrund för Boverkets utformande av riktlinjer. Genom att studera denna forskning förtydligas
därmed vilka professioner och vetenskapliga ståndpunkter som släpps fram och har störst
handlingsutrymme i den svenska planprocessen rörande öppen dagvattenhantering. För att få fram en
mer nyanserad uppfattning om svensk forsknings förhållning till öppen dagvattenhantering har även
mer oberoende forskning från Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet studerats.
Bakomliggande incitament och mänskliga faktorer medför dock att forskning aldrig kan vara helt
oberoende av forskarens värderingar, kultur och så vidare (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009, s. 45).
Boverket (2010) menar att den utdikning som skett under större delen av 1900-talet gjort att vattnets
naturliga väg har rätats ut och uppsamlingsplatser som våtmarker och dammar torrlagts, vilket
medfört att vattnet flödar snabbare (Boverket 2010a, s. 47). Ett snabbare vattenflöde gör i sin tur att
vattnets möjligheter att infiltrera och naturligt renas innan det når havet minskar. Samtidigt medför
färre uppsamlingsplatser och att vattendrag ersatts av ledningar under mark att landskapet också blir
mer känsligt för okontrollerade översvämningar vid exempelvis häftigt regn (Widarsson SvV 2007, s.
24). Genom att aktivt verka för att återställa vattendrag och våtmarker som utdikats kan buffertzoner
skapas som fördröjer vattnet och minskar denna problematik (Boverket 2010a, s. 47; Stahre SvV 2004,
s. 19). Därför föreslås att nya våtmarker bör upprättas i de mer översvämningsbenägna delarna av
befintliga vattensystem eftersom ”Detta ger förutsättningar för att återskapa stora, öppna våtmarker
med liknande förutsättningar som de en gång haft i ett historiskt perspektiv” (Boverket 2010a, s. 48).
Öppna dagvattensystem anses även med fördel kunna nyttjas i alla städer och tätorter där de
hårdgjorda ytorna medfört svårigheter för hur dagvattnet kan hanteras (Boverket 2010b, s. 3;
Emanuelsson & Persson 2014, s. 78; Widarsson SvV 2007, s. 24). Genom att bland annat uppföra
grunda diken och dammar i städerna kan dagvattnet samlas upp och vattnets färd fördröjas samtidigt
som installationerna kan kombineras med grönska som anses ge skugga och försköning (Boverket
2010a, s. 48; 2010b, s. 6; Herrman 2013, s. 32; Stahre SvV 2004, s. 75). Därmed skulle öppna
dagvattensystem, utöver renare vatten och bättre översvämningsberedskap, även medföra att en
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biologisk mångfald främjas, fler platser för rekreation och magasin för bevattning skapas samt att
reningsverken inte belastas lika hårt (Boverket 2010b, s. 1; Färm SvV 2003, s. 31; Herrman 2013, s. 40).
En ökad användning av öppen dagvattenhantering anses också skapa större beredskap för
klimatförändringar. Om den globala medeltemperaturen stiger medför det kraftigare skyfall, och
därmed översvämningar, samt att det blir allt svårare att få till stånd behagliga temperaturer i städerna
under varma sommarmånader (Boverket 2010b, s. 5; Färm SvV 2003, s. 31). Städernas hårdgjorda ytor
gör att det redan idag kan skilja så mycket som 12ᵒC mellan stad- och landsbygd. De öppna
dagvattenåtgärderna skulle då kunna fungera som naturliga avkylare där vattnet absorberar en del av
värmen (Boverket 2010b, s. 3; Emanuelsson & Persson 2014, s. 78). Alla dessa fördelar som öppen
dagvattenhantering medför anses slutligen leda till en socio-ekonomiskt hållbar samhällsutveckling
och ”ökad hälsa och välmående” (Boverket 2010b, s. 1).
För att en gynnsam planering av öppen dagvattenhantering ska kunna äga rum anses ett tidigt
samarbete och diskussioner mellan alla berörda aktörer vara av avgörande betydelse, gärna i samband
med uppförande av översiktsplaner (Boverket 2010a, s. 55; Svenskt vatten 2007, s. 19). Malmö stads
arbete lyfts fram som ett gott exempel där Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret, Fastighetskontoret,
Miljöförvaltningen, Va-verket och Brandkåren kontinuerligt brukar träffas för att diskutera
dagvattenfrågor (Boverket 2010a, s. 55; Svenskt vatten 2007, s. 19). Om inte sådana samarbeten
existerar, riskerar man att inte kunna ta tillvara på alla dagvattenhanteringens fördelar men även att
inte kunna hantera riskerna. De risker och problem som understryks är framförallt ekonomiskt
betingade och utgörs av drift och underhållskostnader samt av att mark ofta behöver tas i anspråk för
uppförandet av öppna dagvatteninstallationer (Boverket 2010a s. 53; Herrman 2013, s. 28; Stahre 2004
s. 54). Utöver de ekonomiska nackdelarna behandlas även den potentiella risken kring att öppna
vattensamlingar kan leda till drunkningsolyckor. Därför förespråkas flacka kanter och i vissa fall
instängsling (Boverket 2010a, s. 53; Stahre SvV 2004, s. 34).
De professioner eller den expertis som representeras i den aktuella forskningen har en markant
övervikt mot landskapsarkitektur, biologi och teknik (se t.ex. Emanuelsson & Persson
landskapsarkitekter; Herrman, biolog; Stahre & Widarsson ingenjörer), områden som därmed utgör
grund för Boverkets slutsatser (jmf Emanuelsson & Persson 2014; Herrman 2013; Widarsson SvV 2007
med Boverket 2010b). Dessa professioner har alltså ett påtagligt handlingsutrymme för hur
planprocessen formas gällande öppen dagvattenhantering, vilket förtydligas av att öppen
dagvattenhantering, genom endast biologiskt grundade fördelar, påstås medverka till ökad hälsa och
välmående. Någon diskussion kring problematiken att en större biologisk mångfald till följd av
upprättande av grunda och stillastående vattendrag även kan komma att medföra ökad mängd myggor
och andra skadedjur förs inte. Då hälsan är ett centralt argument kan det te sig märkligt att det inte
förs någon diskussion kring vilken påverkan myggbestånd kan ha på den upplevda levnadsstandarden.
Myggor är dessutom potentiella vektorer, överförande värddjur, för smittor, vilket självfallet är en
faktor som påverkar samhällshälsan. Trots att både Boverket och Svenskt vatten förespråkar
samarbete mellan alla berörda aktörer är likväl inte någon medicinsk expertis delaktig i vare sig
framtagandet av deras rapporter (se Andersson, Rydberg & Celander SvV 2013; Boverket 2010a;
2010b; 2012; Färm SvV 2003; Svenskt vatten 2007; Stahre SvV 2004; Widarsson SvV 2007) eller i det
exempel på bra samarbete på kommunal nivå som förordas, det vill säga i Malmö stad (Boverket 2010a,
s. 55; Svenskt vatten 2007, s. 19).
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3.2 Kritik mot öppen dagvattenhantering
Karin Bradley (2009) menar att den svenska diskursen kring vad ekologisk hållbarhet innebär och hur
det kan uppnås präglas av en positivistisk kunskapssyn, som förutsätter att det är möjligt att fullt förstå
naturens beteende och utifrån relevant data kunna finna optimala handlingsätt eller åtgärder (Bradley
2009, s. 347). Vad som utgör miljöproblem och vad som upplevs som positiva inslag är dock snarare
ett uttryck av människans förståelse och intressen, exempelvis vållar vulkanutbrott och utsläpp från
fabriker liknande försurningsskador på naturen men det är endast den senare som uttrycks i media
som ett miljöproblem (Holm 2008, s. 13). Det medför att den svenska debatten kring ekologisk
hållbarhet präglas av hegemoniska förhållningssätt där vissa normativa ideal dominerar uppfattningen
och anses vara absoluta sanningar. Därmed skapas en onyanserad diskussion där intressen som
motsäger de tillämpade normativa idealen exkluderas och upplevs som oönskade eller till och med
skamliga (Bradley 2009, s. 360).
Joseph H Reichholf (2010), professor i naturskydd och ekologi, är av en liknande åsikt och ifrågasätter
ambitionen att försöka återskapa landskap och biotoper till hur de varit. Han menar att förändringar i
miljön och landskapet är en naturlig och utvecklande process och att en eftersträvan mot balans och
jämvikt är detsamma som att stimulera en stagnering (Reichholf 2010, s. 20). Tore Frängsmyr (1990,
s.85), professor i vetenskapsteori, menar att denna strävan efter balans ursprungligen baseras på
Linnés religiösa grundsyn kombinerat med hans samhällssyn. För Linné var naturens ordning Guds
skapelse och således en statisk ordning där det inte fanns plats för förändring eller opposition. Detta
var ett ideal som sedan utvecklades vidare av fysiokraterna och Rousseau där ett idealsamhälle troddes
kunna uppnås genom en återgång till vad som ansågs vara det ursprungliga innan civilisationens
framsteg fördärvat (Frängsmyr 1990, s. 99). Denna föreställning kan förklara varför vissa specifika
historiska tidpunkter och miljöer romantiseras som idealiska men inte andra trots att världen alltid
utvecklats och varit i ständig förändring. Dessa traditionella bilder av ideal har blivit så pass starka att
de medfört att ingen ställer sig frågande till varför de faktiskt försvann (Reichholf 2010, s. 102). I fallet
med öppen dagvattenhantering går det utifrån dessa argument att dra liknelsen att de professioner
som dominerar handlingsutrymmet också har medverkat till att, med deras expertis som grund, skapa
traditionella bilder av ideal för vad som bidrar till en hållbar dagvattenhantering och en biologisk
mångfald. Därmed riskerar annan expertis och kunskap att förbises, exempelvis den som påtalar
riskerna med att försöka återskapa den biologiska mångfald som fanns kring 1800-talets våtmarker.

3.2.1 Myggrelaterade problem i Sverige
Längs Dalälven finns stora populationer av myggarten Aedes sticticus. Sticticusmyggans aggressiva
beteende och det faktum att den både är dag- och nattaktiv har medfört att den har en stor negativ
påverkan på såväl människors som djurs levnadsstandard (Schäfer & Lundström 2009, s. 146;
Lundström et al. 2013, s. 434). Aedes sticticus anses vara ett sådant påtagligt samhällsproblem att den
har en tydlig negativ inverkan på de drabbade regionernas socio-ekonomiska förhållanden (Schäfer &
Lundström 2009, s. 146).
Aedes sticticus trivs framförallt i våtmarker, längs floder och i tillfälligt översvämmade områden,
exempelvis övergiven jordbruksmark som översvämmats vid kraftiga skyfall (Lundström et al. 2013, s.
437; Schäfer & Lundström 2009, s. 141). Detta beror på att myggan föredrar att lägga sina ägg i grunda,
stillastående vatten som är rika på organiskt material. Beroende på temperatur kan äggen kläckas inom
2 timmar eller övervintra en hel årstid. Det tar därefter mellan 10 dagar och 3 veckor innan larven
förpuppas. Under denna tid följer larven vattnets höjning eller sänkning (Gjullin, Yates & Stage 1950,
s. 263; Lundström et al. 2013, s. 437; Schäfer & Lundström 2009, s. 141). Dammar med flacka kanter
som fylls på av nederbörd, vilket förespråkas i bland annat Stahres (2004, s. 34) forskning, utgör med
andra ord potentiella habitat för Sticticusmyggan.
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Till följd av ökad nederbörd och temperatur har Aedes sticticus sedan 1990-talet allt mer vuxit i
population och spridning i Sverige (Halvarsson, Hesson & Lundström 2013, s. 404). Sticticusmyggan
kan komma att spridas till i stort sett hela landet. Längs delar av sydöstra kusten, Öland och Gotland
har det torra klimatet medfört att Sticticusmyggan för tillfället saknar naturliga habitat, något som
dock kan ändras om mängden nederbörd ökar (Schäfer & Lundström 2009, s. 142). Myggans spridning
har således en stark relation till mängden dagvatten i området. Schäfer och Lundströms analys att en
ökad nederbörd kan sprida Aedes sticticus till platser i Sverige som idag inte är möjliga är dock endast
baserad på data gällande klimatförändringar (Schäfer & Lundströms 2009, s. 145). Således har inte
ändrade avloppsystem tagits med i beräkningarna. Den historiska utdikningen under 1900-talet har
medfört att vattnet färdas snabbare och samlas upp på allt färre platser innan det når havet (Boverket
2010a, s. 47; Widarsson SvV 2007, s. 24). Om det skapas möjligheter för vattnets färd att fördröjas och
magasineras i öppna system som återställda våtmarker, dammar och diken, kommer också torrare
platser under längre tid kunna ta del av det dagvatten som uppkommit i området. Därmed skapas
också fler potentiella habitat och möjlighet till större populationer av Aedes sticticus runt om i Sverige.
De uppförda dagvattensystemen skulle visserligen kunna behandlas med bekämpningsmedel för att
stoppa ökade populationer, men då syftet med öppen dagvattenhantering är att bidra till renare
vattendrag och en hållbar miljö (se t.ex. Boverket 2010b, s. 1) är en sådan lösning paradoxal.
Sticticusmyggan har dessutom en jaktradie på 20 kilometer (Schäfer & Lundström 2009, s. 146), vilket
innebär att inte bara öppna dagvattensystem i den urbana miljön skulle behöva behandlas för att
Sveriges tätorter, och därmed större delen av befolkningen, inte skulle drabbas.
Påståendet att öppen dagvattenhantering kan bidra till en socio-ekonomisk samhällsutveckling
(Boverket 2010b, s. 2) kan därmed diskuteras inte minst med tanke på att Aedes sticticus anses ha en
negativ inverkan på drabbade regioners socio-ekonomi (Schäfer & Lundström 2009, s. 146).

3.2.2 Vektorburna sjukdomar som finns i Sverige
Senare studier har visat att Sticticusmyggan är en av flera potentiella vektorer för den bakteriella
infektionssjukdomen tularemi, även kallad harpest (Halvarsson, Hesson, & Lundström 2013, s. 404). I
Sverige finns tularemi framförallt i Norrland men har påträffats i både Svealand och Götaland. Tularemi
sprids bland annat genom myggor och sjukdomen ger influensaliknande symptom, sår, varbildning och
kan göra den drabbade oförmögen att arbeta i veckor. Dödsfall förekommer men är sällsynta (Ericson
& Ericson 2009, s. 221; Wahren & Wahren 2007, s. 136).
Tularemi är dock inte den enda myggöverförda vektorburna sjukdomen som finns i Sverige idag. Kring
framförallt Dalarna och södra Norrland påträffas årligen fall av Ockelbosjukan som orsakas av ett
arbovirus (Ericson & Ericson 2009, s. 222). Fåglar är reservoar för viruset som sedan sprids till
människan genom myggor från Aedes- och Culisetasläkten (Folkhälsomyndigheten 2015).
Ockelbosjukan är inte en dödlig sjukdom för människan men det ger led- och muskelbesvär som kan
kvarstå i flera år samt feber och utslag (Jaenson 1985; Wahren & Wahren 2007, s. 142).
På senare tid har även ett antal nya vektorburna smittor spridits till Sverige. 2008 påträffades viruset
Bluetongue virus bland flera får (Ortego & Mertens 2014, s. 1) och så sent som 2011 isolerades
Schmallenberg-viruset bland boskap i flera EU-länder, bland annat i Sverige (Angot et al. 2013, s. 339).
Gemensamt för dessa sjukdomar är att de inte smittar människor men åsamkar förödande
konsekvenser för boskapsdjur som får, getter och kor (Afonso & Conraths 2014, s. 337; Ortego &
Mertens 2014, s. 1). För boskap är båda virusen dödliga. Bluetongue-viruset förorsakar
andningssvårigheter, kraftig salivavsöndring och feber medan Schmallenberg-viruset medverkar till att
de drabbade djurens avkomma riskerar att födas dödfödda eller med allvarliga missbildningar (Angot
et al. 2013, s. 338; The center for food security & Public health 2011, s. 1). Även om sjukdomarna inte
påverkar människan direkt har de likväl påtaglig negativ effekt på socio-ekonomiska förhållanden.
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Bland annat har organisationen World Trade Organisation, WTO, börjat ställa krav på att innan några
handelsuppgörelser görs, gällande boskap som riskerar att insjukna i Schmallenberg, måste först
länderna utföra noggranna tester om, och i så fall var, viruset finns i de regioner som handelsavtalet
gäller (Angot et al. 2013, s. 340).
Bluetongue och Schmallenberg-virus sprids med vektorn Culicodes (Afonso & Conraths 2014, s. 337;
Ortego & Mertens 2014, s. 2) som är ett svidknott, vilket är en familj inom underordningen myggor.
Habitat för dessa svidknott är fuktiga områden och stillastående vattensamlingar (Jaenson 1985, s. 33).

3.2.3 Malaria – En vektorburen sjukdom som kan återkomma
Under 1700- och 1800-talen var malaria en vanligt förekommande sjukdom i större delar av Sverige.
Förödande epidemier uppstod under varma somrar. Det tidigast kända fallet av malaria i Sverige
härstammar från 1200-talet men det anses möjligt att smittan kunnat finnas redan före Kristus
(Jaenson 1983, s. 2418). Under tiden har malarian haft flera olika namn där de kanske mest frekvent
använda är frossan, frossfeber eller skälvan (Huldén, Huldén & Heliövaara 2005, s. 2).
Malaria orsakas av encelliga parasiter, protozoer, som tillhör släktet plasmodium. Smittan sprids
genom att myggor från Anopheles-släktet infekteras av parasiten som könsmognar i myggan. När
Anopheles sedan suger blod från en människa injiceras samtidigt parasiten. Människan riskerar då att
insjukna i malaria och därmed även smitta de friska Anophelesmyggor som sticker personen (Benenson
1995, s. 284). I Sverige finns idag fem kända arter av Anopheles där framförallt Anopheles maculipennis
och Anopheles messeae är relativt vanligt förekommande i större delar av Sverige och även potentiella
vektorer för malaria (Folkhälsomyndigheten 2013a; Jaenson 1983, s. 2419; Wahren & Wahren 2007, s.
21). Naturliga habitat för Anophelesmyggan är stillastående och grunda vattendrag som framförallt
återfinns i våtmarker, periodvis översvämmande områden och dammar, det vill säga i stort sett
identiska habitat som för Aedes sticticus och egentligen alla typer av stickmyggor (Jaenson 1985, s. 1415; Wahren & Wahren 2007, s. 127).
Det finns flera olika typer av protozoer som sprider malaria men det är framförallt Plasmodium vivax
som kan överleva i tempererade zoner som i Sverige. Detta då Plasmodium vivax klarar lägre
temperaturer och utvecklas hastigare än andra plasmodier och därför kan spridas snabbare under
sommarhalvåret när myggan är som mest aktiv (Folkhälsomyndigheten 2013a). Plasmodium vivax ger
en förhållandevis mild form av malaria men symptomen är likväl, i cykler, återkommande hög feber,
frossa, huvudvärk, illamående och kan vara dödlig för människor med nedsatt immunförsvar och någon
gång små barn och äldre personer (Benenson 1995, s. 283).
Trots att vektorn, Anophelesmyggan, finns kvar har malaria som endemisk sjukdom, det vill säga
sjukdom som återkommer regelbundet inom ett geografiskt avgränsat område, inte funnits i Sverige
sedan 1933 (Wahren & Wahren 2007, s. 21). Det finns flera teorier kring hur malarian till slut kom att
utrotas i Sverige. Mest troligt är att det beror på en kombination av ett flertal händelser och åtgärder.
Thomas GT Jaenson (1983), docent vid den entomologiska avdelningen på Uppsala universitet, menar
att det framförallt beror på fyra faktorer. En förbättrad social och ekonomisk standard i Sverige
medförde också bättre sjukvård och därmed behandling av infekterade. Den ökade standarden ledde
även till att människan började separera sig från boskap och flyttade in i bättre tätade, mindre fuktiga
och mer ljusa bostäder, det vill säga förhållanden som även är missgynnande för övervintrande
myggor. Under vintern står dock boskapen i lador där förutsättningarna för övervintrande myggor är
bättre. Således utgick de smittade myggornas blodmåltider under vintern allt mer från boskap.
Eftersom endast människan kan vara värd för de plasmodier som överlever i temperade områden
medförde den minskade kontakten med myggan att malariaspridningen reducerades. Mellan 18601930 var den genomsnittliga sommartemperaturen dessutom förhållandevis låg och parasiternas
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möjlighet att utvecklas och nå könsmoget stadium, och därmed bli smittsamma för människan,
minskade. Slutligen medförde även utdikningen av våtmarker och vattendrag att förekomsten av
Anophelesmyggan minskade, framförallt i tätbefolkade områden (Jaenson 1983, s. 2419).
Teorin kring att utdikningen av våtmarker och vattendrag varit en viktig bidragande, enligt vissa till och
med den mest avgörande, faktor till att malarian utrotats från Sverige och andra länder i Europa är
vanligt förekommande (se t.ex. Folkhälsomyndigheten 2013a; Reichholf 2010, s. 102; Wahren &
Wahren 2007, s. 128). Faktum är att en av de mer frekvent utförda åtgärderna idag för att bekämpa
malaria i drabbade områden är att försöka utdika i så stor utsträckning som möjligt (Benenson 1995,
s. 286; Rombo 2004, s. 37). ”(…) att återskapa stora, öppna våtmarker med liknande förutsättningar
som de en gång haft i ett historiskt perspektiv” (Boverket 2010a, s. 48), innebär med andra ord att man
indirekt också förordar att återskapa de förutsättningar som varit bidragande till att malaria var en
endemisk sjukdom i Sverige för inte så länge sedan.
Trots att olika Anophelesmyggor är vanligt förekommande i Sverige och att öppna dagvattensystem
skulle kunna stimulera en ökning i populationerna, finns för närvarande inga malariaspridande
plasmodier kvar i landet. Oavsett hur stora populationer av Anophelesmyggor som finns är myggan
därmed ändå ofarlig för närvarande (Huldén, Huldén & Heliövaara 2005, s. 8), åtminstone sett till
spridning av malaria. Folkhälsomyndigheten (2013a), den svenska statliga myndigheten med nationellt
ansvar för folkhälsofrågor, redogör dock att det i Sverige rapporteras över hundra fall av malaria
årligen. Alla dessa fall är smittade utomlands, framförallt i Afrika, men av de fall som kommer från
Asien eller Syd- och Mellanamerika är 80% smittade av Plasmodium vivax, parasiten som överlever i
svenskt klimat (Folkhälsomyndigheten 2013a). Antalet fall av malaria i Sverige tilltar dessutom, vilket
beror på globaliseringen där mer frekvent resande, större invandring, mer turism samt ökad handel
och transport också medför större risk för kontakt och spridning (Hervius Askling et al. 2005, s. 436).
Genom tiderna har malaria och flera andra vektorburna smittor samt vektorer spridits världen över till
följd av upptäcktsresor, handel och militära kampanjer. Exempelvis förfaller malarian ha kommit till
Europa med Alexander den stores fälttåg (Wahren & Wahren 2007, s. 127). Med flygets entré har
risken för spridning av sjukdomar dessutom eskalerat. Trots att malaria inte längre finns i Frankrike är
likväl flygplatsen Charles de Gaulle nära Paris känd som världens största malariaflygplats på grund av
att smittade myggor följer med planen (Gratz, Steffen & Cocksedge 2000, s. 1001; Wahren & Wahren
2007, s. 128). Att flygplatser utgör smittzon för malaria är ett frekvent förekommande fenomen som
går under namnet Airport malaria, Flygplatsmalaria (Jaenson 1983, s. 2419; Steffen & Cocksedge 2000,
s. 995). År 1997 och 1999 hade Luxemburg, som inte heller har någon endemisk malaria, fem fall av
malaria hos patienter som inte rest till något drabbat område. Ett av fallen hade till och med aldrig rest
med flygplan. En gemensam nämnare var dock att de alla bodde bara några enstaka kilometer från
Luxemburgs flygplats, det vill säga inom Anopheles jaktradie (Steffen & Cocksedge 2000, s. 998).
Airport malaria är särskilt farligt då läkare i första hand inte förväntar sig att smittan ska drabba
människor som inte varit i malariaområden. Utöver att patienten då får leva med symptomen en längre
tid medverkar det också till att malarian har mer tid på sig att spridas (Steffen & Cocksedge 2000, s.
998). När människan utsatts för malaria en längre tid byggs en viss immunitet upp, vilket naturligtvis
inte är fallet för svenskar som inte exponeras så mycket och därför också löper större risk att smittas
då de blir stuckna (Benenson 1995, s. 285; Jaensson 1983, s. 2420). Att malaria kan återkomma till
Sverige med rådande klimat är en, inom den medicinska professionen, vedertagen uppfattning (se t.ex.
Folkhälsomyndigheten 2013a; Jaenson 1983, s. 2421; Wahren & Wahren 2007, s. 121). Risken beräknas
dock som relativt liten, men Jaenson (1983, s. 2420) visar på ett antal förutsättningar som kan komma
att stimulera en spridning, varav en ökad vektortäthet är en av de huvudsakliga. Teoretiskt sett krävs
bara ett importerat fall av Plasmodium vivax-malaria och tillräckligt många vektorer för att malaria än
en gång ska spridas i Sverige. Genom att skapa förutsättningar för större populationer av Anopheles,
som gynnande habitat, ökar därmed också risken för att malaria åter ska bli en endemisk sjukdom.
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3.2.4 West Nile fever – en ny vektorburen sjukdom som kan drabba Sverige
West Nile fever är en icke botbar virussjukdom som ger influensaliknande symptom med hög feber,
huvud- och muskelvärk. Den kan även leda till hjärnhinne- eller hjärtmuskelinflammation och
förlamning. Mellan 5-10% av de smittade beräknas dessutom avlida (Folkhälsomyndigheten 2013b).
West Nile fever är en relativt nyupptäckt sjukdom som första gången isolerades 1937 från en kvinna i
West Nile-distriktet i Uganda (Kättström 2003, s. 1532). På kort tid har den dock spridits
explosionsartat och finns nu i stora delar av världen bland annat i Nordamerika och södra Europa.
Smittspridningen i USA är ett bra exempel för att illustrera hur snabbt West Nile fever kan spridas.
Första fallet i USA upptäcktes i New York 1999 men efter bara sex år, 2005, hade cirka en miljon
amerikaner smittats och West Nile fever spridits över i stort sett hela USA och delar av Kanada
(Petersen 2013, s. 311; Wahren & Wahren 2007, s. 138). Smittan är i första hand en fågelsjukdom som
sprids med flyttfåglar, bland annat sparvar, men som kan överföras till människor och andra djur
genom myggor av Culex-släktet (Folkhälsomyndigheten 2013b; Wahren & Wahren 2007, 129). I stora
delar av Sverige finns flera olika arter av Culex, som har samma typ av habitat som Aedas och
Anopheles, det vill säga grunda och stillastående vattendrag (Jaenson 1985, s. 21). Magdalena
Kättström (2003) som är legitimerad läkare och forskar på West Nile fever är övertygad om att smittan
kan komma att spridas till Sverige, vilket är en teori som delas av många (se t.ex. Wahren & Wahren
2007, s. 21). Detta då West Nile fever spridits till områden i Kanada och USA som har snarlikt klimat
med Sverige och att ett flertal av de fågelarter som kan smittas vistas i Sverige, där Culex är en vanlig
myggart. Anläggandet av nya våtmarker tas även upp som ett exempel på varför West Nile fever kan
drabba Sverige då det innebär att större populationer av vektorer, Culexmyggor, kommer att uppstå
och därmed även en större risk för smittspridning (Kättström 2003, s. 1534). Även om våtmarker utgör
det vanligaste habitatet för Culexmyggor har USA problem med att myggan inte kräver särskilt
specifika habitat utan frodas också i exempelvis dåligt underhållna swimming pooler (Petersen 2013,
s. 309). Mindre vattendrag i urban miljö är med andra ord också lämpliga habitat, vilket skapar en
problematik kring uppmaningen att uppföra öppna dagvattensystem i städer (se t.ex. Widarssons
2007, s. 24; Emanuelssons & Perssons 2014, s. 78).
West Nile fever kan smitta människor men människan kan inte vara reservoar för viruset. En frisk
mygga kan således inte bli smittad genom att sticka en människa som bär på West Nile fever (Kättström
2003, s. 1532; Wahren & Wahren 2007, s. 128). Skulle forskare lyckas ta fram ett botemedel för
människan skulle det med andra ord inte kunna utplåna smittan, vilket teoretiskt sett skulle kunna vara
fallet med exempelvis malaria (Jaenson 1983, s. 2421). Rimligen skulle detta dock kunna vara möjligt
om alla fåglar botades, men en sådan insats är allt för dyr och komplex för att vara rimlig. Bekämpandet
av West Nile fever utgår istället främst från att försöka minska populationerna av Culexmyggor genom
bland annat biologisk bekämpning, sterilisering och utdikning (Kättström 2003, s. 1534;
Folkhälsomyndigheten 2013b; Petersen 2013, s. 313).

3.2.5 Vektorburna sjukdomar som kommer med klimatförändringar
Ett vanligt förekommande argument för ökad användning av öppna dagvattensystem är att det skapar
positiva förutsättningar för att kunna hantera framtida klimatförändringar med ökade temperaturer
och nederbörd (Boverket 2010b, s. 5; Emanuelsson & Persson 2014, s. 78; Färm SvV 2003, s. 31). Viktigt
att poängtera är dock att sådana klimatförändringar även har en direkt inverkan på smittämnen och
vektorer. Fler myggarter, virus och parasiter överlever i varmare klimat och utvecklas även snabbare
vid ökade temperaturer. De mest dödliga vektorburna sjukdomarna har dessutom en tydlig koppling
till högre temperaturer (Lindgren 2014, s. 1; Wahren & Wahren 2007, s. 21). Som exempel kan nämnas
att i Sverige har den mildare malariaparasiten Plasmodium vivax förutsättningar att utvecklas men
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malariaparasiten Plasmodium falciparum, som skördar överlägset flest dödsoffer i världen, överlever
bara i subtropiska och tropiska områden i Afrika, Asien och Sydamerika (Benenson 1995, s. 284).
Det är dock inte bara fler varianter av smittor som överlever i det svenska klimatet idag som kan
komma med klimatförändringar. Listan med nya vektorburna sjukdomar som kan spridas till Sverige
om klimatet blir varmare kan göras lång. Som några exempel kan nämnas Denguefeber, chikungunya,
Rift Valley-feber, O’nyong nyong, gula febern och japansk encefalit. Gemensamt för alla dessa
sjukdomar är att de kan vara dödliga och att de sprids med stickmyggor som kräver varmare klimat och
vars habitat utgörs av stillastående vattendrag som våtmarker, dammar och översvämningsområden
(Jaenson 1985, ss. 26-28; Wahren & Wahren 2007, ss. 139-144). Genom att då aktivt verka för att
upprätta en dagvattenhantering som stimulerar ökade populationer av myggor skapas också
förutsättningar för att de smittor som myggorna är vektorer för kan spridas och etableras i Sverige.
Många av dessa myggor kräver dessutom väldigt lite för att föröka sig mycket snabbt, exempelvis har
det visat sig att gamla bildäck eller burklock med smutsigt regnvatten härbärgerat hundratals
mygglarver av den sort som sprider Chikungunya och denguefeber (Lindgren 2014, s. 2; Wahren &
Wahren 2007, s. 142).
Även om vektorn eller smittan inte finns i Sverige idag ger både exempelvis begreppet Airport malaria
(se t.ex. Steffen & Cocksedge 2000, s. 995) och spridningsmönstret för West Nile fever (se t.ex.
Petersen 2013, s. 311) tydliga indikationer på hur enkelt nya smittor och myggarter kan spridas med
ökade resor eller genom djurs rörelsemönster.
Boverket (2010b) påstår att det kan skilja upp till 12ᵒC mellan stads- och landsbygd. Öppna
dagvattensystem i urbana områden tas därför upp som en åtgärd för att möjliggöra att städerna kan
kylas ner och på så sätt skapa ett mer hälsosamt samhälle (Boverket 2010b, s. 3). Här skapas dock en
tydlig paradox då det också innebär att habitat för vektorer uppförs där det är som varmast, alltså där
störst variation av myggarter trivs och smittor bäst utvecklas. Samtidigt föreslås detta också göras på
de platser i landet som är mest tätbefolkade, det vill säga i städerna. Om en sådan satsning verkligen
bidrar till en framtida ”ökad hälsa och välmående” (Boverket 2010b, s. 1) kan därför diskuteras.

3.2.6 Sammanställning av vektorburna smittor
Befintliga i Sverige

Kan drabba Sverige idag

Kan drabba Sverige vid
klimatförändringar

Tularemi (harpest)
Ockelbosjukan
Schmallenberg virus
Bluetongue virus

Malaria
West Nile fever

Denguefeber
Chikungunya
Gula febern
Japansk encefalit
Rift Valley-feber
O’nyong nyong
Osv.

Tabell A. Exempel på vektorburna smittor som kan stimuleras av öppen dagvattenhantering
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4. RESULTAT
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4.1 Fem konkreta frågor
I detta kapitel presenteras och värderas resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen och de semistrukturerade intervjuerna. Empirin framläggs utifrån de fem konkreta frågorna som operationaliserar
problemformuleringen:






Vilka åtgärder används eller planeras avseende öppen dagvattenhantering?
Vilka fördelar lyfts fram som argument för öppen dagvattenhantering?
Vilka problem anses öppen dagvattenhantering medföra?
Vilka aktörer har varit delaktiga i planprocessen för öppen dagvattenhantering?
Hur upplever de berörda aktörerna att deras inflytande i planprocessen är?

För att skapa en möjlighet för jämförelse presenteras resultatet från de tre undersökta kommunerna
sammanvävt under varje fråga och värderas även utifrån för frågan relevant empiri från intervjuerna.

4.1.1 Vilka åtgärder används eller planeras avseende öppen dagvattenhantering?
I såväl Malmö stads som Kristianstads och Borgholms kommuners översiktsplaner görs ett tydligt
ställningstagande att dagvatten i första hand ska tas om hand lokalt och hanteras med öppna system
där vattnets färd fördröjs (Borgholms kommun 2002, s. 35; Kristianstads kommun 2013, s. 173; Malmö
stad 2014a, s. 51). I sin dagvattenpolicy lanserar Malmö stad (2000, s. 6) målet att det lokala
omhändertagandet av dagvatten ska bli så pass effektivt att det därmed kan skiljas från hanteringen
av övrigt spillvatten. Detta anses bäst uppnås genom att så få förändringar i vattnets naturliga
avrinning som möjligt görs, vilket innebär att ytlig avledning av dagvatten ska tillämpas i de flesta fall
(Malmö stads 2008, s. 38). Vidare uppmanas att dagvattnet ska omhändertas lokalt på
fastighetsägarens mark i största möjliga mån (Malmö stad 2000, s. 6; 2008, s. 39), vilket Informant 1
(2015), miljöingenjör för Malmö stad, förklarar med att ”Om man gör en del hos fastighetsägaren så
kan man utnyttja hans ytor lite mer och spara [kommunal förf.anm.] yta” (Informant 1, 2015). En öppen
dagvattenhantering ute på landsbygden anses också vara en viktig åtgärd eftersom det kan återskapa
värden som gått förlorade samtidigt som det vittnar om det historiska landskapet (Malmö stad 2014a,
s. 53). I såväl den urbana som den rurala kontexten anses större inslag av grönska som absorberar
vattnet, samt för ledningssystemen kompletterande fördröjningsmagasin, vara essentiella åtgärder för
att kunna skapa hållbara öppna dagvattensystem (Malmös stad 2014a, s. 50; 2014b, s. 15; 2008, s. 5).
Var dessa fördröjningsmagasin i sin tur bör placeras lyfts av Informant 1:
”(…) sen håller vi långsamt på att få stadsbyggnad att begripa att man får inte
lov att bygga där man behöver plats för vatten. Så alla lågpunkter i terrängen
får man inte bygga på för där kan vi behöva husera vatten (Informant 1, 2015).”
Dessa fördröjningsmagasin kan utformas på olika sätt beroende på platsens förutsättningar men i
Dagvattenpolicy för Malmö (Malmö stad 2000, ss. 9-10) framhålls ett antal konkreta exempel som
anläggande eller återinstallerande av våtmarker, bäckar, fuktängar, diken och dammar. Gemensamt
för dessa anläggningar är att de utgörs av grunda vattendrag med flacka slänter som har möjlighet att
översvämmas vid exempelvis kraftigt regn (Malmö stad 2008, s. 20).
Precis som Malmö stad verkar Kristianstad kommun för att dagvattnet främst ska tas om hand lokalt
på den egna fastigheten (Kristianstad kommun 2010b, s. 2). För det dagvatten som inte kan hanteras
lokalt anser de att ytor bör avsättas för olika former av fördröjningsmagasin som våtmarker eller
dammar, dit dagvattnet leds genom öppna system som diken eller liknande (Kristianstad kommun
2011, s. 34; 2013, s. 60). Även i områden med befintliga nedgrävda ledningssystem för dagvatten
uppmuntras konvertering till öppna system (Kristianstad kommun 2010b, s. 10).
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Kristianstad grundades år 1614 på den våtmarkstäta Kristianstadslätten. Våtmarkerna utgjorde då ett
naturligt försvar för staden men har under senare tid utdikats till 5% av den dåvarande ytan
(Kristianstad kommun 2014, s. 68). I kommunen görs nu stora satsningar på att återställa delar av dessa
våtmarker. Bland annat har en kommunal biosfärverksamhet etablerats vid namn Kristianstad
vattenrike vars uppgift är att bevara, utveckla och stödja våtmarker kring Kristianstad (Kristianstad
kommun 2010a, s. 4).
I Borgholms kommun pågår också stora satsningar på att återställa våtmarker och på så sätt även till
viss del hantera dagvattnet i kommunen. De menar att utdikningar i kombination med läckage av
näringsämnen från skog och mark har lett till att kustvattnet förorenas (Borgholms kommun 2015).
Därför antog kommunfullmäktige i Borgholm år 2009 beslutet att ca 300 hektar våtmarker skulle
återställas, vilket innebär att 18 våtmarksområden ska återställas i kommunen (Borgholms kommun
2013, s. 5-6). Som gemensam nämnare för strategierna för de olika våtmarkernas fysiska utformning
lyfts att vattendragen ska vara grunda, låglänta och verka för att fördröja dagvattnet i ett tidigt skede
(Borgholms kommun 2012, s. 6).
Borgholms kommuns satsningar på hantering av dagvatten avgränsas dock inte till endast återställande
av våtmarker. En del av Borgholms vision för kommunen är att olika former av avloppsvatten, därtill
räknas dagvatten, ska ”omhändertas på ett miljöriktigt sätt som inte äventyrar människors hälsa”
(Borgholms kommun 1999, s. 15). För att detta ska vara möjligt anses dagvattnet bäst hanteras genom
öppna system som i största mån följer återställda vattendrags historiska dragning (Borgholms kommun
2012, s. 26). Dagvattensystem som kommunen förespråkar omfattar, utöver våtmarker, bland annat
dammar, uppsamlingsmagasin och diken (Borgholms kommun 2002, 33; 2012, s. 43). Precis som i
Malmö stad och Kristianstad kommun förespråkas även att lokalt omhändertagande av dagvatten på
fastighetsägares tomtmark ska uppmuntras i så stor utsträckning som möjligt (Borgholms kommun
2002, 35; Borgholm energi AB 2012, s. 14).

4.1.2 Vilka fördelar lyfts fram som argument för öppen dagvattenhantering?
Gemensamt för Malmö stad, Kristianstad kommun och Borgholms kommun är att samma fem
huvudsakliga argument används för att lyfta fördelarna med öppen dagvattenhantering. Dessa är att
det kan vara estetiskt tilltalande, är ekonomiskt fördelaktigt, skapar ett skydd mot översvämningar,
bidrar till en naturlig rening av vattnet och gynnar en ökad biologisk mångfald.
Informant 1 (2015) förklarar att öppna dagvattensystem stimulerar en biologisk mångfald eftersom:
”Det ger fler biotoper. Det gäller det grunda vattnet och det finns möjlighet för
olika slags växter att etablera sig än det annars skulle vara i stenstaden, och
även där då insekter och fjärilar och allt vad du vill (Informant 1, 2015).”
Liknande argument framhålls även i de andra intervjuerna. Exempelvis menar Informant 4 (2015),
landskapsarkitekt i Kristianstad kommun, att ”då har man möjlighet att skapa de här våtmarkerna som
är väldigt bra för just den biologiska mångfalden” och Informant 6, planarkitekt i Borgholms kommun,
påpekar att:
”Ja du får ju ett öppet system som, även om det är konstruerat, fungerar på ett
naturligt sätt som organismer kan leva i, det kan de ju inte i ett slutet
dagvattensystem som bara rinner direkt ut i Östersjön och för med sig diverse
skit istället (Informant 6, 2015).”
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I de kommunala dokumenten är den biologiska mångfalden ett ständigt återkommande argument för
öppen dagvattenhantering, argumentet upprepas såväl i policydokument och olika strategidokument
som i översiktsplaner (Borgholms kommun 2002, s. 34; 2012, s. 6; 2013, s. 5; Kristianstad kommun
2010a, s. 4; 2010b, s. 3; 2011, s. 42; 2013, s. 71; Malmö stad 2000, s. 4; 2008, s. 5; 2014a, s. 55;).
Liknande samstämmiga diskussioner förs kring varför öppen dagvattenhantering skapar en beredskap
mot översvämningar. Bland annat lyfts att en trögare avrinning och öppna dagvattensystem medverkar
till en mindre belastning på reningsverk och övriga avloppsystem, samtidigt som det skapar
buffertzoner för tillfälliga översvämningar (Borgholm energi AB 2012, s. 14; Kristianstad kommun
2010b, s. 2; Malmö stad 2000, s. 8 & 2014b, s. 23). Argument framförs också för att öppna system är
en billigare lösning än att leda bort dagvattnet i underjordiska rör eftersom ”(…) det är mer flexibelt
för ska du lägga rör som ska rymma allt regnvatten även när det är rätt höga flöden, kraftiga regn, då
blir det så pass dyrt att det vill inte politiken betala för” (Informant 1, 2015), ett påstående som även
understödjs i dagvattenpolicydokument (Kristianstad kommuns 2010b, s. 2).
Möjligheten till naturlig rening av vatten är också ett återkommande argument som tydligt uttrycks i
samtliga kommuner. Borgholm kommuns uttalade huvudsakliga syfte med återställande av våtmarker
är exempelvis att försöka motverka föroreningar och övergödningar av kustvattnet (Borgholms
kommun 2013, s. 5; 2015). Öppna dagvattensystem anses bidra till ett renare vatten genom att det
skapar förutsättningar för naturliga processer i vattnets kretslopp samt uppsamlingsplatser för
föroreningar som då kan behandlas (se t.ex. Kristianstad kommun 2013, s. 69; Malmö stad 2014a s.
55). De öppna vattendragen i kombination med omgivande grönska och en ökad biologisk mångfald
anses slutligen bidra till höga estetiska värden och till att platserna kan nyttjas i rekreationssyften
(Borgholms kommun 2012, s. 6; Kristianstad kommun 2010b, s. 13; Malmö stad 2008, s. 20).
Diskursen kring fördelarna med öppen dagvattenhantering utgår med andra ord från ett relativt
homogent ställningstagande. Oavsett vilken kommun eller profession de tillfrågade kommunala
tjänstemännen representerar eller vilka som handlagt de undersökta dokumenten framhålls samma
fem huvudsakliga argument. Dessa motiveras i sin tur med likartade arkitektoniska, biologiska,
ekonomiska och tekniska intressen, vilket även speglar de olika avdelningar som finns representerade
på de svenska kommunernas tekniska förvaltningar.

4.1.3 Vilka problem anses öppen dagvattenhantering medföra?
Precis som när kommunerna lyfter fördelarna med öppen dagvattenhantering finns det ganska
homogena argument kring vilka problemen är, åtminstone inom vilka områden de uppstår, nämligen
ekonomi, biologi och hälsa. Dock är det relativt olika typer av frågor som prioriteras i de olika
kommunerna. I Malmö stad (2014a, s. 37) utgår diskussionen till stor del kring den ekonomiska
problematiken att uppförande av öppna dagvattensystem kräver att mark tas i anspråk, vilket är ett
problem eftersom:
”Om du ska rena, alltså både flödesbegränsa och rena dagvatten, så krävs det
ytor och samtidigt så kan du inte bygga ohämmat ute på Europas bästa
åkermark (Informant 1, 2015).”
Denna typ av problematik är även något som lyfts i Borgholms kommuns dokument där de tydligt tar
ställning för att vattentillförsel och återställande av våtmarker inte får riskera att hamna i konflikt med
lantbrukets intressen (Borgholms kommun 2002 s. 34; 2013, s. 6). Lantbruket är kommunens största
inkomstkälla. Det egentligen biologiskt grundade problemet att dagvattnet kan innehålla olika
föroreningar samt näringsämnen och därför behöver genomgå en naturlig rening, medför alltså en
ekonomisk problematik, eftersom det krävs ökade skötselkostnader av systemen (Borgholms kommun
2015; Kristianstad kommun 2010b, s. 15; Malmö stad 2002, s. 10). Den ekonomiska faktorn är med
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andra ord en återkommande viktig förutsättning vid diskussionen kring såväl fördelarna som
nackdelarna med öppen dagvattenhantering.
Ur hälsosynvinkel tas risken för drunkningsolyckor ofta upp, vilket anses bäst hanteras genom att
utforma vattendragen med flacka översvämningsytor (Kristianstad kommun 2010b, s. 15; Malmö stad
2008, s. 21). Informant 8 (2015) som är verksam smittskyddsläkare för Region Skåne, menar dock att
öppna dagvattensystem även riskerar att stimulera andra typer av folkhälsorisker:
”Från mitt perspektiv kan man se vissa risker med det [öppen
dagvattenhantering förf.anm.] när det gäller eventuell framtida spridning av
myggförda infektioner när man får en miljö som är bra för äggläggning och
äggkläckning av myggor, som kan ge en ökad myggpopulation, som kan bära på
olika mikroorganismer och kan orsaka ohälsa hos människor och djur
(Informant 8, 2015).”
Detta är en risk även Informant 7 (2015), som arbetar kliniskt som infektionsläkare på Skånes
universitetssjukhus i Lund, framhåller vid frågan om hens uppfattning om att öppna dagvattensystem
kan bidra till en ökad biologisk mångfald:
”Jag tycker väl också att det är bra med en biologisk mångfald men det finns en
risk att den biologiska mångfalden även innefattar andra sjukdomsorsakande
organismer. Det finns den risken (Informant 7, 2015).”
Att öppen dagvattenhantering skulle kunna innebära större populationer av myggor är dock inget som
lyfts i varken Malmö stads eller Kristianstad kommuns dokument. Det är dessutom inget de tillfrågade
tjänstemännen i de kommunerna anser är något som behöver hanteras, med undantag för Informant
2 (2015) som dock inte längre är verksam i Malmö stad. På frågan om ökade myggpopulationer till följd
av mer öppen dagvattenhantering skulle kunna vara ett potentiellt problem menar informant 1 att ”Ja
i teorin, men det är inte det värsta vi ser. Nä det tycker jag nog inte” (Informant 1, 2015) och svarar
vidare på frågan om inte fler myggor skulle utgöra en potentiell risk för exempelvis malariaspridning
att: ”Vi har som väl är inte malariainfekterade myggor så vi behöver inte egentligen bry oss vad gäller
det” (Informant 1, 2015). Informant 4, landskapsarkitekt i Kristianstad kommun är av en liknande åsikt
och menar att problematiken kring ökade myggpopulationer inte har diskuterats i kommunen men att
det snarare bör ses som en biologisk fördel än ett problem:
”Ja det är ingen fråga som vi har diskuterat men det är någonting man hör
nämnas med jämna mellanrum att det kan bli en följd av om man återskapar
våtmarker och så, men det är ingen fråga som vi eller jag har kommit i kontakt
med egentligen. Det är mer rent teoretiskt. Det handlar också om balansen i
den biologiska mångfalden, det måste man tänka på. Finns det mycket myggor
kanske det finns mycket fåglar, det handlar om det hela tiden. De ska balansera
upp varandra (Informant 4, 2015).”
Informant 3 som är utbildad limnolog går ett steg längre och menar att myggproblematiken inte
behandlas i de kommunal dokumentet eftersom det är en ickefråga då hen anser att våtmarker inte
utgör habitat för stickmyggor ”För att du gör en våtmark får du inga myggproblem med stickmyggor.
Det är klart att du får många andra sorters myggor” (Informant 3, 2015). Ett påstående som alltså står
i skarp kontrast med den medicinska expertisens oro att öppna dagvattensystem, framförallt i form av
nya våtmarker, kan medverka till större populationer av smittspridande myggor (Informant 7; 8, 2015).
Informant 3 (2015) ställer sig även tveksam till frågan om utdikning inte varit en viktig åtgärd i Sverige
för bekämpning av olika vektorburna smittor:
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”Nä det som har utrotat alla sjukdomar det är väl att vi fått ett sådant välstånd,
det är väl industrialiseringen och så. Vi har ju varit ett u-land en gång i tiden. Så
nä det tror jag inte (Informant 3, 2015).”
Någon diskussion kring riskerna att vektorburen smitta skulle kunna stimuleras av ökad användning av
öppna dagvattensystem är inte heller något som Informant 4 (2015) känner till skulle ha förts i
Kristianstad kommun:
”Det är inget som jag har kommit i kontakt med. Det är ingenting, det borde ju
flaggats upp för oss i sådana fall och det borde nästan vara en
översiktsplanefråga också i så fall att man borde lägga in strategier på det, men
än så länge har jag inte sett några problem med det (Informant 4, 2015).”
Detta påstående kan förefalla märkligt eftersom Kristianstad kommun är den enda av de studerade
kommunerna som, i sin klimatanpassningsrapport, faktiskt lyfter att det finns en ökad risk för
vektorburen smitta, inte minst i form av myggöverförda infektioner, som tillkommer vid
klimatförändringar (Kristianstad kommun 2011, s. 47). Det bör dock poängteras att den rapporten
endast utgår från att klimatförändring, som varmare klimat och ökad nederbörd, kan ge en ökad risk
för vektorburen smitta. Någon direkt parallell till att en större mängd öppna dagvattensystem kan
medverka till samma problematik, oavsett klimatförändringar, görs dock inte.
Till skillnad från Malmö stad och Kristianstad kommun uttrycker dock Borgholms kommun (2012, s. 39)
att en ökad myggproblematik kan tillkomma vid uppförande av både rinnande och stillastående
vattendrag. Informant 6 (2015) medger dessutom att det är ett problem som kommunen ofta får
klagomål på när de projekterar för öppna dagvattensystem och samhällsnära våtmarker ”(…) mygg
brukar folk klaga på till exempel” (Informant 6, 2015). Informant 5 (2015) som är biolog på Borgholms
kommun framhåller dock, i likhet med Informant 4 (2015), att ökade myggpopulationer snarare kan
ses som en fördel eftersom det gynnar den biologiska mångfalden:
”Visst det finns farhågor, det kan man förstå att folk har, men det är de här
stillastående vattenpölarna i sidorna då eller så i ett naturligt vattendrag som
det skulle kunna vara. Men där finns också fåglar och andra djur som skulle
kunna dra nytta av det (Informant 5, 2015).”
Det finns med andra ord tecken på samstämmighet mellan de intervjuade biologerna, ingenjörerna
och landskapsarkitekterna att inte beakta problematiken kring större myggpopulationer och istället
lyfta dess fördelar.
I Borgholms kommuns dokument förs ingen diskussion kring riskerna med myggöverförda sjukdomar
och det är inte heller något som de tillfrågade känner igen men medger att det möjligen kan vara en
brist i deras arbete:
”Vi har nog aldrig riktigt funderat på det. Det måste jag säga. Det är egentligen
en svaghet att vi inte överhuvudtaget har med det (Informant 5, 2015).”
Slutligen lyfts även problematiken kring att den biologiska processen vid syrefria miljöer, som naturligt
kan uppstå i öppna dagvattensystem och våtmarker, även kan medverka till luktproblem som påverkar
de boende negativt samt att växthusgaser produceras (Borgholms kommun 2012, ss. 39-40).
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4.1.4 Vilka aktörer har varit delaktiga i planprocessen för öppen dagvattenhantering?
Ansvariga för framtagandet av Malmö stads dagvattenpolicy, vilken ligger grund för övriga rapporter
skrivna i kommunen angående dagvatten (Malmö stad 2000, s. 2), har varit representanter från
Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen, Gatukontoret, Fastighetskontoret, VA-verket (numera
känt som VA-SYD) och Brandkåren, det vill säga kommunens tekniska förvaltningar samt Brandkåren
(Malmö stad 2000, s. 3). Stort fokus läggs dessutom vid att skapa nära samverkan mellan de olika
tekniska förvaltningarna i kommunen (Malmö stad 2000, s. 8). En vilja som verkar ha burit frukt åtta år
senare då Malmö stads Dagvattenstrategi för Malmö publicerades och presenterades som ”ett
samverkansprojekt mellan de olika tekniska förvaltningarna i staden” (Malmö stad 2008, s. 2). Samma
förvaltningar är således ansvariga för det dokumentet men Brandkåren är inte längre representerad
(Malmö stad 2008, s. 3). Samarbetet mellan de tekniska förvaltningarna har enligt dem själva gjort att
Malmö stad numera studeras som ett föredöme på såväl nationell som internationell nivå (Malmö stad
2008, s. 6). I samma dokument förkunnas det dessutom att de stora frågorna för dagvattenhantering
på senare tid förskjutits mot miljö- och kvalitetsaspekter som därför fått ökad prioritet (Malmö stad
2008, s. 5). Den samverkansmodell och de intressen som valts att prioriteras stärker med andra ord de
tekniska förvaltningarnas inflytande på planprocessen men hämmar samtidigt andra professioners,
exempelvis det medicinska fältets, tillträde.
Liknade konstellationer går att skönja i Borgholms och Kristianstad kommun där representanter för de
tekniska förvaltningarna står som gemensamt ansvariga för utformandet av de dokument som
hanterar riktlinjer för dagvattenhantering (se t.ex. Borgholms kommun 2012, s. 2; Kristianstad
kommun 2010b, s. 16). Samtidigt fastställs att kommunernas riktlinjer för dagvattenhantering utgår
från den Europeiska unionens, EUs, ramdirektiv för hur vatten ska behandlas för att en god status ska
uppnås (Borgholms kommun 2012, s. 7; Kristianstad kommun 2013, s. 68; Malmö stad 2014a, s. 55).
EU kan därför ses som en indirekt styrande aktör då deras direktiv fastställer ramar för hur
kommunerna bör förhålla sig till dagvattenhantering. Även aktörer på nationell och statlig nivå går att
återfinna i planprocessen gällande riktlinjer för dagvattenhantering. Både på en konkret nivå men även
på en mer abstrakt då kommunerna förutsätts planera utifrån de nationella miljö- och kvalitetsmålen
samt utifrån Boverkets riktlinjer (Borgholms kommun 2002, s. 34; Kristianstad kommun 2013, s. 34;
Malmö stad 2014a, s. 64). Länsstyrelsen får därför en betydandet roll i planprocessen eftersom deras
uppgift är att granska de kommunala processerna så att de nationella målen får genomslag i länet
(Borgholms kommun 2012, s. 6; Malmö stad 2014a, s. 70). De konkretiserar därmed också hur staten
stärker sitt handlingsutrymme genom att nyttja subtila makttekniker som kontroll och övervakning.
Statens och EUs mer direkta inverkan och position i planprocessen förtydligas dessutom av hur
projekten finansieras. Borgholms kommuns återställande av våtmarker finansieras exempelvis till stor
del av LOVA-medel, det vill säga statlig finansiering av lokala vattenvårdsåtgärder (Borgholms kommun
2012, s. 6). Informant 3 (2015) menar att även Kristianstad kommun till stor del är beroende av statlig
finansiering och EU-pengar vid framställande av öppna dagvattensystem:
”Så huvuddelen av de där projekten betalas av landsbygdsprogrammet, EUprojekt, så det sitter några tjänstemän där på Länsstyrelsen i Malmö och
administrerar det. Sen gäller det ju att täcka upp för de där tjugo, tretti-tjugotio procenten i projektet så att markägaren ska få det gratis. Det kan då ske via,
då finns det såna här fiffiga stöd som LOVA, lokala vattenvårdsåtgärder, eller
Partnerskap för vatten och andra statliga pengar (Informant 3, 2015).”
Vilket starkt styrverktyg, eller maktteknik, belöning i form av finansiering kan vara förtydligas av
Informant 5 (2015) när hen förklarar att syftet med LOVA-medel delvis medverkat till att de inte
behandlat vissa risker, som till exempel stimulering av vektorburen smitta:
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”Men vi söker flera LOVA-projekt så att säga och då är det ju, eftersom det helt
är fokuserat på näringsämnen, att vi ska stoppa näringen på land. Så har vi
hittills inte byggt in några sådana farhågor alltså (Informant 5, 2015).”
Syftet med LOVA-medlet är alltså så pass avgränsat att det omgående styr kommunerna till att planera
utifrån vissa förutsättningar och intressen, det vill säga att minska näringsläckage. Statens intresse och
teknik att stärka sitt handlingsutrymme genom att finansiera projekt mot näringsläckage exkluderar
därmed också i sin tur den medicinska expertisens vilja att motverka större populationer av myggor.
Även kommunpolitikerna har ett tydligt handlingsutrymme att påverka de kommunala tjänstemännen
vars uppgift i en demokrati är att bereda bästa möjliga beslutsunderlag för politikerna, som därefter
direkt avgör vilka projekt som tjänstemännen ska arbeta vidare med. Ett exempel på detta är att
Borgholms kommun inte påbörjade sitt projekt att återställa våtmarker förrän kommunfullmäktige
antog ett sådant beslut (Borgholms kommun 2012, s. 3).
Markägarens roll i planprocessen förtydligas också i citatet ovan från intervjun av Informant 3 (2015).
I kommunerna förespråkas en så stor användning som möjligt av lokalt omhändertagande av
dagvatten, vilket i praktiken innebär att vattnet bör omhändertas redan på bland annat privatägda
fastigheter (Borgholms kommun 2002, s. 35; Kristianstad kommun 2013, s. 173; Malmö stad 2014a, s.
51). På samma vis äger ofta privata aktörer den mark där återställande av våtmarker anses lämplig.
Informant 3 (2015) menar att kommunen inte besitter någon rätt att tvinga markägaren till ett beslut
om återställande av våtmarker utan ”Är de inte intresserade, ja då släpper vi det och tittar efter andra
objekt istället” (Informant 3, 2015). Samverkan mellan kommun och markägare anses därför vara av
största vikt. Som incitament till markägaren att vilja upplåta sin mark framhålls att denne kan göra
ekonomisk vinst på projektet genom att ansöka om miljö- och skötselstöd (Borgholms kommun 2012,
ss. 6-7; Informant 3, 2015). Markägaren innehar därmed ett handlingsutrymme att avgöra hur marken
ska användas och har därför skapat sig ett förhandlingsläge jämtemot kommun. Ekonomiska medel,
som statlig finansiering, avgör följaktligen inte bara om tjänstemännen kan frambringa öppna
dagvattensystem utan också om markägaren kommer att vara villig att upplåta sin mark.
Situationen att kommunerna behöver använda privatägd mark för upprättande av funktionsdugliga
öppna dagvattensystem har även medverkat till att byggindustrin blivit en betydande aktör i
planprocessen. Informant 1 (2015) menar att detta medverkat till att reningen av dagvatten blivit en
ofta underprioriterad fråga i den praktiska tillämpningen av öppen dagvattenhantering. Ett skäl som
lyfts fram är hur konstellationen exploatör och planering utvecklats och hur fokus förflyttats mot
exploateringsproblematiken:
”Nä mitt enkla svar är att planerarna inte kan så mycket kemi och särskilt inte
på stadsbyggnadssidan, man vill inte veta av det, man har nog med grejer att
titta på ändå. Sen är man i många fall rätt så lierad med byggindustrin och de
vill ha så lite hinder som möjligt. De har ju till och med lobbat i många år att
tunna ut PBL och har nu lyckats i den senare ändringen (Informant 1, 2015).”
Byggindustrin har utifrån detta argument handlingsutrymmet att starkt påverka planprocessen och till
och med kunna ändra lagstiftningen till att behandla färre problem med målet att gynna en snabbare
exploatering. Ett intresse som visserligen kan hävdas vara ett samhällsintresse, men som onekligen
även främjar byggindustrin.
Alla intervjuade kommunala tjänstemän (Informant 1; 2; 3; 4; 5; 6, 2015) poängterar att externa
konsulter kan och har hyrts in till projekt som kommunen saknar tid eller någon specifik expertis för
att hantera. På frågan om konsulternas professionsbakgrund är även det svaret enstämmigt, nämligen
att de har samma bakgrund som de som är verksamma inom de tekniska förvaltningarna. Detta är
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något Informant 5 (2015) tycker bidrar till vissa problem ”Där kan jag känna att det är lite för mycket
stuprör egentligen men än en gång, det är personligt intresse också” (Informant 5, 2015). Till och med
när tillfälle ges att komplettera projekten med extern kunskap avgränsas således expertisen till sådan
med biologisk, arkitektonisk eller teknisk kunskap. De förvaltningar som ansvarar för framtagande av
öppna dagvattensystem använder med andra ord sitt handlingsutrymme att nyttja extern kunskap till
att hyra in expertis med samma typ av kompetens, som rimligen arbetar utifrån samma premisser och
intressen. Därmed exkluderas också andra aktörer, som besitter annan expertis, från planprocessen.
Hälsofrågan är ett tydligt sådant exempel. Att folkhälsan är något som kommunerna alltid har i åtanke
är de nogsamma med att proklamera i sina respektive översiktsplaner (Borgholms kommun 2002, s.
53; Kristianstad kommun 2013, s. 156; Malmö stad 2014a, s. 40). Informant 2 (2015) poängterar dock
att hen upplevt att kommunernas syn på hur planeringen kan påverka hälsan utgår från hur det kan
inverka positivt och då endast utifrån perspektiv relaterade till sådan kunskap som finns inom de
tekniska förvaltningarna:
”Man tänker inte på att miljön man bygger är en del av en helhet som kan bidra
till både bättre folkhälsa men också sämre. Att den kan bidra till bättre folkhälsa
det tror jag ändå att man har med sig mycket men då tänker man mycket på
trafik, föroreningar, god utemiljö nära bostaden det här att ha 300 meter till
närmsta natur från bostaden. Men att man tänker på att det man anlägger kan
ha en hälsorisk på det sätt med sjukdomar, jag tror att det är mer fokuserat på
hälsa att man kommer ut och rör på sig, frisk luft och den biten. Inte att man
kan bygga in ett problem (Informant 2, 2015).”
Detta förtydligas även av att i exempelvis Kristianstad kommun (2010b, s. 18) har Miljö- och
hälsoskyddskontoret ansvar för att de öppna dagvattensystemen inte orsakar olägenheter för
människors hälsa eller miljö. På det kontoret är dock endast personal med biolog- eller
livsmedelsbakgrund anställda (Kristianstad kommun 2015) och deras tillsyn och rådgivning ska endast
ske enligt miljöbalken (Kristianstad kommun 2010b, s. 17). Någon medicinsk synvinkel eller kunskap
appliceras med andra ord inte. Vid förfrågan om någon med medicinsk expertis någonsin rådfrågas
eller på annat vis är delaktig i dagvattenprojekt är svaret från alla intervjuade kommunala tjänstemän
(Informant 1; 2; 3; 4; 5; 6, 2015) unisont: ”Nä, nä det har vi inte” (Informant 5, 2015). Något som även
bekräftas av de två läkarna Informant 7 (2015) och Informant 8 (2015)
”Jag har väl inte upplevt att vi har blivit kontaktade som smittskyddsenhet om
dessa frågor från planerare (Informant 8, 2015).”
På frågan om det funnits läkare eller annan medicinsk personal som suttit med i någon projektgrupp
rörande öppen dagvattenhantering eller på något vis varit delaktiga i planprocessen är svaret lika kort
som enkelt: ”Nä det är det ju inte ” (Informant 7, 2015).

4.1.5 Hur upplever de berörda aktörerna att deras inflytande i planprocessen varit?
Både Informant 7 (2015) och Informant 8 (2015) är tydliga med att de anser att den medicinska
expertisen borde vara en del av planarbetet kring öppen dagvattenhantering och vara med och skapa
en beredskap för eventuella framtida oönskade effekter. På den direkta frågan om den medicinska
expertisen borde ha en större roll i planarbetet gällande öppna dagvattenfrågor svarar exempelvis
Informant 7 (2015) ”Oja, det tycker jag nog ja”. Informant 8 (2015) lyfter även att smittskyddet
upprepande gånger har tagit upp frågan, att nya våtmarker även kan stimulerar vektorburen smitta,
på seminarier dit kommunala tjänstemän, bland annat planerare, varit inbjudna och närvarat:
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”Det har anordnats bland annat seminarier för kommunerna där planerare har
varit inbjudna och sådär. Så där har man lyft fram detta tillsammans med andra
hälsoeffekter (Informant 8).”
Att medicinsk expertis inte rådfrågas och att frågan inte får något gehör menar informant 2 (2015)
troligen till stor del beror på planerarnas arbetsbörda:
”Jag tror att vi är ovanliga, med tanke på vår yrkesroll som planerare,
landskapsarkitekt och den gruppen, så har vi ett enormt brett arbete i
jämförelse med många andra yrkesprofessioner. För vi ska ju liksom in i alla
andras professioner (Informant 2, 2015).”
Ett påstående som får medhåll av övriga intervjuade kommunal tjänstemän som menar att det är en
fråga om avgränsning:
”Man kan ju aldrig ta upp allting utan då blir det ju det som är mest akut
egentligen, som att dagvattnet måste hanteras i Kristianstad för annars så blir
det träsk här (Informant 4, 2015).”
Informant 2 (2015) menar vidare att frågan kanske upplevs för hypotetisk för att hanteras i nuläget:
”Problemen är så pass hypotetiska, eller jag tror de upplevs som hypotetiska,
att man väntar tills man får en mer konkret varning (Informant 2, 2015).”
Det står dock i kontrast till Informant 8s (2015) upplysning om att seminarier som belyser frågan har
arrangerats av smittskydd. Informant 8 tar även upp två nytillkomna inhemska vektorburna djursmittor
som exempel på problemets aktualitet: ”Schmallenberg och Bluetongue är jättebra exempel på att det
här faktiskt är ett rejält hot” (Informant 8, 2015).
Informant 7 (2015) tror att anledningen till att frågan inte uppmärksammas i kommunerna är att det
ännu inte åsamkats tillräckligt med skada, men att det inom det medicinska fältet är vedertagna fakta.
Bland annat har Världshälsoorganisationen, WHO, allt mer börjat varna att det till följd av
klimatförändringar börjat ske förändringar i olika vektorburna smittors spridningsmönster, något som
kan accelereras av uppförande av öppna dagvattensystem och våtmarker:
”Det är klart att om man då samtidigt underlättar för insekter samtidigt som
klimatet kanske blir varmare eller blötare, så accelererar det ju riskerna
naturligtvis (Informant 7, 2015)”
Att sedan försöka hantera problemet när eller om smittorna väl etablerat sig skulle troligen vara för
sent utan att återigen behöva dika ut de öppna vattendrag som uppförts (Informant 7, 2015).
Informant 2 (2015), som är den enda av de intervjuade kommunala tjänstemännen som utan förbehåll
tycker att problematiken kring öppen dagvattenhantering och vektorburen smitta borde få mer
utrymme i planprocessen, menar att planeringstraditioner och en vilja att bejaka sin professions
position i processen troligen även har påverkat den avgränsning som gjorts:
”Jag tror att man av tradition inte samarbetar faktiskt. Alltså läkarna sköter om
dem som är sjuka och de som planerar städerna gör sitt (Informant 2, 2015).”
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Oavsett anledning tydliggör detta att de kommunala tjänstemän som arbetar med öppen
dagvattenhantering innehar ett handlingsutrymme att utesluta aktörer som framhåller kunskap som
tjänstemännen inte finner tillräckligt relevant. Detta trots att de uteslutna aktörerna, vilket i detta fall
är sådana med medicinsk expertis, gärna hade varit delaktiga i planprocessen. Informant 1 (2015)
menar dock att makten att kunna avgränsa vilka problem som ska hanteras inte bara påverkar externa
aktörers delaktighet. Hen tar som exempel på detta upp att rening av dagvatten ofta underprioriteras
på grund av påtryckningar från byggindustrin:
”Det är en medveten avgränsning som beror på att byggarna har tryckt på. De
tycker att det finns för många hinder för att de ska få fram nya bostäder snabbt
nog och dessutom blir det dyrare om man ska behöva ta hänsyn till ditten och
datten (Informant 1, 2015).”
Informant 2 (2015) lyfter också ett liknande resonemang att investerarna ofta får diktera villkoren på
bekostnad av tjänstemännens handlingsutrymme.
”Man aktar sig för att ställa krav, jag vet inte riktigt varför man gör det, om man
är rädd för att de som investerar ska backa ur. Det skulle kunna vara det kanske
(Informant 2, 2015).”
Byggindustrins handlingsutrymme är utifrån dessa argument påtagligt då deras intresse att bygga
snabbt och billigt prioriteras på bekostnad av bland annat ingenjörernas, Informant 1s, intressen.
Samtidigt förtydligas också att tjänstemännen upplever ett indirekt hot att anpassa sig efter
byggindustrins intressen för att inte kommunen ska gå miste om investerare. En upplevelse, en subtil
maktteknik, som alltså medför att byggindustrins handlingsutrymme stärks. Vidare ger det även
indikationer på att det inom förvaltningarna finns olika hierarkier, där någon kan göra avgränsningar
som går emot andra förvaltningars vilja. Att Stadsbyggnad, det vill säga bland annat kommunens
planerare, innehar denna position vid projekt som kräver detaljplan, följaktligen projekt där
byggindustrin även är involverad, tydliggörs i Malmö stads (2008) dokument Dagvattenstrategi för
Malmö. Stadsbyggnadskontoret tilldelas där en position som övergripande ansvarig för planprocessen
med uppgift att bland annat dirigera de andra förvaltningarna i deras utredningsarbete (Malmö stad
2008, s. 10). Stadsbyggnadskontoret får denna position till stor del på grund av planerarens uppgift
som ansvarig för detaljplanens utformning:
”(…) eftersom planeraren ofta blir projektansvarig för till exempel detaljplan,
eller för den delen landskapsarkitekten men då är det oftast projekt så blir man
ändå projektansvarig för framtagandet av detaljplan och då har man också
ansvaret att bolla med alla professioner (Informant 2, 2015).”
Samtidigt medför kommunala nedskärningar, i kombination med viljan att upprätta nya bostäder och
gynna investerare, byggherrarna ytterligare inflytande:
”Nu har det ju blivit så att kommunen ska spara pengar, som jag har förstått
det, så kommer byggaren med ett mer eller mindre färdigt förslag ”här vill vi
bygga” och de har tagit in konsulter så de har i princip en detaljplan med sig
”blir det bra så här?” för annars så skulle kommunens anställda själva behöva
skriva allt det där, detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning och sånt där. Gör
byggaren det själv så kan han vinkla det dit han vill och dessutom har han
tolkningsföreträde för vad han vill bygga (Informant 1, 2015).”
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Detta medför dock att planerarnas maktposition genom detaljplaner också missgynnar biologernas
intressen: ”Ja jag hade ju gärna sett kanske mer av vatten i de planerna men jag tror inte riktigt att det
arbetet vi gjorde har fått ett så stort genomslag än så länge” (Informant 5, 2015).
I fall där detaljplan inte varit nödvändig, som vid återställande av våtmarker långt från stadsmiljö, är
dock hierarkin mellan förvaltningarna den ombytta. I Borgholms kommun (2013, s. 6) står exempelvis
endast två biologer som projektledare och kontaktpersoner för projekten att återställa våtmarker.
Informant 3 (2015) visar även på en liknade hierarki där hen som verksam limnolog i Kristianstad
vattenrike har det övergripande ansvaret medan exempelvis Stadsbyggnadskontoret har mindre
ansvarsfulla uppgifter:
”Ja det är ju jag då och sen samarbetar vi med Miljö och Hälsa sen är det kanske
någon från Stadsbyggnadskontoret också om det är frågan om kartor och så där
(Informant 4, 2015).”
I likhet med projekt som kräver detaljplan finns det dock hela tiden övre instanser med
handlingsutrymme att kunna påverka förvaltningarnas tillvägagångsätt. Eftersom de kommunala
tjänstemännen alltid arbetar på uppdrag av politiker, måste dessa först övertygas att besluta att
kommunen ska ta sig an projekten, innan någon praktisk tillämpning kan påbörjas. Det gäller därför att
visa fördelar som politikerna kan vara intresserade av. För att illustrera detta tar Informant 3 (2015)
upp Hanöbukten som ett exempel:
”Hanöbukten är ju en enorm inkomstkälla för kommunen och rent vatten i
Hanöbukten… är det inte det då kommer det inga turister. Det omsätter kanske
700 miljoner bara att folk vill komma hit och bada på de här fina
sandstränderna. Och var börjar havet egentligen? Jo det börjar ju, om du har
Hanöbukten här, då börjar ju havet innan. Det vi gör här [pekar på
våtmarksområden förf.anm.] påverkar här [pekar på havet förf.anm.] otroligt
mycket (Informant 3, 2015).”
Utöver hierarkierna mellan de tekniska förvaltningarna, som avgör deras inflytande och
handlingsutrymme i planprocessen och ger dem möjlighet att kunna utesluta extern expertis som
läkare, påverkar följaktligen ytterligare instansers handlingsutrymme de kommunala tjänstemännens
tillvägagångsätt och intressen. Övergripande är dessutom ekonomin en återkommande faktor som
underbygger subtila makttekniker, som i sin tur grundlägger dessa maktstrukturer. Ekonomiska
incitament och lönsamhet används som argument från tjänstemannasidan för att få till stånd projekt
men också som styrmedel av staten i form av finansiering som LOVA-medel samt som en form av
indirekt hot från byggindustrin. Hur detta i sin tur påverkar de olika aktörernas inflytande på
planprocessen diskuteras mer ingående i nästa kapitel.
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5.1 Vektorburen smitta kan stimuleras
I diskussionen kring planering för öppen dagvattenhantering finns en tydligt förenad vision mellan
Sveriges kommuner och Boverket. Fysiska åtgärder i form av bland annat återställda våtmarker, öppna
diken och dammar med flacka slänter är något som Boverket och den forskning de utgår från
rekommenderar (Boverket 2010a, s. 48; 2010b, s. 6; Herrman 2013, s. 32; Stahre SvV 2004, s. 75) och
det är åtgärder som kommunerna utför (Borgholms kommun 2012, s. 43; Kristianstad kommun 2013,
s. 60; Malmö stad 2000, ss. 9-10). Även i diskussionen kring för- och nackdelar med öppen
dagvattenhantering finns en samstämmighet mellan ett antal forskare och praktiker där fokus läggs på
biologiska, ekonomiska, estetiska och tekniska intressen (jmf Borgholms kommun 2012; Emanuelsson
& Persson 2014; Herrman 2013; Kristianstad kommun 2010b; Malmö stad 2008; Widarsson SvV 2007).
Gemensamt för de åberopade forskarna och de officiellt ansvariga i kommunerna är dock att de har
samma expertisbakgrund inom antingen biologi, teknik eller landskaps- och planarkitektur (Borgholms
kommun 2012, s. 2; Emanuelsson & Persson 2014; Herrman 2013; Kristianstad kommun 2010b, s. 16;
Malmö stad 2008, s. 3; Widarsson SvV 2007). Samtidigt behandlas aldrig den inom den medicinska
expertisen vedertagna uppfattningen att uppförande av fler öppna vattenområden kan stimulera
befintliga vektorburna smittor som tularemi, Ockelbosjukan och Bluetongue samt medverka till att nya
smittor som malaria, West Nile fever och chikungunya kan etableras i Sverige (Folkhälsomyndigheten
2013b; Informant 7; 8, 2015; Jaenson 1985, ss. 26-28; Wahren & Wahren 2007, ss. 139-144). Det
förefaller som om det i planprocessen finns någon form av makthierarki där viss kunskap har företräde
framför annan, liknande det förhållande som Flyvbjerg (1998, s. 189) omnämner som en maktkamp.
Frågan är om det är en medveten maktkamp eller snarare ett utslag av hur olika professioners
kunskapsfält präglar planprocessen.
Fallet med den bristande dialogen kring öppen dagvattenhanterings påverkan på vektorburen smitta
går att betrakta som ett utslag av makt där handlingsutrymmet över problemformuleringen är central.
Maktkampen utgörs i praktiken av en konkurrens mellan olika aktörers begreppsdefinitioner, där den
betydelse som under en längre tid ansetts vara ”rimlig” slutligen sedimenterats som en hegemoni
(Mukhtar-Landgren 2012, s. 23). Den biologiska, tekniska och arkitektoniska expertisens
handlingsutrymme i planprocessen har utifrån detta resonemang medverkat till att deras normativa
tillämpning dominerar uppfattningen om vad öppen dagvattenhantering innebär. Något som i sin tur
exkluderat den medicinska expertisens konkreta varningar om att vektorburen smitta kan stimuleras
(Informant 8, 2015). Smittor som i värsta fall kan ha betydande negativ påverkan på såväl människors
som djurs hälsa och kan kosta samhället stora summor att hantera.
Det är möjligt att de ekologiska fördelarna kan väga tyngre än de medicinska nackdelarna, detta arbete
syftar dock inte till att utmynna i normativa ställningstagande för eller emot öppen
dagvattenhantering. Den för undersökningen intervjuade smittskyddsläkaren, Informant 8, är
företrädare för den officiella Smittskyddsmyndigheten i Region Skåne och har därför i lag stadgat
ansvar att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar. Det innebär att hen bland annat har
mandat att mot den drabbades vilja kunna kräva ingripanden i form av isolering, karantän, stängning
av verksamhet med mera (Socialstyrelsen 2015, s. 1). Då Informant 8 (2015) anser att inte tillräcklig
hänsyn tas till risk för framtida smittspridning till följd av planering för öppen dagvattenhantering, är
det ett tungt argument för att frågan måste diskuteras och hanteras i planprocessen.
Strömgrens (2007, s. 237) teori om att tilltro till upplysningsidealet, med sin framträdande tillit till
teknik och människans förmåga, medverkat till att de rationella idealen fortsatt att indirekt prägla den
svenska planeringen som doktrin kan till viss del förklara den hegemoni som präglar diskursen kring
för- och nackdelar med öppen dagvattenhantering. Tilltron till att människan som expert är kapabel
att balansera naturen och finna universallösningar finns fortfarande kvar inte minst inom de discipliner
som dominerar handlingsutrymmet:
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”Det handlar också om balansen i den biologiska mångfalden, det måste man
tänka på också. Finns det mycket myggor kanske det finns mycket fåglar, det
handlar om det hela tiden. De ska balansera upp varandra (Informant 4, 2015)”
Det skapar i sin tur traditionella bilder av ideal. Dessa bilder blir så starka att ingen ställer sig frågande
till varför idealen faktiskt försvann (Reichholf 2010, s. 102). Den rationella planeringens prägling har
således medverkat till att den biologiska, tekniska och arkitektoniska expertisens tilldelas det
handlingsutrymme som krävs för att deras problembild etableras och framstår som oproblematiska
ideal. En ökad biologisk mångfald och ”öppna våtmarker med liknande förutsättningar som de en gång
haft i ett historiskt perspektiv” (Boverket 2010a, s. 48) betonas då som endast positiva. Därmed fryses
historien i helhet till ett ögonblick där en ytterst selektiv historieskrivning används av både Boverket
(2010a, s. 48) och bland kommunerna (Borgholms kommun 2012, s. 26; Kristianstad kommun 2014, s.
68; Malmö stad 2014a, s. 53) som argument för att legitimera nutida handlingar. Det medför i sin tur
att ideal förespråkas på bekostnad av andra (Bradley 2009, s. 360; Reichholf 2010, s. 102). Den starka
hegemonin som präglar diskursen idealiserar följaktligen 1800-talets vattenlandskap och djurliv till den
mån att malariaepidemier och utdikningens fördelar glöms bort.
Risken att vektorburna sjukdomar stimuleras av öppen dagvattenhantering ska dock inte överdrivas
då det än så länge inte åsamkat några större problem, men frågan måste lyftas i planprocessen för att
kunna hanteras. Även utan öppna dagvattensystem kan sjukdomar komma att spridas i och till Sverige
och samtidigt är det möjligt att den biologiska mångfalden kring och i systemen kan motverka en
massökning av mygg, men för varje nytt potentiellt mygghabitat ökar likväl risken (Informant 7; 8,
2015; Jaenson 1983, s. 2420). Eftersom habitat för stickmyggor kan utgöras av dåligt skötta swimming
pooler eller vattensamlingar i bildäck och burklock förtydligas också hur snabbt problemet kan eskalera
och hur svårhanterligt det blir om smittan väl får fäste (Lindgren 2014, s. 2; Petersen 2013, s. 309;
Wahren & Wahren 2007, s. 142). När planering för öppen dagvattenhantering dessutom uppmuntras
av EU, i form av deras vattendirektiv och riktad finansiering, (Borgholms kommun 2012, s. 7;
Kristianstad kommun 2013, s. 68; Malmö stad 2014a, s. 55) och även rekommenderas i våra städer,
det vill säga på samhällets mest tätbefolkade och varma platser (Boverket 2010b, s. 3), blir de
potentiella effekterna ännu mer påtagliga. Det innebär fler habitat i länder och på platser som har ett
mer gynnsamt klimat för myggkläckning. För att bättre avgöra hur stor risken faktiskt är krävs likväl
mer forskning i ämnet. Det övergripande problemet är dock inte främst att planeringen riskerar att
stimulera flera vektorburna sjukdomar, utan att det i planprocessen inte förs någon diskussion där
problemet behandlas. Trots att det onekligen är av samhällsintresse och att det finns expertis som
besitter kunskapen som de vid upprepade tillfällen försökt förmedla till länsstyrelse och kommuner
(Informant 8). Informant 2 och 4 för fram ett par intressanta argument till varför det blivit så:
”Man kan ju aldrig ta upp allting utan då blir det ju det som är mest akut
egentligen, som att dagvattnet måste hanteras i Kristianstad för annars så blir
det ju träsk här (Informant 4, 2015).”
”Problemen är så pass hypotetiska, eller jag tror de upplevs som hypotetiska,
att man väntar tills man får en mer konkret varning (Informant 2, 2015).”
Omedvetet förmedlas här ett reduktionistiskt sätt att se på problemet där kunskap från vissa
discipliner systematiskt förbigås. Det egna ämnesfältets synsätt får helt styra den problembild som
framställs, med resultatet att viktig kunskap förbises. Det exemplifieras väl av Mukthar-Landgrens
(2012) modell kring makt som handlingsutrymme. Handlingsutrymmet utgörs av två maktprocesser:
makt som handlingsförmåga, det vill säga makten att kunna göra ett val, och makt som uteslutning,
det vill säga när ett val görs utesluts också andra möjligheter (Mukhtar-Landgren 2012, s. 24). I
malariadrabbade länder i Afrika arbetar man aktivt med att dika ut vattendrag för att försöka få bukt
på smittspridningen (Rombo 2004, s. 37; Benenson 1995, s. 286), således det problem som anses vara
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mest akut. Den medicinska expertisen har med andra ord handlingsförmågan att göra ett val som
utesluter intressena att gynna en biologiska mångfald och att planera mot översvämningar. I Sverige
där vektorburen smitta än så länge inte är ett större problem (Informant 7, 2015), men däremot
klimatförändringar och miljöproblem ständigt diskuteras, skapas en motsatt effekt. Klimatfrågan
tilldelas större medial uppmärksamhet och genom att då söka lösningar på problemet kan politiker,
demokratins beslutsfattare, visa handlingskraft som kan ge större gensvar under exempelvis ett val.
Därmed skapas ett tunnelseende som istället gynnar de biologiska och tekniska värdena men
exkluderar den medicinska expertisen. Ivern att vilja lösa ett samhällsproblem föder således nya
maktrelationer och med det nya problem.
Hur kan då hegemonier uppstå som medför att vissa aktörer kan förskaffa sig handlingsutrymmet att
kunna exkludera andra discipliner ur en planprocess, som förutsätts vara öppen och behandla alla
intressen och aktörer? För att få en bättre förståelse av sådana maktrelationer bör de underliggande
faktorerna till att hierarkier uppstår i planprocessen diskuteras.

5.2 Hierarkiernas inverkan
I det här arbetet framkommer ganska tydligt att de tekniska kommunala förvaltningarna har
tillförskansat sig handlingsutrymmet att ansvara för planerande och upprättande av öppna
dagvattensystem. De tekniska förvaltningarna står bland annat som ensamma författare till
kommunernas strategidokument rörande dagvatten (se t.ex. Borgholms kommun 2012, s. 2;
Kristianstad kommun 2010b, s. 16; Malmö stad 2008, s. 3). Även om andra aktörer och allmänheten
har rätt att komma med synpunkter kan de likväl endast göra det på av förvaltningarna redan författat
material. Problemformuleringsinitiativet ligger därmed hos förvaltningarna, vilket medför att det är
deras kunskapssyn eller kultur som styr hur problemet formuleras. Allmänhetens inflytande resulterar
med andra ord inte i att en jämbördig process skapas utan snarare i att befästa redan påbörjade beslut
och underlätta genomförandet (Strömgren 2007, s. 238).
Förvaltningarnas makt som handlingsutrymme tydliggörs också av att de som författare till
strategidokumenten kan framhäva vilka samverkankonstellationer och intressen som anses viktiga.
Exempelvis att kommunens dagvattenstrategi är ett samverkansprojekt mellan de olika tekniska
förvaltningarna (Malmö stad 2008, s. 2) eller att frågor gällande dagvattenhantering på senare tid
förskjutits mot miljö- och kvalitetsaspekter (Malmö stad 2008, s. 3). De tekniska förvaltningarna har
tilldelat sig själva en expertposition där de med sitt språk påverkar processen att överensstämma med
sina åsikter och värderingar (jmf Flyvbjerg 1998, s. 210). Denna maktposition behöver inte vara
resultatet av en manipulativ maktutövning utan är snarare i de flesta fall effekten av professionernas
självbild, kunskapssyn och de hegemonier som anses givna och därmed bidrar till en maktförskjutning.
Resultatet blir dock att förvaltningarna tilldelas möjligheten att utse aktuella aktörer vid projekten och
avgöra utifrån vilka intressen projekten bör behandlas. Samtidigt får de då också makten att påverka
vem och vad som kan uteslutas ur planprocessen (Mukhtar-Landgren 2012, s. 24). Detta förtydligas av
att den externa expertis som hyrs in alltid representerar de biologiska, arkitektoniska eller tekniska
disciplinerna (Informant 1; 2; 3; 4; 5; 6, 2015), det vill säga samma typ av expertis som redan finns inom
de tekniska förvaltningarna och som arbetar utifrån samma kunskapsbas och intressen. De tekniska
förvaltningarna har således handlingsutrymmet att påverka vad som anses vara ett expertutlåtande
som får ligga till grund för beslutsfattarnas ställningstagande. Samtidigt har det rationella idealet att
bedriva planering utifrån expertkunskap (Allmendinger 2009, s. 50) en fortsatt distinkt inverkan på den
svenska planeringskontexten.
Mellan de tekniska förvaltningarna finns också olika hierarkier. Planering är en produkt av uteslutande
och inkluderande maktprocesser, vilket i praktiken innebär att det finns en oändlig variation av
maktrelationer där olika aktörer och discipliner alltid kommer att ha skiftande inflytande på
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planeringen (Mukhtar-Landgren 2012, s. 29). Denna maktkamp förtydligas utifrån vilka åtgärder som
hanteras. Vid våtmarksprojekt där det inte finns något exploateringsintresse, och som därmed inte
kräver detaljplan, har den biologiska expertisen handlingsutrymmet att styra processen och förpassa
planerarna till mindre betydelsefulla positioner som ansvariga för framtagande av kartmaterial
(Informant 4, 2015). I de fall där detaljplan krävs är dock maktstrukturen den omvända och
förespråkare för de biologiska och tekniska intressena känner sig missgynnade till följd av att
exploateringsintressen ger planerarna och byggindustrin ökat handlingsutrymme (Informant 1; 5,
2015). Beroende på åtgärd och exploateringsintresse tilldelas följaktligen förvaltningarna olika
inflytande och handlingsutrymme att påverka processen utifrån sina intressen och värderingar, vilket
också öppnar för ett ökat eller minskat handlingsutrymme för andra aktörer.
Den ordning, eller hierarki, som framträder i intervjuerna (Informant 1; 2; 3; 4; 5; 6, 2015) indikerar att
en maktordning etablerats som har betydelse för hur en hegemonisk föreställning vunnit inträde. De
tekniska förvaltningarna har ett starkt handlingsutrymme men påverkas av andra aktörer som
framförallt beslutsfattare och byggindustrin. För att få en ökad förståelse för olika aktörers
handlingsutrymme, och hur det i sin tur medverkat till att underbygga den hegemoniska föreställning
som präglar diskursen kring öppen dagvattenhantering bör maktens tekniker analyseras. På så vis
skapas en djupare förståelse för hur maktkampen om handlingsutrymmet bidragit till att viss kunskap
och vissa aktörer exkluderats.

5.3 Maktens tekniker
I planprocessen gällande öppen dagvattenhantering är maktteknikerna sällan, om någonsin, öppet
eller medvetet manipulerande. De utövas snarare omedvetet som en följd av den kultur och självbild
som utvecklats inom den egna professionen. Subtila makttekniker som belöning, hot, kontroll och
övervakning blir ett verktyg för olika aktörer att stärka sitt handlingsutrymme och därmed även
slutligen medverka till att underbygga en hegemonisk föreställning (Börjesson & Rehn 2009, s. 11).
Normativa ställningstaganden upplevs då som riktiga och de aktörer med störst handlingsutrymme
tycker sig därför kunna avgöra vad som är de verkliga problemen och vilka avgränsningar som kan
göras (Mukhtar-Landgren 2012, s. 23).
Kommunernas beroende av europeisk och statlig finansiering för våtmarksprojekt (Borgholms
kommun 2012, ss. 6-7; Informant 3, 2015) försätter dem i en beroendeställning till sina finansiärer.
Utan tillskotten från EU skulle kommunerna inte kunna ge de bidrag och miljöstöd som krävs för att
markägarna ska kunna göra ekonomisk vinst på att upplåta sin mark (Borgholms kommun 2013, s. 6;
Informant 3; 5, 2015). Utan bidragen skulle troligen markägarna i sin tur utöva sin rätt, och makt, att
neka projekten. Samtidigt tilldelas exempelvis statlig finansiering som LOVA-medel bara till
våtmarksprojekt som syftar till att motverka näringsläckaget till havet (Informant 5, 2015). LOVAmedlen tilldelas med andra ord som belöning till de kommuner som är villiga att planera sina projekt
utifrån de statliga intressena. Finansieringen blir därmed en form av styrmedel, en maktteknik i form
av belöning, från statligt håll, eller för den delen från EU, som stärker deras handlingsutrymme och
möjlighet att påverka planprocessen utifrån sina intressen och föreställningar om vad som bör
behandlas och hur (Börjesson & Rehn 2009, s. 14). Belöningstekniken ger därmed finansiären
handlingsutrymme att kunna påverka eller bestämma agendan för planprocessen och på så sätt
underbygga det hegemoniska ideal som präglar dennes uppfattning (Mukhtar-Landgren 2012, s. 25).
Ekonomins påverkan gör sig dock inte bara tillkänna i form av makttekniken att belöna ett visst
handlande utan även som ett indirekt hot om att gå miste om finansiella medel vid ”fel” handlande.
Det skapas därmed en outtalad uppdelning av vilka aktörer, åtgärder och intressen som bör prioriteras
men också vad och vem som tilldelas ett mindre inflytande (Mukhtar-Landgren 2012, s. 24). Detta
subtila hots inverkan på planprocessens maktstrukturer förtydligas möjligen av hur tjänstemännen
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upplever att de bör akta sig för att ställa krav på byggindustrin (Informant 1; 2, 2015). Om inte
byggindustrins önskemål att avgränsa planprocessen, så att de lättare kan bygga snabbt och billigt,
uppfylls uppstår risken att de inte finner projekten lönsamma och drar sig ur. Kommunen förlorar
därmed en investerare. Det innebär i sådana fall att byggindustrin i och med det manifesterar ett
indirekt, och möjligen omedvetet, hot som maktteknik för att tillförskansa sig handlingsutrymme att
påverka tjänstemännens tillvägagångsätt (Börjesson & Rehn 2009, ss. 12-13). Kommunernas
ekonomiska situation skulle därmed påverka byggindustrins handlingsutrymme att få igenom sina
villkor och möjlighet att påverka planprocessen, men också ha betydelse för utformningen av stora
delar av kommunens öppna dagvattensystem, då kommunerna eftersträvar att dagvatten i största
mån tas om hand lokalt på fastighetsägarens mark (Borgholms kommun 2002, s. 35; Kristianstads
kommun 2013, s. 173; Malmö stad 2014a, s. 51).
Ekonomiska incitament och lönsamhetsargumentet används inte bara som ett verktyg av staten,
beslutsfattare eller byggindustrin för att vinna handlingsutrymme att kunna påverka tjänstemännen,
utan nyttjas även i motsatt riktning. De kommunala tjänstemännen använder exempelvis fördelarna
med öppen dagvattenhantering som argument för att kommunen ska kunna göra ekonomisk vinst på
projekten som att rent vatten i Hanöbukten medför större turistnäring och en inkomstkälla för
kommunen värt hundratals miljoner (Informant 4, 2015). Det finns med andra ord indikationer på att
argumentationen från tjänstemannahåll till beslutsfattare utgår från att fokusera på de ekonomiska
fördelarna med öppen dagvattenhantering för att intressera dem att godkänna och finansiera
projekten. På så sätt skapas projekt som står i överensstämmelse med hur den egna professionen och
förvaltningens kunskapssyn ser ut och därmed ges också dessa professioner en framträdande roll som
experter på området. Sålunda stärks deras handlingsutrymme att kunna göra val kring vilka frågor som
ska behandlas och då även vilken extern expertis som ska inkluderas.
Belöning och hot är dock inte de enda subtila makttekniker som naturligt uppkommer i planprocessen
och bidrar till hur och vem som får handlingsutrymme och inflytande. Tekniker i form av övervakning
och kontroll är också påtagliga och används för att manifestera handlingsutrymmet och påverka de
andra aktörerna (Börjesson & Rehn 2009, ss. 12-13). Kommunerna förutsätts planera utifrån lagen,
Boverkets riktlinjer, de nationella miljö- och kvalitetsmålen och de statligt finansierade projektens
program (Borgholms kommun 2002, s. 34; Kristianstad kommun 2013, s. 34; Malmö stad 2014a, s. 64).
Detta övervakas av bland annat den statliga myndigheten Länsstyrelsen som har mandat att utfärda
straff eller underkänna projekt om inte kraven upprätthålls (Borgholms kommun 2012, s. 6; Malmö
stad 2014a, s. 70), det vill säga att de hegemoniska föreställningarna underbyggs. Samtidigt medför
planmonopolet att kommunerna genom sina detaljplaner kan kontrollera och påverka byggindustrin
att bygga på ett visst sätt (Informant 2, 2015; Strömgren 2007, s. 238).
Kontroll och övervakning används med andra ord både uppifrån och ner och nerifrån och upp för att
kontrollera planprocessen och understödja subtila makttekniker som hot och belöning. Gemensamt
för dessa tekniker är att den som nyttjar dem stärker sitt handlingsutrymme och upprättar ett system
där teknikerna används till att påverka de inblandade och de som önskar inträda (Börjesson & Rehn
2009, s. 11). Den ekonomiska fokuseringen i kombination med kontrollorgan och krav skulle utifrån
detta resonemang skapa system i planprocessen, där de kommunala tjänstemännen uppmuntras att
fokusera på att framföra positiva faktorer som överensstämmer med den hegemoniska föreställningen
om för- och nackdelarna med öppen dagvattenhantering. På så sätt skapas också projekt där
tjänstemännens arkitektoniska, biologiska eller teknisk kunskap är värdefull för kommunen. Samtidigt
medverkar de övriga aktörernas påtryckningar att komma med ekonomiskt försvarbara och effektiva
processer till att tjänstemännen indirekt tvingas avgränsa sig ytterligare för att inte försvåra processen
och därmed riskera repressalier. Att involvera medicinsk expertis som påpekar ytterligare en negativ
effekt kan därför rimligen ses som ologiskt i ett sådant system. Istället väljs den kortsiktiga lösningen
att verkställa projekt som inte tar hänsyn till potentiella risker, som i ett långsiktigt perspektiv kan bidra
till förödande konsekvenser för samhället.
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5.4 Slutsats
I det här arbetet har uppmärksammats epidemiologiska risker med en rådande trend inom den fysiska
planeringen, återställande av våtmarker och öppen dagvattenhantering. Hur stora och akuta riskerna
är kan vara svårt att avgöra, men i arbetet har framkommit att medicinsk expertis och
smittskyddsmyndigheter upplever att för lite hänsyn tas till deras väl grundade invändningar.
Anledningen till detta kan sökas i rådande maktstruktureringar inom fysisk planering.
Omedvetet nyttjande av subtila makttekniker för att stärka handlingsutrymmet och kunna påverka
planprocessen förefaller inte verka endast linjärt från toppen och ner utan irreguljärt mellan olika
nivåer. Å ena sidan påverkar beslutsfattarna tjänstemännen genom riktlinjer, beslut, kontrollorgan och
finansiering men å andra sidan motiveras deras handlingar utifrån tjänstemännens expertkunskap. På
samma vis kan tjänstemännen ställa krav, genom planer och riktlinjer, på hur exempelvis byggindustrin
ska hantera sina projekt i kommunen samtidigt som det ligger i beslutsfattarnas ekonomiska och
politiska intresse att exploatörer satsar i kommunen eller i Sverige i stort. Byggindustrin har därmed
handlingsutrymme att påverka beslutsfattarna att avgöra vilka krav tjänstemännen kan ställa. Vad som
dock uppstår i spänningarna av denna maktkamp är att de aktörer som inte har en direkt roll i
planprocessen, exempelvis läkare eller epidemiologer, utesluts. Detta då maktteknikerna skapar
systemen i planprocessen som medverkar till att stärka de aktörer med störst handlingsutrymme, och
därmed också att underbygga rådande hegemonier, genom att exkludera aktörer eller intressen som
går emot de ledande aktörernas hegemoniska föreställning.
Arbetets fallstudie går att betrakta som ett utslag av makt där handlingsutrymmet över
problemformuleringen varit avgörande. Maktkampen utgörs i praktiken av en konkurrens mellan olika
aktörers begreppsdefinitioner. De aktörer som innehar ett handlingsutrymme har då omedvetet, som
en följd av den självbild och kultur som utvecklats inom den egna professionen, givits utrymme att
förespråka en betydelse som baseras på deras kunskaper och intressen som slutligen kommit att
dominera diskussionen och sedimenteras till en hegemoni. Utifrån detta resonemang är det rimligt att
den arkitektoniska, biologiska och tekniska expertisens handlingsutrymme i planprocessen medverkat
till att deras normativa tillämpning dominerar uppfattningen om vilka problem och fördelar öppen
dagvattenhantering medför. En effekt av detta blir dock att kunskap riskerar att förbises, vilket verkar
vara fallet med den medicinska kunskapen om vektorburen smitta. Det handlar således inte om en
medveten uteslutning av kunskap utan om att vissa aktörers handlingsutrymme blivit så dominerande
och den hegemoniska föreställningen stark nog, att aktörerna övertygats att deras handlingar är de
mest angelägna. Att den svenska planeringen utgår från ett kommunikativt ideal där planprocessen är
jämlik och öppen för alla kan med andra ord ifrågasättas. I detta fall har konsensusidealet inte varit
rådande utan undersökningen har snarare stärkt intrycket att planprocessen genom subtila
maktordningar gynnar vissa aktörers inflytande på andras bekostnad.
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5.5 Vidare forskning
Infallsvinkeln att undersöka öppen dagvattenhanterings potentiella stimulans av vektorburen smitta
förfaller vara inom planeringskretsar ny och underforskad. Potentialen för vidare forskning är med
andra ord stor. Då ämnet kräver en förståelse av flera olika discipliners kunskapsområden möjliggör
det även en stor variationsrikedom av infallsvinklar och nyttjande av olika typer av forskning.
Många öppna dagvattenprojekt är fortfarande i planeringsstadiet, vilket medför ett intressant tillfälle
att utföra studier som undersöker över tid vilka skillnader som uppstår i ett område efter att öppen
dagvattenhantering installerats. En sådan studie skulle kunna vara att undersöka vilka skillnader på
insektsfaunan som uppstår efter att ett öppet system tagits i bruk och nyttjats en längre tid. På så vis
kan kvantitativa data tas fram över hur mycket större myggpopulationer olika system medför samt
vilka typer av arter som stimuleras.
En intressant infallsvinkel på vidare forskning är även att studera mer praktiska lösningar på hur
problemet kan hanteras. Några av de grundläggande avsikterna med öppen dagvattenhantering är att
fördröja vattnets väg med ytliga system och bidra till ett mer hållbart samhälle. Därmed skapas dock
en konflikt mot ambitionen att försämra förutsättningarna för vektorburen smitta, då några av de
vanligare lösningarna för att bekämpa myggor idag är att motverka stillastående vattensamlingar,
utdika vattendrag eller använda biologisk bekämpning. Vilken beredskap som ska finnas för hantering
av smittorna är därför också ett intressant ämne. Hur kan befolkning, boskap eller vilda djur skyddas?
Var går gränsen mellan folkhälsa och ekologisk hållbarhet? Vem ska ha befogenheten att ta beslut?
Var ska det yttersta ansvaret förläggas?
Planering för vattenhantering och ohälsa har dock oerhört många fler dimensioner än bara
stimuleringen av vektorburen smitta. Vidare forskning kan göras kring exempelvis riskerna för
stimuleringen av bakterier eller hur fontäner med sin sprutande effekt kan öka spridningen av
legionella. Även säkerhetsfrågan är en intressant infallsvinkel. Hur kan vi behålla vattnet i staden utan
att folk blir skadade eller skadegör? Hur mycket av riskerna kan byggas bort och hur mycket bör faktiskt
göras? Vad är upp till varje enskild medborgare och vad är upp till samhället, kommunen eller staten?
Makts påverkan på planering kan argumenteras för att vara ett i alla planprocesser förekommande
fenomen, vilket bekräftas i detta arbete. Ämnet är därför fascinerande och något som bör studeras
vidare både ur en praktisk synvinkel, som hur planprocessen kan göras mer öppen eller hur extern
kunskap kan tillgängliggöras bättre, men också från en mer ideologisk utgångspunkt. Hur kan man
förena ökad demokrati med professionell kompetens?
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Ordlista
Bakterie

Encelliga
mikroorganismer
utan
cellkärna
och
membranomslutna organeller som kan sprida sjukdomar

Dagvatten

Vatten som tillfälligt rinner på markytan exempelvis regn- eller
smältvatten

Endemisk sjukdom

Sjukdom som återkommer regelbundet inom ett geografiskt avgränsat
område

Habitat

En miljö där en viss växt- eller djurart kan leva

Hegemoni

Den dominans eller ledande ställning som exempelvis en person, en
organisation eller ett land kan ha

Plasmodium

Ett släkte av protozoparasiter som kan orsaka malaria

Protozoer

Encelliga parasiter, urdjur, som kan orsaka malaria

Vektor

Smittöverförande värddjur exempelvis mygga eller fästing

Vektorburen smitta

Sjukdom som sprids med smittöverförande värddjur exempelvis West
Nile fever som sprids med myggor

Virus

Små biologiska enheter som måste infektera levande organismer för
att föröka sig

Slutet dagvattensystem

System som tar hand om dagvatten genom slutna rör under mark

Reservoar

Värddjur för smittan som sedan kan spridas med exempelvis vektorer

andra

Öppen dagvattenhantering System som tar hand om bland annat dagvatten genom ytlig avledning.
Exempelvis genom diken, dammar eller våtmarker
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BILAGA 1: Tematik till semi-strukturerade intervjuer
Tema 1. Varför öppen dagvattenhantering



Varför planera för öppen dagvattenhantering?
Vilka fördelar medför öppen dagvattenhantering och vilka risker eller problem?

Tema 2. Biologisk mångfald



Varför är en biologisk mångfald eftersträvansvärt?
På vilket sätt kan öppna dagvattensystem bidra till en ökad biologisk mångfald?

Tema 3. Planprocessen






Hur ser planprocessen ut vid planering för öppen dagvattenhantering?
Vilka professioner menar du har huvudansvaret för öppna dagvattenfrågor?
Vilka professioner är drivande i processen gällande planering för öppen dagvattenhantering?
Vilka professioner rådfrågar och samarbetar kommunen med vid sådana projekt?
Rådfrågas någon medicinsk expertis vid planerandet för öppen dagvattenhantering?

Tema 4. Vektorburen smitta




Är det möjligt att ökad biologiska mångfald till följd av stillastående vattensamlingar också
medför att ökade populationer av myggor uppkommer?
Skulle större populationer av myggor utgöra ett problem eller hur hanteras det?
Är sjukdomar som sprids med myggor ett problem som skulle kunna stimuleras vid uppförande
av öppna dagvattensystem i Sverige?
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