


Sammanfattning

 
Följande uppsats är den avslutande delen av Kandidatprogrammet för Fysisk 
planering på Blekinge tekniska högskola och utgör 15 högskolepoäng. 
Uppsatsen behandlar ämnet ‘Hållbar landsbygdsutveckling’ och syftar till 
att utreda vilka planeringsstrategier som kan tillämpas i tätorten Grebo i 
landsbygdskommunen Åtvidaberg. 
 
En miljömässigt hållbar utveckling syftar till att hushålla med jordens 
begränsade resurser. Förutsättningen för en hållbar utveckling är att utsläppet 
av växthusgaser begränsas till ett ton per person och år (Wangel 2012:97)
samt att den genomsnittliga resursförbrukningen minskas till en tiondel 
(Wärneryd et.al 2009:32).  
 
På nationell nivå finns lagstiftning och miljökvalitetsmål som arbetar 
för en miljömässigt hållbar utveckling. När arbetet konkretiseras i 
praktiska riktlinjer kan två motstridiga budskap skönjas: ‘Förtätning’ 
och ‘Ruralisering’. Ur den aspekten har täta bebyggelsestrukturer bäst 
förutsättningar för att vara miljömässigt hållbara och det beror på främst 
på att samhällets försörjningssystem då kan nyttjas av flera (Johansson 
2012:36). Dock tenderar människor som bor i storstaden ha en mer 
resurskrävande konsumtion än människor som bor i glesa, rurala, strukturer 
(Wangel 2012:94-102). Slutsatsen är således att det inte går att förenkla 
hållbar utveckling till en fråga om täta eller glesa bebyggelsestrukturer, 
“lösningen” är vida mer komplex. 

De strategier som kan tillämpas i Grebo är att förlägga ny bebyggelse i 
anslutning till befintliga strukturer så att dessa kan nyttjas av flera och 
att sträva mot en måttlig täthet i bebyggelsen. Ny bebyggelse kan även 
uppmuntras till att vara småskalig och resurssnål, dock är det inget som kan 
regleras i översiktsplan. Kommunen kan även informera kommuninvånarna 
om vikten av lokalt miljöarbete och individuella insatser. Slutsatsen är att 
dessa strategier till viss del redan tillämpas i Grebo och att orten i dessa 
avseenden har relativt goda förutsättningar för en fortsatt hållbar utveckling.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund 
En nygammal utmaning för den framtida planeringen är att hushålla med 
jordens resurser så att fler människor, idag och i framtiden, får en bättre 
levnadsstandard. En planeringsstrategi för att spara på resurserna är att 
bygga så tätt att samhällets försörjningssystem kan nyttjas av flera. Sett 
ur en global synvinkel är det en mycket bra strategi eftersom 60 procent 
av jordens nio miljarder invånare beräknas bo i städer år 2050 (Johansson 
2012:11). Sverige förutspås en liknande urban utveckling men jämte det täta 
storstadsboendet lever också drömmen om landsbygden. En undersökning 
från Sifo visar att hälften av de tillfrågade svenskarna vill bo på landsbygden, 
störst intresse finns hos kvinnor i åldersgruppen 18-29 år där motsvarande 
siffra är 70 procent (Boverket 2012:43). Problemet är att det generellt sett 
går åt mer resurser per person för att bo på landsbygden än i staden. Invånare 
på landsbygden är i genomsnitt mer beroende av bil och fossila bränslen, 
använder mer energi till bostadens uppvärmning och har avloppslösningar 
som påverkar miljön negativt i större utsträckning än invånare i svenska 
städer (Markensten et.al 2013:60). Hur ska efterfrågan på landsbygdsboende 
kunna tillgodoses på ett långsiktigt hållbart sätt? 

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka vad 
en miljömässigt hållbar 
utveckling innebär och vilka 
planeringsstrategier som finns för 
en hållbar landsbygdsutveckling. 
Vidare är syftet att värdera hur 
dessa planeringsstrategier kan 
tillämpas i ett avgränsat planområde. 
Planområdet i följande uppsats är 
lokaliserad till tätorten Grebo, i 
landsbygdskommunen Åtvidaberg.
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Bild 1.  Grebo i Sverige (Karlin)



1.3 Frågeställningar
Vad innebär en hållbar utveckling?  
Vilka planeringsstrategier finns för hållbar utveckling på landsbygden? 
Hur kan dessa strategier tillämpas i Grebo? 

 
1.4 Metod 
Under följande rubrik beskrivs uppsatsens tillvägagångssätt. 
 
Forskningsdesign 
Den forskningsdesign som tillämpats i följande uppsats är en fallstudie och 
tillvägagångssättet beskrivs av Martyn Denscombe i Forskningshandboken 
(2011:62-63). Syftet med fallstudien är att belysa generella tendenser genom 
att undersöka det enskilda fallet. Fördelar med fallstudien är möjligheten att 
undersöka en verklig situation grundligt och ge utrymme för komplexa och 
subtila resultat. Valet av undersökningsenhet sker medvetet för att fokusera 
undersökningen till särskilda attribut och härleda generella slutsatser från det 
specifika fallet. Fallstudien kan vara antingen upptäcktsstyrd eller teoristyrd. I 
följande uppsats har en teoristyrd fallstudie använts för att belysa hur en 
hållbar landsbygdsutveckling kan tillämpas i verkligheten.  
 
Fallstudien handlar om tätorten Grebo i Åtvidabergs kommun. Urvalet har 
främst baserats på att Åtvidabergs kommun är en av Sveriges 164 
landsbygdskommuner (Jordbruksverket A 2014). Med tanke på studiens 
omfattning fanns inte utrymme att se till hela kommunen och en avgränsning 
gjordes för att omfatta en av kommunens fem tätorter. Valet föll på Grebo som 
är en tätort mellan Åtvidaberg och Linköping där det bor ungefär tusen 
personer och som har en positiv befolkningsökning. En underordnad 
anledning till att fallstudien kom att handla om Åtvidabergs kommun var att 
jag gjorde praktik på samhällsbyggnadskontoret sommaren 2013. 
Praktikperioden ledde fram till en god kontakt med kommunens planerare och 
gav en viss lokalkännedom om Grebo. Den sommaren väckte också ett 
intresse för landsbygdens planeringsutmaningar vilket gjorde att 
examensarbetet blev en möjlighet till fördjupning i dessa frågor. 

De frågor som forskaren måste ställa sig när fallstudien används som 
forskningsdesign är om fallstudien är representativ för att påvisa generella 
tendenser (Denscombe 2011:68-69). Går det enskilda fallet att koppla till en 
större kontext? Kan generaliseringar göras eller är resultaten unika för det 
undersökta fallet? Avsikten med följande fallstudie är att koppla resultatet till 
någon av de övriga 163 landsbygdskommunerna i Sverige, dock är det svårt 
att bedöma hur många av dessa kommuner som står inför liknande 
planeringsutmaningar som Åtvidabergs kommun. Det finns landsbygdsnära 
tätorter där nya bostäder inte efterfrågas i samma utsträckning och då är också 
kommunens möjligheter att påverka planeringen i en hållbar utveckling 
begränsade. Den främsta nackdelen med fallstudien som forskningsdesign är 
svårigheten att avgöra hur representativ fallstudien är i ett större sammanhang, 
vilket i sin tur är avgörande för studiens trovärdighet (Denscombe 2011:68-
69). Denscombe (2011:71) menar att: En bra fallstudie måste ha en klar bild 
över fallets gränser och tydligt redovisa vilka dessa är. Vidare är svårigheten 
att avgränsa planområdet och bedöma vilka källor som ska ingå i studien 
(Denscombe 2011:72). Aktuell fallstudie bedöms vara av vetenskapligt 
intresse men för att läsaren själv ska kunna bedöma huruvida fallstudien är av 
generellt intresse eftersträvas en transparent arbetsprocess som ska kunna 
följas. 
 
Metoder 
I en fallstudie uppmuntras användandet av olika metoder. I huvudsak kan 
samhällsforskare använda sig av fyra olika metoder: Frågeformulär, 
intervjuer, observationer och skriftliga källor (Denscombe 2011:183). I 
följande uppsats har observationer och skriftliga källor använts. Grebo har 
besökts vid två tillfällen, en gång under hösten 2013 och en gång under våren 
2014 för fotografering och kortare fältstudier. Två tillfällen var för lite för att 
kunna dra några slutsatser av besöken och därför ligger uppsatsen tyngdpunkt 
på de skriftliga källorna.  
 
Fördelen med att begränsa studien till skriftliga källor gör att studien kan 
kontrolleras och återupprepas (Denscombe 2011:299). Nackdelen med att 
endast använda skriftliga källor är det skrivna ordet förmedlar en smalare bild 
av verkligheten än om exemplevis intervjuer hade genomförts, dock har 
studiens omfattning inte tillåtit detta. Avsikten har varit att använda olika  
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typer av skriftliga källor för att påvisa den komplexitet och motstridighet som 
‘Hållbar landsbygdsutveckling’ innebär. Johan Alvehus (2013:73) beskriver 
det med begreppet ‘Kristallisering’ i Skriva uppsats med kvalitativ metod: en 
handbok. Här används begreppet som en metafor för hur en kristall bryter 
ljuset i olika spektrum. Vid all användning av skriftliga källor måste forskaren 
ställa sig frågan om materialet är trovärdigt (Denscombe 2011:301-303). Var 
kommer dokumentet från? Vem är avsändare? Vad är avsikten?  När skrevs 
det? Innehåller dokumentet förstahandsinformation? Är det typsikt för sitt 
slag? Är innehållet tolkningsbart?  I följande uppsats bedöms de skriftliga 
källorna som trovärdiga, vilka utgörs främst av statspublikationer och 
vetenskapliga artiklar. 
 
Statspublikationer är att betrakta som en auktoritär och trovärdig källa, dock 
bör en medvetenhet finnas runt dess politiska koppling (Denscombe 
2011:299). Användningen av statliga dokument ansågs som relevant 
informationsmaterial för studien, eftersom de utgör riktlinjer för det 
kommunala planarbetet. De avsändare som förekommer är Boverket, 
Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Linköpings kommun och Åtvidabergs 
kommun. Stor vikt har fästs vid de planeringsdokument som producerats av 
Åtvidabergs kommun eftersom de är av betydelse för fallstudien. Flertalet av 
de dokument som berör Grebo är äldre än tio år, dock är det intressant att ta 
med dem i studien då de visar på en ansats som tidigare planering haft i 
Åtvidaberg. Inaktuella dokument kan också antas förkomma i andra 
kommuner med liknande planeringsförutsättningar.  
 
De vetenskapliga artiklar som reciteras har antingen varit publicerade i 
referentgranskade tidskrifter eller i yrkestidskriften Plan. Artiklarna har sållats 
fram med hjälp av skolbibliotekets söktjänst Summon. Övrig 
forskningsöversikt är hämtad ur akademiska avhandlingar eller från 
kurslitteratur inom fysisk planering.  
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ innehållsanalys 
Vid urval och läsning av de skriftliga källorna har en kvalitativ 
innehållsanalys tillämpats. Denscombe (2011:307-309) beskriver 
innehållsanalysen som två delar. Först görs ett tydligt urval av de dokument 
som är relevanta för studien, därefter bryts texten ner i mindre enheter och 
sedan analyseras dokumenten utifrån de kategorier som undersöks. Nästa steg 
är att koda dokumenten med den kategori som efterfrågas, därefter räkna 
förekomsten av de kodade enheterna och slutligen analysera texten i 
förhållande till hur ofta enheten förekommer.  
 
I följande uppsats har endast den första delen av innehållsanalysen använts i 
urvalet av skriftliga källor. Dokumenturvalet baserades på begreppen ‘Hållbar 
utveckling’ och ‘Landsbygd’. Därefter gjordes en kvalitativ genomläsning av 
dokumenten och efter ett flertal genomläsningar sammanfattades framlagda 
planeringsstratgeier som sedan kategoriserades och slogs samman med 
liknande tendenser. Ur dokumenten kunde två motstående planeringsstrategier 
skönjas, vilka sammanfattades under ‘Områdesöversikten’ och analyserades 
sedermera mot ‘Fallstudien’ i ‘Resultat-delen’. 
 
Nackdelen med en kvalitativ analys är att de delar som lyfts ut ur dokumenten 
kan framstå som lösryckta och kan feltolkas i ett annat sammanhang. Det 
finns även risk för att verkligheten blir alltför förenklad vilket gör att textens 
komplexitet och motsättningar går förlorade. Det är inte heller säkert att det 
källurval som gjorts är representativt för problematiken. Vid kvalitativ analys 
finns också en överhängande risk att “forskarens jag” påverkar resultatet. 
(Denscombe 2011:399-400)  
 
Syftet med en  vetenskaplig studie är att ha ett öppet sinne och att förhålla sig 
neutral till den fakta som presenteras (Denscombe 2011:378-379). I aktuell 
uppsats har objektivitet eftersträvats, dock har det varit problematiskt att 
tillämpa ett helt öppet sinne eftersom en viss förförståelse inom ämnet är 
oundvikligt efter tre års heltidsstudier inom Fysisk planering. Förförståelsen 
kan ha påverkan läsning och tolkning av dokumenten. För att undvika ett 
subjektivt resultat har en transparent metodbeskrivning eftersträvats, där 
arbetsprocess och källor kan härledas. 
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1.5 Avgränsning 
Följande uppsats har avgränsats i urval och omfattning av de resurser som 
ryms inom en kandidatuppsats om 15 högskolepoäng. Det har varit svårt att 
finna information som direkt knyter an till fallstudiens förutsättningar (hållbar 
utveckling av tätort i landsbygdskommun) och därför har en avgränsning 
gjorts till att behandla landsbygdsplanering generellt. De källor som använts 
bedöms som relevanta för ämnet men bör inte ses som allenarådande inom 
området. Det finns hundratals riktlinjer som kommunal planering måste 
förhålla sig till och de som redovisas här ger endast en fingervisning om den 
komplexitet som ämnet inrymmer.  
 
Hållbar utveckling är ett nästintill outtömligt ämne som är att svårt att ge en 
konkret bild av. I följande uppsats har en tonvikt lagts på de miljömässiga 
aspekterna av begreppet, eftersom jordens resurser måste ses som ett definitivt 
mått på de ramar som planeringen bör förhålla sig till. Ekonomi och sociala 
relationer behandlas inte inom följande uppsats, även om de naturligtvis har 
en betydande roll i den reella planeringen. Vidare sker inte heller någon större 
fördjupning i miljömålssystemet.
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Uppsatsen kretsar kring två centrala begrepp – ‘Landsbygd’ och 
‘Hållbarhet’ som presenteras i följande del. Avsnittet mynnar ut 
i en slutsats där begreppens innebörd fastställs för resterande 
uppsats.

 
2. Begrepp

2.1 Landsbygd 
Det kan tyckas simpelt att avgöra vad som är landsbygd och vad som är 
stad men faktum är att det inte finns en enhetlig definition av den svenska 
landsbygden.  
 
Om OECD:s globala definition av landsbygden skulle appliceras på 
Sverige så skulle 99% av den totala landarealen klassas som landsbygd, allt 
utom Skåne län och Stockholm (Clarin Wretling 2013:14). I Sverige har 
Statistiska Centralbyrån, Sveriges Kommuner och Landsting, Tillväxtverket 
och Jordbruksverket olika definitioner av ‘Landsbygd’ (Länsstyrelserna 
2011:10). Gemensamt för dem är att landsbygden utgår från tätare 
strukturer för att beskriva glesare strukturer. Jordbruksverkets definition av 
‘Landsbygd’ utgår från databasen Regional balans och är följande:

TOT  Tätortsområden med mer än 10 000 invånare.
TON  Tätortsnära landsbygd innefattar områden kring tätorter, där radien baseras på ett   
 uppskattat pendlingsområde, beroende på tätortens dragningskraft. 
 De tre storstadsområdena beräknas ha ett pendlingsområde på radien 60 km.  
 Tätorter med fler än 70 000 invånare beräknas ha ett pendlingsområde på radien 30 km. 
 Tätorter med 10 001 - 70 000 invånare beräknas ha ett pendlingsområde på radien 20 km.
TOG Tätorter i glest befolkad landsbygd är områden med 1000 - 10 000 invånare.
GLE Glest befolkad landsbygd är områden med färre än 1000 invånare.

Sveriges 290 kommuner delas in i kommuntyper beroende på hur 
tätbefolkade de är. Enligt Jordbruksverkets definition är storstadskommuner 
områden där samtliga kommuninvånare tillhör TOT- eller TON- områden. 
Stadskommuner är kommuner med fler än 30 000 invånare och/eller största 
tätorten har minst 25 000 invånare. Landsbygdskommuner är de kommuner 
som ej ingår i de övriga klassificeringarna och har minst en befolkningstäthet 
på fem personer per km². Det finns 164 landsbygdskommuner i Sverige. 
Glesa landsbygdskommuner är kommuner där det finns färre än fem 
personer per km². (Markensten et.al 2013:62)
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2.2 Hållbar utveckling 
I boken Hållbar utveckling: Om kris och omställning i stad och samhälle 
(2009) av Olof Wärneryd, P-O Hallin och Johan Hultman ges en 
introduktion till framväxten av begreppet ‘Hållbar utveckling’.  
Wärneryd et.al (2009:25-30) menar att den globala miljödebatten väcktes 
under 1960-talet i samband med Rachel Carssons bok Tyst vår som handlade 
om de miljöproblem som industrialiseringen orsakade. Kort därefter följde 
de första miljölagarna i Sverige. Under 1970-talet väcktes en internationell 
politisk debatt om fördelningen av jordens resurser och 1972 hölls FN:s 
första miljökonferens i Stockholm. Alternativa samhällsvisioner i enlighet 
med naturen utvecklades och många svenskar valde att lämna storstaden för 
ett liv på landsbygden eller i de omgivande småorterna. Under 1980-talet 
förenades miljörörelsen och vetenskapen i det globala miljöarbetet. 
Miljöfrågorna kom att införlivas i en etisk diskussion för en värld i fred och 
frihet med bättre levnadsstandard och en hälsosam miljö för alla människor. 
Dessa tankegångar visade sig även i politiken där gröna partier vann 
framgångar i stora delar av Västeuropa. Inom stadsplaneringen väcktes en 
ruraliseringsrörelse med ett idealiserat landsbygdsideal. Grundpelarna var 
självvald enkelhet och ett liv nära naturen. 

Bruntlandsrapporten 
Ur 1980-talets diskurs föddes Bruntlandskommisionens Report of the World 
Commission on Environment and Development: Our Common Future 
(vanligen benämnd som Bruntlandsrapporten) år 1987. Bruntlandsrapporten 
är ett visionärt dokument som påkallar en global attitydförändring gällande 
jordens utveckling. Essensen i en hållbar utveckling är att  tillgodose 
människans fundamentala behov utan att skada det naturliga livet på jorden. 
I Bruntlandsrapporten definieras begreppet ‘Hållbar utveckling’ som: En 
utveckling som möter dagens behov utan att kompromissa om möjligheterna 
för framtida generationer att möta sina behov (Regeringen A 2014). 
 
Under 1990-talet utvecklades begreppet hållbar utveckling till att, utöver 
miljöfrågor, även innefatta sociala och ekonomiska aspekter.  
År 1992 lanserades Agenda 21, som är en internationell handlingsplan 
för hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas. I delar av dokumentet lyfts fysisk 

planering fram som ett redskap för hållbar utveckling och 1999 inarbetas 
handlingsplanen i det svenska lagsystemet via miljöbalkens införande. 
(Wärneryd et.al 2009:27-30,55-56) 
 
Ett diffust begrepp  
I Styrning av markanvändning och miljö (2006:44) visar professor Lars 
Emmelin och jurist Peggy Lerman på hållbarhetsbegreppets motstridighet. 
Hållbar utveckling (HUT) är ett visionärt begrepp som är enkelt att enas 
om på ett ideologiskt plan, men när begreppet ska konkretiseras uppstår 
meningsskiljaktigheter. ‘Hållbar utveckling’ är i grunden definierat 
av dess negativa motsats – det ohållbara i exempelvis miljöförstöring 
och överutnyttjande av naturresurser men det råder oenighet om vilka 
åtgärder som krävs för att uppnå en balanserad miljö. Inom begreppet 
finns en flexibilitet där olika vikt kan läggas vid de ekologiska, 
sociala eller ekonomiska parametrarna (Emmelin & Lerman 2006:10). 
Bruntlandskommissionens definition av ‘Hållbar utveckling’ grundar sig i ett 
synsätt där samtliga parametrar väger lika tungt. Denna modell kan jämföras 
med ett synsätt där jordens begränsade naturresurser sätter ramarna för de 
sociala och ekonomiska aspekterna (Emmelin & Lerman 2006:40).
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Bild 2 (till vänster):  Bruntlandskommisionen modell av hållbarhet 
Bild 3 (till höger):   Modell med ekologisk hållbarhet som ram 
   (Karlin efter förlaga av Emmelin & Lerman 2006:40)



Pim Martens är professor i hållbar utveckling vid Maastricht Universitet i 
Nederländerna och beskriver ‘Hållbarhet’ som ett diffust begrepp i artikeln 
Sustainability: Science or Fiction (2006:37). Martens ringar in ‘Hållbarhet’ 
genom att belysa fyra karaktäristika som definierar begreppet. För det 
första brukar ‘Hållbarhet’ utgå från en långsiktig problematik och därför 
måste arbetet ske långsiktigt, 25-50 år framåt i tiden. För det andra så sker 
hållbarhetsarbetet på olika skalnivåer, från global till lokal skala. Begreppet 
innefattar vanligtvis minst tre aspekter, där ekonomiska, ekologiska och 
sociala faktorer spelar in. Vad som är hållbart kan definieras utifrån var och 
en av dessa aspekter men begreppets komplexitet ligger i att ta hänsyn till 
olika aspekter. Olika intressen står mot varandra och en avvägning dem 
emellan måste göras från fall till fall. Slutligen baseras ‘Hållbarhet’ på ett 
antal antaganden om framtiden som bestämmer handlingsplanen för dagens 
och framtidens insatser.  
 
Docent Christer Persson undersöker i Deliberation or doctrine (2013) hur 
‘Hållbarhet’ tolkas av svenska kommuner och vilka strategier som förmedlas, 
genom att undersöka 55 kommunala översiktsplaner mellan åren 2008-
2010. Persson (2013:307) visar på att liknande tendenser i kommunernas 
översiktsplaner – samma nationella lagar, politiska skrifter och mål citeras 
utan en närmare reflektion över hållbarhetsbegreppets innebörd. Även om 
kommunerna har rätt att definiera hållbarhetsbegreppet, så visar Persson 
(2013:305) att en tredjedel av kommunerna avstår från att precisera sig när 
de skriver om ‘Hållbarhet’ i översiktsplanen. I en fjärdedel av de undersökta 
planerna används enbart Bruntlandkommissionens definition av ‘Hållbarhet’ 
utan vidare förklaring (Persson 2013:308). För att ‘Hållbarhet’ ska vara 
användbart i den fysiska planeringen måste begreppet anpassas till varje 
given situation och en avvägning måste göras mellan sociala, ekonomiska 
och ekologiska parametrar. Det finns inte en perfekt balans som är helt 
konsekvensfri, menar Persson (2013:303). När begreppet inte definieras 
ordentligt finns en risk för att ‘Hållbarhet’ används som en täckmantel för att 
legitimera en fortsatt använding av befintliga planeringsprinciper. Således 
uppmanar inte dagens hållbarhetsbegrepp till den samhällsförändring som 
var den ursprungliga avsikten (Persson 2013:311-312). 

Hållbar utveckling – för vem? 
Jordens resurser är ojämnt fördelade på jordklotet, där en tredjedel av 
befolkningen tillhör en rikare del och resterande befolkning eftersträvar en 
liknande standard. Dessvärre finns inte resurser för att alla ska kunna leva 
som den rikare delen såvida inte resurserna omfördelas och levnadsstandarden 
förenklas. I dagsläget lever mer än sju miljarder människor på jorden och 
trots att befolkningstillväxten håller på att plana ut kommer befolkningen 
att fortsätta öka till tio miljarder, innan kurvan slutligen vänder i slutet av 
2100-talet (Wärneryd et.al 2009:11). En större befolkning leder till större 
efterfrågan på mat, bostäder, service, konsumtionsvaror och  upplevelseresor. 
Sammantaget  leder detta till en snabbare förbrukning av jordens resurser.  
 
En metod för att mäta hur resurser fördelas är det ekologiska fotavtrycket. 
Grundtanken är att de resurser som en människa förbrukar kan mätas i 
ytenheter. I genomsnitt krävs 2,8 hektar mark för att försörja en genomsnittlig 
Londonbo med mat. Det innebär att det krävs jordbruksmark hundra gånger 
Londons yta, vilket motsvarar hela Storbritanniens jordbruksmark. Således 
är Storbritannien och många andra industriländer beroende av matimport för 
att klara sin livsmedelsförsörjning (Jonstad 2012:11). Motsvarande siffror 
för en genomsnittlig europé är 3 hektar och för en nordamerikan 4-5 hektar 
(Johansson 2012:16).  
 
Resursförbrukningen kan även mätas genom utsläppet av koldioxid, 
som är den främsta växthusgasen. Detta värde varierar beroende på om 
konsumtions- eller produktionsvärdet mäts. Konsumtionsvärdet motsvarar 
de utsläpp som den faktiska konsumtionen medför. Produktionsvärdet 
räknar även in transporter och energiförbrukning vid varans framställande. 
Josefine Wangel forskar om hållbarhet vid Kungliga Tekniska Högskolan 
och skriver om svenskarnas växthusgasutsläpp i Hur hållbara är Hammarby 
sjöstad och Norra Djurgårdsstaden (2012). Wangel (2012: 94-102) visar 
att det genomsnittliga konsumtionsvärdet i Stockholm är 3 ton per person 
och år, att jämföra med genomsnittet för Sverige på 7 ton. Om de faktiska 
produktionsutsläppen räknas in blir motsvarande siffra 16 ton per person 
och år i Stockholm. Sett till genomsnittet för Sverige är de faktiska 
utsläppen av växthusgaser större i storstaden än i resterande Sverige, 
där motsvarande siffra är 14 ton per person och år. Skillnaden beror på 
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storstadsbornas konsumtionsmönster av globala varor och resurskrävande 
resvanor. På landsbygden produceras i regel mer energikrävande varor 
än i staden vilket innebär att landsbygden får bära en del av stadsbornas 
klimatkostnader när ett konsumtionsbaserat synsätt används för att beräkna 
utsläppet av växthusgaser (Markensten et.al 2013:14-15). En anledning till 
det relativt höga konsumtionsvärdet i Sverige är att det oftare förekommer 
en utspridd bebyggelse på landsbygden. En utspridd beyggelse medför ett 
mindre befolkningsunderlag till kollektivtrafiken och ett ökat bilberoende. 
Dessutom har människor som bor på landsbygden generellt sett också mer 
resurskrävande bostäder.  
 
På det stora hela skiljer sig inte resursförbrukningen nämnvärt mellan 
landsbygdsbor och storstadsbor, kontentan är Sveriges sammanlagda utsläpp 
av växthusgaser är flerdubbelt för högt. FN:s klimatpanel har fastslagit 
att utsläppet av växthusgaser inte får överskrida ett ton per person och år 
för att en hållbar utveckling ska kunna uppnås (Wangel 2012: 94-102). 
Förutsättningen är att den genomsnittliga resursförbrukningen minskas till en 
tiondel inom en femtioårsperiod, för att inte miljöskadorna ska få oacceptabla 
konsekvenser för djur, natur och människa (Wärneryd et.al 2009:32). 
 
I genomsnitt består 60 procent av svenskarnas koldioxidutsläpp av boende 
och transporter. Maten står för 25 procent av och övrig konsumtion för 15 
procent. För att en hållbar livsstil ska kunna uppnås måste dessa utsläpp 
reduceras kraftigt på samtliga nivåer, främst genom att de stora energiposterna 
boende och transporter minimeras (Wangel 2012: 97). Sedan mitten av 
1900-talet har den genomsnittliga bostadsytan ökat med 70 procent och 
städernas täthet har minskat med en tredjedel (Boverket 2012:41). 
 
David Jonstad (2012:17) skriver om hållbart boende i artikeln Den hungriga 
staden. Under 2011 deltog en tvåbarnsfamilj i ett experiment för att se om det 
skulle gå att leva inom den givna utsläppskvoten. Experimentet hette ‘One 
tonne life’ och arrangerades på initiativ av Vattenfall och Volvo. Målet var 
att inte släppa ut mer än ett ton växthusgaser per person och år. Familjen fick 
flytta in i ett nybyggt plusenergihus med solpaneler på taket och energisnåla 
hushållsapparater. Familjen fick också tillgång till en elbil och uppmanades 
att åka kollektivt. De uppmuntrades även att duscha kortare stunder och att äta 

mer vegetarisk mat. Under det halvår som experimentet varade, så lyckades 
inte familjen att leva inom sin koldioxidkvot. Endast den veckan då familjen 
åt enbart vegansk mat kom de ner till 1,5 ton växthusgaser per person och år. 
Pappan i familjen beskrev upplevelsen som att leva i ett klimatkloster.  
 
Svenskarnas miljöintresse är stort. En undersökning som Naturvårdsverket 
gjorde år 2007 visar att 76 procent av befolkningen anser att det är viktigt, 
eller väldigt viktigt, att Sverige vidtar åtgärder för att möta de stundande 
klimatförändringarna (Bradley 2009:267). I takt med ökat miljöintresse 
så har även konsumtionen snabbats på. Karin Bradley kritiserar att 
hållbarhetsbegreppet har blivit konsumtionsinriktat istället för att ifrågasätta 
konsumtionen som sådan. I sin doktorsavhandling Just Environments: 
Politicising Sustainable Urban Development skriver Bradley (2009:260-
262) att människor som tillhör medelklassen och identifierar sig som 
miljömedvetna tenderar att ha ett större ekologiskt fotavtryck än människor 
med lägre inkomst som inte identifierar sig som miljömedvetna. ‘Hållbarhet’ 
blir en medelklasslivsstil som befästs genom konsumtion av exempelvis 
ekologisk mat och lågenergilampor. Bradley visar att de människor som 
bor i ”socioekonomiskt svaga förortsområden” bidrar med en mindre 
klimatpåverkan eftersom en snävare budget per automatik leder till mindre 
konsumtion, en bättre resurshushållning och kortare resor. 
 
Wärneryd et.al (2009:61,65) menar att anledningen till att människor inte 
minskar sin konsumtion är för att det är svårt att se en koppling mellan det 
egna handlandet och en global miljöpåverkan. I dagens samhälle har avståndet 
mellan produktion och konsumtion blivit så långt att konsumenter har svårt att 
överblicka de sammanlagda konsekvenserna som handelskedjan ger.  

 
2.3 Slutsats 
Det finns olika definitioner av landsbygd men i resterande uppsats så kommer 
Jordbruksverkets definition att tillämpas. Det innebär att tätorten Grebo, som 
den avslutande fallstudien handlar om, tillhör en landsbygdskommun.    
 
Begreppet ‘Hållbar utveckling’ innebär i korthet att hushålla med jordens 
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givna resurser så att de räcker nu och i framtiden. ‘Hållbar utveckling’ är ett 
diffust begrepp som kan i förankras i fyra parametrar (Martens 2006:37). 
Prognoser och framtida antaganden styr det strategiska arbetet. Tidshorisonten 
innefattar en generation. Arbetet genomsyrar arbetet på olika skalnivåer – från 
lokal till global nivå. Begreppet ‘Hållbar utveckling’ består av ekologiska, 
ekonomiska och sociala aspekter och en avvägning måste göras mellan dem.  
 
Följande uppsats utgår från att den ekologiska aspekten väger tyngre än 
de övriga två. Målsättningen bör vara att jordens alla invånare ska kunna 
tilldelas en lika stor del av jordens resurser. Idag släpper svenskarna ut mer 
växthusgaser än sin beskärda del. ‘Hållbar utveckling’ skulle kräva att det 
genomsnittliga utsläppet av växthusgaser begränsas till ett ton per person och 
år (Wangel 2012:97) samt att reursförbrukningen sänks till en tiondel inom de 
närmaste femtio åren (Wärneryd et.al 2009:32). 
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3.Områdesöversikt
I följande avsnitt ges en inblick i den lagstiftning som i huvudsak 
styr den fysiska planeringen samt i de strategiska riktlinjer som 
ligger till grund för en hållbar landsbygdsplanering.

3.1 Svensk planlagstiftning 
Den fysiska planeringen måste alltid ha stöd i lagen och här är det främst 
Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB) som berörs. Utöver 
dem finns det svenska miljömålssystemet, som är en övergripande politisk 
målsättning där miljöarbetet konkretiseras genom uppställda mål.

Plan- och bygglagen 
Portalparagrafen i Plan- och bygglagen lyder:

I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 
Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja 
en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god 
och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer. (SFS:2010:900 1:1)

I Plan- och bygglagen finns bestämmelser som rör hur mark- och 
vattenanvändningen ska planläggas och här fastslås att planläggningen är en 
kommunal angelägenhet (SFS:2010:900 1:2). En genomgående tanke i lagen 
är att medborgarna ska ha insyn i och möjlighet att påverka planeringen samt 
att avvägningar ska göras mellan allmänna och enskilda intressen (Boverket 
A 2014). 
 
Plan- och bygglagen reformerades år 2011 och består i dagsläget av sexton 
kapitel som beskriver hur planläggningen ska gå till. I de inledande kapitlen 
anges lagens syfte och allmänna och enskilda intressen. Därefter beskrivs 
de regleringar som får och måste göras via översikts- och detaljplanering. 
Översiktsplanen är ett vägledande dokument och detaljplanen är den 
juridiskt bindande handling som slutligen styr markanvändningen. 
Avslutningsvis finns de bestämmelser som rör bland annat lovprövning och 
inlösen. (Boverket A 2014)

Översiktsplanering  
I Plan- och bygglagens tredje kapitel beskrivs översiktsplanering. 
Översiktsplanen ska styra mot en långsiktigt hållbar mark- och 
vattenanvändning i kommunen och ska vara vägledande i beslut som rör hur 
den byggda miljön ska användas, utvecklas eller bevaras. Översiktsplanen 

10



• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö
• Skyddande ozonskikt
• Säker strålmiljö
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Hav i balans samt levande            

kust och skärgård
• Myllrande våtmarker
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap 
• Storslagen fjällmiljö 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv

är inte juridiskt bindande men bör ta ställning till all övergripande 
markanvändning i kommunen. Alla kommuner måste ha en översiktsplan 
och planen måste aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod. Genom 
tillägg och fördjupningar kan planen revideras utan att helheten behöver 
omarbetas. (SFS:2010:900 3) 
 
Översiktsplanen pekas ut som ett viktigt redskap för att främja en 
långsiktigt hållbar planering (Boverket B 2014). En långsiktig planering i 
översiktsplanen innebär vanligen 15-30 år men trots långa tidsperspektiv så är 
översiktsplanens effekt på den totala bostadsflottan väldigt liten. I Sverige så 
förändras mindre än 1 procent av bebyggelsen varje år och i områden med en 
svag nybyggnation sker dessa förändringar ännu långsammare, vilket ger en 
halveringstakt på över 70 år (Emmelin & Lerman 2006:31-32).  
Jordbruksverket (Johansson 2012:9) menar att: Dagens kortsiktiga 
resurshushållning sträcker sig bara en eller ett par generationer fram i tiden 
och uppfyller således inte målet om ett långsiktigt hållbart samhälle som inte 
äventyrar kommande generationers möjlighet till ett gott liv. Frågan är hur 
länge ansvaret ansvaret sträcker för jordens välgång? Jorden antas ha goda 
förutsättningar för att härbärgera mänskligt liv i ytterligare 500-700 miljoner 
år (Bernes 2001:22) innebär det att ansvaret sträcker sig ända dit? 

Miljöbalken  
Portalpragrafen i Miljöbalken liknar den i Plan- och bygglagen:

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär 
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En 
sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans 
rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen 
väl. (SFS:1998:808 1:1)

Miljöbalken är uppdelad i sju avdelningar och utöver det finns en mängd 
förordningar och föreskrifter kopplade till den, sammanlagt består 
Miljöbalkens regelsystem av tusentals bestämmelser. Den inledande 
avdelningen innefattar övergripande bestämmelser och reglerar bland annat 
hur mark och vatten ska användas för att främja en hållbar utveckling. 
Påföljande avdelningar reglerar områdesskydd och verksamhetsutövande. 
Därefter följer regleringar om prövningar, tillsyn, påföljder, ersättningar och 
skadestånd.  

Miljöbalken trädde i kraft 1999 och har som främsta syfte förvalta och 
skydda naturen. Balken har en nära koppling till miljömålssystemet och är 
en lag som verkar parallellt med andra lagar. I Plan- och bygglagen hänvisas 
till Miljöbalken när det gäller tillståndsprövningar och miljöbedömningar 
(Naturvårdsverket 2014). 

Det svenska miljömålssystemet  
I Sverige finns ett miljömålssystem som består av ett övergripande  
generationsmål som riksdagen definierar som:

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. (Miljömål A 2014)

Generationsmålet är målbilden för 
miljöpolitiken och därför finns 16 
miljökvalitetsmål och 24 etappmål för att 
uppnå detta. Etappmålen är inte önskade 
miljötillstånd, snarare bör de betraktas som 
delmål som belyser vidare prioriteringar. 
Miljökvalitetsmålen följs upp årligen för att 
stämma av om de insatser som görs före år 
2020 kommer att vara tillräckliga för att  
uppnå generationsmålet. (Miljömål B 2014)  
 
För att miljökvalitetsmålen ska kunna 
uppnås måste ett samarbete ske mellan 
riksdag, regering, myndigheter, länsstyrelser, 
kommuner,  organisationer och enskilda 
individer. Arbetet måste även ske på 
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internationell nivå. Naturvårdsverket har en samordnande funktion i 
miljömålssystemet och åtta andra myndigheter ansvarar för uppföljning och 
utvärdering av olika miljökvalitetsmål. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har 
en samordnande roll inom det regionala miljöarbetet. Kommunernas uppgift 
är att omsätta miljökvalitetsmålen till lokala mål och åtgärder. (Miljömål C 
2014)



Emmelin och Lerman (2006:15-16) kritiserar miljömålssystemet och menar 
att dess formella status är oklar. Även om alla aktörer kan enas om visionen 
finns det olika åsikter om vilka åtgärder som krävs för att ta sig dit. Det finns 
en risk att dagens vaga miljökvalitetsmål endast används symboliskt och 
saknar verklighetsförankring i det dagliga planarbetet. Ju fler strategier och 
åtgärdsprogram som produceras desto större är risken för att klyftor uppstår 
mellan olika arbetsorgan i samhället. Emmelin och Lerman (2006:33) 
menar att miljökvalitetsmålen inte är så vetenskapligt objektiva som det 
först kan tyckas. Miljökvalitetsmålen är färgade av kulturella och politiska  
värderingar, i exempelvis miljökvalitetsmålet ‘Storslagen fjällmiljö’ ligger 
en avvägning av vilken typ av miljöpåverkan som anses acceptabel just nu. 

God Bebyggd Miljö 
Gällande hållbarhet och fysisk planering anses miljökvalitetsmålet ‘God 
Bebyggd Miljö’ vara av störst intresse och regeringen har fastställt tio 
preciseringar av det. I korthet innebär preciseringarna att ny bebyggelse 
ska planeras utifrån ett sammanhängande nät av städer, tätorter och 
landsbyggd. Infrastruktur för exempelvis vatten och avlopp, transporter och 
energiförsörjning ska integreras redan på planeringsstadiet, så att den totala 
miljöbelastningen minimeras. Det bör även planeras för goda gång- och 
cykelvägar samt kollektivtrafik. Detsamma gäller tillgång till natur- och 
grönområden i nära anslutning till bostaden. Vardagsmiljön ska vara av 
god kvalitet och byggd utifrån människans behov med ett varierat utbud 
av bostäder, arbetsplatser, service och kultur. Det kulturhistoriska arvet, 
i form av byggnader och landskapsmiljöer, bör bevaras och utvecklas. 
Bostadsmiljön får inte inverka negativt  på människans hälsa genom 
exempelvis skadliga luftföroreningar, störande buller eller höga radonhalter. 
Användning av mark och miljö ska ske på ett effektivt och resurssnålt sätt, 
med målet att främst förnyelsebara energikällor ska användas. Även avfallet 
bör tas omhand på ett effektivt och enkelt sätt så resurser sparas och hälso- 
och miljörisker minimeras. (Miljömål D 2014) 
 

 

3.2 Plan- och Miljöparadigmet 
Emmelin och Lerman (2006:9) menar att det finns en övergripande 
motsättning i tolkningen av ‘Hållbarhet’ där det svenska plan- och 
miljöarbetet har olika uppfattning om hur arbetet bör bedrivas. 
Uppfattningarna skiljer sig i lagstiftning, utbildning och yrkesutövande så 
pass mycket att det går att tala om två paradigm: ‘Plan- och Miljöpradimet’. 
Dock är inte verkligheten lika glasklar som teorin och de tankegångar som 
presenteras nedan är således en koncentration av de teoretiska kärnvärdena.  
 
Planparadigmet 
Utmärkande för ‘Planparadigmet’ är en strävan mot föränding med Plan- 
och bygglagen som grund. Här ses ‘Hållbar utveckling’ som en pågående 
avvägningsprocess mellan olika intressen och slutmålet förflyttas ständigt 
framåt (Emmelin & Lerman 2006:45,105). Ett bra beslut är ett beslut där 
alla parter har hörts och en legitim avvägning har gjorts av en demokratiskt 
vald församling (Emmelin & Lerman 2006:8). Detta kan medföra en övertro 
till stadsplaneringen, inte sällan dras paralleller mellan den fysiska miljön 
och hur den kan komma att påverka sociala relationer, vilket naiviserar 
verklighetens komplexitet (Emmelin & Lerman 2006:9). 

Miljöparadigmet  
Inom ‘Miljöparadigmet’ ses ‘Hållbar utveckling’ som strävan mot ett 
”naturligt tillstånd” där vetenskapligt uppsatta mål kan beräkna hur mycket 
naturen tål. Med hjälp av mätbara värden och konkreta riktlinjer, exempelvis 
miljökvalitetsmålen, kan hållbarhet uppnås. Expertkunskap och centraliserad 
överblick ses som grundläggande för att fatta goda beslut (Emmelin & 
Lerman 2006:8, 9). ‘Miljöparadigmet’ vilar på Miljöbalken och är i sin 
konstruktion överställd ‘Planparadigmet’. På en nationell nivå finns också 
miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer som ska styra planeringen i denna 
riktning (Emmelin & Lerman 2006:105). Emmelin och Lerman (2006:9) 
menar att det generellt sett finns en kritisk inställning till exploatering 
och nya lösningar inom ‘Miljöparadigmet’. I praktiken innebär det att  
miljökonsekvensbedömningen snarast blir ett verktyg för att motverka ny 
bebyggelse.  
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För att ett enat hållbarhetsarbete ska komma till stånd måste skillnader mellan 
‘Plan- och Miljöparadigmet’ överbryggas genom en tydlig ansvarsfördelning 
och harmonisering (Emmelin & Lerman 2006:8). Idag upplevs de befintliga 
systemen som krångliga och det saknas en korrekt och lättapplicerad 
information för styrning av mark och miljö på en kommunal nivå (Emmelin 
& Lerman 2006:14-15). Det finns en uppsjö av olika plandokument och 
riktlinjer och det råder oklarhet kring vilka av dessa som är nödvändiga 
att följa (Emmelin & Lerman 2006:10). På kort sikt kan det leda till att 
miljöarbetet inte ger den avkastning som förväntas av nedlagt arbete. I ett 
längre perspektiv kan det leda till ett förtroendetapp för hållbarhetsarbetet, 
vilket kan leda till att systemen nedmonteras istället för att omarbetas 
(Emmelin & Lerman 2006:7). 

3.3 Motstridiga planeringsstrategier   
Ända sedan slutet av 1800-talet har det funnits en stark urbaniseringstrend 
i Sverige (Johansson 2012:11). Än idag minskar antalet svenskar som bor i 
en utpräglad glesbygd samtidigt som fler väljer att bosätta sig i tätortsnära 
landsbygdsområden. Många människor väljer också att bo växelvis i staden 
och på landsbygden (Boverket B 2014). År 2050 förväntas 11,3 miljoner 
människor bo i Sverige, varav 70 procent i anslutning till de fyra regionerna 
Stockholm, Skåne, Västra Götalands län och vid bandstäderna kring 
Norrlandskusten (Boverket 2014:24,33).  
 
Samtidigt visar Boverket (2012:43) på en motgående trend  jämte den täta 
stadsbebyggelsen – längtan till  landsbygden är stor. I en undersökning 
som Sifo gjorde 2011, på uppdrag av Landsbygdsdepartementet, så svarade 
ungefär hälften av de tillfrågade att de skulle vilja bo på landsbygden. För 
kvinnor i åldersgruppen 18-29 år var motsvarande siffra 70 procent. Den 
främsta anledningen som angavs var ett lugnare tempo samt närheten till 
naturen. Det som prioriterades högt vid landsbygdsboende var även tillgång 
till arbete och kommunikationsmöjligheter. Intresset för småhusboende visas 
också i statistik från år 2008, där 20 000 personer stod i tomtkö till de 15 
kommuner i Sverige som då hade längst kötid (Boverket 2012:41). En viss 
utflyttning till landsbygden förutspås således att fortgå, främst av barnfamiljer. 
Seniorer, studenter och par utan barn tenderar att söka sig till städerna 
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(Wärneryd et.al 2009:84). Den här utvecklingen leder fram till två parallella 
scenarion; dels en utveckling mot mer urbana regioner och dels drömmen om 
ett boende på landsbygden. Inom forskarvärlden råder en motsättning mellan 
dessa scenarion: Den täta staden och en glesare struktur av ekobyar (Rådberg 
1994:201; Wärneryd el.al 2009:55). Denna motsättning kan även skönjas i 
de strategier som olika myndigheter förespråkar för landsbygdsplanering. 
Hårddraget så framhåller Boverket den täta staden som framtidsmodell 
medan Jordbruksverket har en mer tillåtande inställning till glesa strukturer. 
Jordbruksverket och Boverket är två myndigheter som båda arbetar med 
planfrågor och dessas skilda synsätt kan härledas till två olika departement. 
Jordbruksverket ligger under Landsbygdsdepartementet och Boverket under 
Socialdepartementet (Regeringen B 2014). 

Förtätning   
Det främsta argumentet för att bygga tätt är att det är resurs- och 
kostnadseffektivt (Wärneryd et.al 2009:55-57; Persson 2013:309). Fler 
människor kan dela på investeringskostnaderna för exempelvis vägar, 
bredband, fjärrvärme, vatten och avlopp. Ett stort befolkningsunderlag ger 
även förutsättningar för en fungerande kollektivtrafik, god samhällsservice, 
stadsmässighet och rörelse. Att planera en tät stad där cykel- och 
kollektivtrafik utgör trafiknätet, gör också att den plats som bilvägar 
och parkeringsplatser vanligen upptar kan användas till bostäder eller 
grönområden. Att förtäta befintliga strukturer kan också spara ej ianspråktagen 
mark fran att exploateras, vilket motverkar en utglesning och ett bilberoende 
(Persson 2013:309). Staden har också positiva agglomerationseffekter på 
näringslivet som främjar produktivitet och tillväxt (Johansson 2012:15).  
 
Det finns kritiker som menar att staden dränerar omgivande landsbygd på 
befolkning, näringsliv och service (Engström 2013:33). I staden återfinns 
också de främsta föroreningarna av luft och vatten, vilket är en bieffekt av 
industrialiseringens framsteg (Johansson 2012:15). Sammantaget har dock 
täta boendestrukturer relativt goda förutsättningar att fungera som ekologiskt 
hållbara, framhåller Jordbruksverket (Johansson 2012:17).  Förtätning är 
också en strategi som ofta lyfts fram som ‘Hållbar’ i översiktsplaneringen, 
anger Persson (2013:307). 
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Boverket 
Boverket är en förvaltningsmyndighet som lyder under Socialdepartementet 
och arbetar med frågor som rör hushållningen av mark- och vattenområden. 
År 2012 redovisade Boverket Vision 2025 som grundar sig på hundra 
nationella mål som rör hållbar samhällsplanering. Vision 2025 är dels en 
webapp, en animerad kortfilm och ett skriftligt dokument. Dokumentet syftar 
till att fungera som idéunderlag genom att visa hur samhället måste fungera år 
2025 för att uppfylla klimatmålet som innebär att Sverige ska ha nettoutsläppp 
av växthusgaser år 2050. Visionen är uppbyggd kring fyra megatrender 
som grundar sig i ett ändrat klimat, en globaliserad värld, en urbaniserad 
värld och en digitaliserad värld (Boverket 2012:5-6). Boverkets vision av 
samhället år 2050 är att flertalet människor bor i stationsstäder där det finns 
god spårbunden kollektivtrafik med maximalt 15 mil, eller en timmes restid, 
till närmaste storstad. Innerstaden är bilfri och istället sker transporter med 
cykel eller kollektivtrafik. I de fall bilen fortfarande används drivs den 
på el eller biobränsle. I stationsstaden är det nära till naturområden samt 
offentlig och kommersiell service. Boverket ser en stark regionsutveckling 
i Sverige och år 2025 förutspås flertalet av Sveriges tio miljoner invånare 
att bo i de tre storstadsregionerna Stockholm, Skåne eller Västra Götaland. 
Alternativt i kluster av stationsstäder i dess perifera närhet. (Boverket 
2012:21). På en övergripande nivå bör den fysiska planeringen sträva mot det 
energipolitiska målet som säger att energiförbrukningen ska vara 20% mer 
effektiv år 2020 än 2008. Då ska även minst hälften av all energi komma från 
förnyelsebara energikällor, idag är den siffran ungefär en tredjedel. Vind-, 
våg- och solkraft måste således byggas ut för att nå delmålet 2020. Boverket 
(2012:91) förespråkar en diversifierad elförsörjning, med både små och stora 
anläggningar. Sedan 1970-talet har energiförbrukningen i hemmet mer än 
fördubblats och för att visionen ska vara genomförbar måste konsumtionen 
åter sänkas.  
 
De två av Boverkets tolv avsnitt som anses mest relevanta för aktuell 
frågeställning är: Bygg hållbart och Utveckla småorter och glesbygd 
hållbart. Boverkets strategier för ett hållbart byggande är att ny bebyggelse 
är resurssnål vid framställande, transport, användning och demontering 
av byggnaderna. Byggnaderna ska utformas flexibelt och kunna ändras, 
återanvändas eller återvinnas.  En viss förtätning bör ske, i synnerhet i 

glesa bostadsområden så att en god kollektivtrafik kan erbjudas. En stor 
tilltro sätts till ny miljösmart teknik och framtida forskning som kan ta fram 
kostnadseffektiva standardlösningar så att små billiga hyresrätter kan erbjudas 
på bostadsmarknaden. Vid ny bebyggelse bör även hänsyn tas till människans 
grundläggande behov av en god livskvalité. (Boverket 2012:55-62) 
 
När det gäller en ‘Hållbar utveckling’ av småorter och glesbygd är 
Boverkets prognos att vissa mindre orter kommer att utvecklas och att 
andra inte kommer att klara sig i den nationella konkurrensen. I kampen 
om kommuninvånare kan småorter profilera sig och satsa på goda 
bredbandsförbindelser så att arbete hemifrån underlättas. Boverket framhåller 
vikten av regionalt och mellankommunalt samarbete på de platser där det 
inte bor så många invånare. Vägnätet bör hållas på en acceptabel nivå för 
de som bor i glesa miljöer och även fortsättningsvis kommer vara beroende 
av bilen. Jordbruket förutspås en ljus framtid i samband med stundande 
klimatförändringar och en ökad efterfrågan på mat såväl nationellt som 
internationellt. Boverket förespråkar en kombination av olika verksamheter på 
landsbygden, exempelvis kan hästgårdar, boende, kontor och odlingar finnas 
jämte varandra. Boverket menar också att exploatering av ej ianspråktagen 
mark ska ha en rimligt hög exploateringsgrad, hur hög specificeras dock 
inte. Boverket är även positivt inställd till gemensamhetsanläggningar 
på landsbygden i form av gemensamt vatten, avlopp och kollektivtrafik.  
(Boverket 2012:40-53) 
 
Ruralism  
Motsatsen till förtätning är ruralism vilket innebär en utglesning av 
bebyggelsen. Inom ruralismen ses staden som en parasit – beroende av import 
för att klara sin överlevnad. Radikala förespråkare menar att stadsstrukturen 
bör brytas upp så att bebyggelsen kan beblandas med omlandet och försörjas 
av den närliggande omgivningen (Wärneryd et.al 2009:55-57). Professor 
Johan Rådberg förespråkar måttligt glesa strukturer i artikeln Termitstack eller 
ekobyar (1994: 201-207) publicerad i tidskriften Plan. Huvudargumenten 
för en gles bebyggelse är att det är enklare att skapa lokala kretslopp av 
odling, avfall och kompost. Även Wärneryd et.al (2009:107-117) skriver om 
fördelarna med en kvarterskompost på landsbygden, exempelvis så minskas 
de långväga transporterna av avfall. Genom en utsortering av det biologiska 
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avfallet innan hushållsavfallet bränns så kan 20 procent mer energi utvinnas 
till exempelvis fjärrvärme. I en storskalig kompostanläggning kan avfallet 
återvinnas till  biogas, etanol eller jordförbättringsmedel. Dock innehåller 
den jord som produceras i en central kompostanläggning ett väldigt lågt 
innehåll av kväve och fosfor vilket gör den ointressant för yrkesodlingen. Ett 
lokalt kretsloppssamhälle kan därför inte ses som hela lösningen i ett hållbart 
samhällsbyggande, menar Wärneryd et.al (2009:136). I dagens globaliserade 
samhälle sker en världshandel med restprodukter och ibland kan de långväga 
transportsträckorna motverka den miljövinning återvinningen i sig ger. 
Rådberg (1994:201-207) vill varna för att förtäta redan högexploaterade 
strukturer och menar att det kan innebära en sämre närmiljö som gör så att 
fler vill flytta till perifera områden. Rådberg samtycker dock till  att en viss 
förtätning av glesa strukturer kan fungera välgörande.  
 
Nackdelen med en utspridd bebyggelse är främst att de långa avstånden 
kräver fler och längre biltransporter (Rådberg 1994:201; Markensten 
et.al 2013:60). En kombination av en åldrad bostadsflotta och stor 
bostadsyta leder också till en högre energiförbrukning vid uppvärmning  
(Markensten et.al 2013:14-15). De som bor på landsbygden tenderar också 
att ha avlopp som är sämre för miljön. Mindre omfattande satsningar på 
infrastruktur tenderar också att göras när färre personer är med och delar på 
kostnaderna. Sammantaget har glesa boendestrukturer på landsbygden sämre 
förutsättningar för att vara miljömässigt hållbara än i staden (Johansson 
2012:17). 
 
Jordbruksverket  
Jordbruksverket är en förvaltningsmyndighet som lyder under 
Landsbygdsdepartementet och ansvarar för jordbrukspolitiska frågor och 
landsbygdsutveckling. Jordbruksverket har inte en utpräglat ruralistisk syn 
på landsbygdsplaneringen, de förespråkar också en viss förtätning. Dock kan 
vissa ruralistiska tendenser skönjas varför de här får utgöra en motvikt till 
Boverkets mer  urbana vision. Jordbruksverkets grundinställning är att värna 
om en levande landsbygd och nedan beskrivs ‘Hållbar utveckling’ så som den 
belyses i två av Jordbruksverkets publikationer.  
 
 

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror (2012) är en del av Jordbruksverkets 
projekt om hållbar samhällsutveckling, skriven av Sara Johansson. 
Jordbruksverkets (Johansson 2012:21-24) framtidsvision är inte lika uttalad 
som Boverkets men betonar att landsbygdens fortlevnad är en förutsättning 
för att samhället i övrigt ska kunna fungera. Ett långsiktigt hållbart samhälle 
karaktäriseras av att givna resurser används på ett effektivt sätt genom att 
produktion lokaliseras till den miljö där den är bäst lämpad. Staden lämpar sig 
för kunskapsbaserade branscher och landsbygden lämpar sig för produktion 
av råvaror, energi och livsmedel eftersom det är nära till naturresurserna. 
Ett samhälle kan därför betraktas som hållbart endast då det kännetecknas 
av livskraftiga städer som omges av en levande landsbygd, menar 
Jordbruksverket (Johansson 2012:23).  

Vidare uppger Jordbruksverket (Johansson 2012:21-24) att landsbygden har 
höga natur- och kulturvärden med ett stort rekreations- och upplevelsevärde. 
För att dessa värden ska finnas kvar måste det finnas möjlighet att bo 
permanent på landsbygden. En förutsättning för permanentboenden på 
landsbygden är närhet till service och goda kommunikationer. En förutsättning 
för service och goda kommunikationer är ett tillräckligt befolkningsunderlag, 
vilket gör att det råder ett beroendeförhållande mellan dessa parametrar. 
Vidare menar Jordbruksverket att landsbygdsbornas bilberoende egentligen 
är en politisk fråga. Om det är så att landsbygdsbornas resvanor leder till en 
ökad energiförbrukning så kan detta ses som ett marknadsmisslyckande och 
att statliga satsningar måste till. Dock så tenderar statliga medel att satsas där 
de ger störst nytta för flest personer vilket ofrånkomligen gör att infrastruktur 
och offentlig service blir eftersatt på landsbygden.  
 
Jordbruksverket (Johansson 2012:10) hänvisar till Elinor Ostrom som var 
2009-års nobelpristagare i ekonomi. Ostroms forskning visar att människor 
som bor i små lokalsamhällen känner större ansvar för och tar bättre hand 
om sin närmiljö, än i en stad där många människor delar på ansvaret. Ur den 
synvinkeln blir också staden grundorsaken till en ohållbar utveckling. Även 
om små lokalsamhällen tenderar att vara mer miljömedvetna än städerna är 
Jordbruksverkets slutsats att småskaligheten inte bör ses som lösningen på de 
globala miljöproblemen, ett arbete bör ske på både stads- och landsbygdsnivå 
(Johansson 2012:23-24). 
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Allt om landet är ett webpublikationsverktyg från Jordsbruksverket, där syftet 
är att förmedla en heltäckande bild av Sveriges landsbygd och att samla 
tidigare information och statistik på samma plats. Publikationen består av sex 
dokument varav den del som behandlar Miljö- och hållbarhetsfrågor anses 
som mest relevant för aktuell frågeställning. Dokumentet är skrivet av Tobias 
Markensten, Lisa Karlsson och Johan Wallander år 2013. Jordbruksverket 
(Markensten et.al 2013:5) menar att en hållbar lösning varken ligger i en 
ökad eller minskad urbanism. Förutsättningen är att alla, oavsett boendeform, 
minskar sin resursförbrukning. De framhåller även att det krävs andra 
arbetsmetoder för hållbarhet på landsbygden än för hållbarhet i staden, 
exempelvis när det gäller kollektivtrafik och avloppslösningar (Markensten 
et.al 2013:9). En sådan strategi skulle kunna vara att återcirkulera 
näringsämnen från avloppet till åkermarken (Markensten et.al 2013:45). 
Samtidigt efterlyser Jordbruksverket mer forskning om hur hållbara lösningar 
skapas i glesa strukturer (Markensten et.al 2013:60).  
 
Miljökvalitetsmålen används för att beskriva landsbygdens attraktivitet. 
Jordbruksverket (Markensten et.al 2013:9) menar att en stor del av 
miljökvalitetsmålen rör natur utanför tätorten såsom: ‘Myllrande våtmarker’, 
‘Levande skogar’, ‘Ett rikt odlingslandskap’, ‘Storslagen fjällmiljö’ och 
‘Hav i balans samt levande kust- och skärgård’. Andra miljökvalitetsmål, 
som exempelvis ‘Frisk luft’ och ‘Ett rikt djur- och växtliv’ kan landsbygden 
indirekt bidra till att uppfylla. I förlängningen bidrar landsbygdens 
skogar till miljökvalitetsmålen ‘Skyddande ozonskikt’ och ‘Begränsad 
miljöpåverkan’ - miljökvalitetsmål som indirekt ger positiva effekter för 
hela jorden. Landsbygdens skogar binder koldioxid. Mark, vind och sol 
kan producera förnyelsebar energi, exempelvis är solinflödet till ett vanligt 
småhustak i Sverige fem gånger så stort som husets totala energiförbrukning 
på ett år. Teoretiskt sett finns en stor möjlighet för landsbygdsbor att 
bli självförsörjande på förnyelsebart bränsle genom att utveckla system 
för omhändertagande av restprodukter och via odling av energigrödor 
(Markensten et.al 2013:54-56). Jordbruksverket förespråkar således en 
förtätning av såväl stad som tätort så att värdefull jordbruksmark där emellan 
kan bevaras (Markensten et.al 2013:36).  
 
 

3.4 Slutsats   
De lagar som styr planarbetet är främst Plan- och bygglagen och Miljöbalken. 
Ovanför dessa lagar står miljömålssystemet som utgör riktlinjer i det 
långsiktiga miljöarbetet. På en kommunal nivå är översiktsplanen ett bra 
redskap för att konkretisera hållbar utveckling. Mellan plan- och miljöarbetet 
råder ett spänningsförhållande där synen på och tillvägagångssättet för en 
‘Hållbar utveckling’ skiljer sig åt (Emmelin & Lerman 2006:9).  
 
Denna spänning kan också skönjas mellan täta och glesa planeringsdoktriner. 
Boverkets framtidsvision är en urban struktur, där det finns goda möjligheter 
att färdas med kollektivtrafik och cykel (Boverket 2012:21). Jordbruksverket 
ser en landsbygd där människor kan bo och leva permanent, vilket förutsätter 
ett visst befolkningsunderlag för att samhällsservicen ska kunna fungera 
(Johansson 2012:21-24). Såväl Boverket som Jordbruksverket betonar vikten 
av att planera utifrån de förutsättningar som finns och förtäta befintliga 
strukturer med måttlighet, för att spara på ej ianspråktagen mark (Boverket 
2012:55-62; Markensten et.al 2013:36). Framställningen och användningen 
av förnyelsebara energikällor uppmanas samt en flexibel arkitektur. Här 
syftar Boverket (2012:55-62) på en flexibilitet i byggnadernas funktion och 
Jordbruksverket (Markensten et.al 2013:9) snarast på en flexibilitet i sökandet 
efter lösningar som passar glesa strukturer. 
 
Sammanfattningsvis har ett boende i staden bättre förutsättningar att vara 
ekologiskt hållbart än ett boende på landsbygden (Johansson 2012:17). Det 
beror främst på att det är mer resurseffektivt att anordna gemensamma system 
för infrastruktur och transporter i täta strukturer, än i glesa. Människor som 
bor på landsbygden transporterar sig oftare med bil, bor mer energikrävande 
och har i större utsträckning avlopp som är sämre för miljön (Markensten et.al 
2013:60). Dock råder det ett beroendeförhållande mellan stad och landsbygd 
och det går inte att fastslå en vinnande hållbar planeringsstrategi. Det mest 
rationella är att förtäta befintliga strukturer i sådan grad att samhällsfunktioner 
kan samnyttjas utan att platsens kärnvärden går förlorade.



4.1 Åtvidabergs kommun  
Åtvidaberg ligger i Östergötlands län, mellan Linköping och Västervik.  
I Åtvidabergs kommun bor det ungefär 11 500 invånare varav 8 000 i centrala 
Åtvidaberg. Det finns fem tätorter i kommunen, varav Grebo är en av dem. 
(Åtvidabergs kommun A 2014) 
 
Den sydöstra regionen, där Östergötland ingår, förväntas öka med  
9 000 -10 000 invånare per år, under de närmaste tjugo åren. Linköping 
bedöms vara den stad som växer mest i regionen och beräknas då få 
samma befolkningstäthet som städerna Stockholm, Göteborg, Malmö och 
Uppsala (Boverket 2012:23). Boverket (2012:24) framhåller att det finns 
goda utvecklingsmöjligheter för orter inom en timmes pendlingsradie till 
Linköping, vari Åtvidabergs kommun befinner sig. Mitt emellan Åtvidaberg 
och Linköping ligger tätorten Grebo som kan komma att påverkas positivt av 
regionens förväntade befolkningsökning. 
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Följande fallstudie handlar om tätorten Grebo i Åtvidabergs 
kommun. Först presenteras platsens förutsättningar, därefter ges 
en inblick i de regionala och kommunala ställningstaganden som 
berör Grebos fysiska planering.  

 
4. Fallstudie

4.2 Grebo 
Tätorten Grebo är förmånligt lokaliserad 
med 15 km till Åtvidaberg och 22 km 
till Linköping. Grebo har en omväxlande 
topografi där ortens äldre delar i väster 
sluttar svagt mot sjön Ärlången. I de 
östra delarna möter den öppna plana 
åkermarken ett kulligt skogslandskap. 
Vegetationen domineras av lövträd, 
däribland ek. (Åtvidabergs kommun 
1990:7)  
 
Bebyggelsen är främst småhus från 
1970- och 1980-talen samt en del 
nyare bebyggelse från 2000-talet, 
därtill finns ungefär 35 lägenheter 
(Landsbygdsutvecklingsprogram 1998).

  Bild 4:  Grebo (Karlin)
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Demografi  
År 2012 bodde 971 personer i Grebo, varav nästan lika många män som 
kvinnor. Samma år var 35 procent av de boende under 19 år (340 personer) 
och 14 procent pensionärer (135 personer). Medelåldern var då 37 år och  
hälften av de boende (496 personer) var i yrkesför ålder. Av dem  
förvärvsarbetade 88 procent och medianinkomsten var 290 200 kr/år vilket då 
var den högsta i kommunen. (Åtvidabergs kommun A) 
 
Befolkningsutvecklingen i Grebo var som störst under 1970-talet när ett flertal 
småhus byggdes på orten. År 1965 så bodde knappt 200 personer i Grebo och 
vid årsskiftet 1987/1988 var invånarantalet 838 personer. Historiskt sett har 
befolkningsökningen varit stadig i Grebo, även de år då övriga kommunen 
haft en negativ befolkningsökning. År 1991 fanns ungefär 90 arbetstillfällen 
på orten och drygt 90 procent av de boende arbetade på annan ort, varav en 
majoritet i Linköping. (Åtvidabergs kommun 1990:1)

Samhällsservice 
Invånarna i Grebo får sitt dricksvatten från kommunens vattentäkt, sjön 
Ören. Ett lokalt reningsverk finns på orten och det renade vattnet släpps 
därefter ut i sjön Ärlången. Reningsverket har en kapacitet som kan försörja 
ungefär 1200 personer (Åtvidabergs kommun 1990:8). I Grebo finns ett par 
återvinningsstationer och ett utbyggt bredbandsnät.1 Åtvidabergs kommun 
tillhör de kommuner i landet som producerar störst mängd hushållsavfall 
med 254 - 436 kg per person och år (Markensten et.al 2013:15). 
 
I centrala Grebo ligger en förskola, en skola till och med årskurs 6 samt 
ett fritidshem. Där ligger även en närbutik och en kyrka. På orten finns en 
hembygdsförening med ungefär 200 medlemshushåll och som bland annat 
arrangerar valborgs- och midsommarfirande, julmarknad samt pubaftnar 
(Kulturarv Östergötland 2014). Vid riksväg 35 ligger en bensinmack och en 
pizzeria samt ortens idrottsplan Grebovallen. På orten finns idrottsklubben 
Grebo IK som bedriver verksamhet inom cykling, fotboll, tennis, bordtennis 
och innebandy (Grebo IK 2014). Det finns även en gymnastikhall som 
används av skolan och för kvällsaktiviteter.

1 Muntlig källa:  Mikael Henriksson, Åtvidabergs kommun 13/5-2014.

Bild 5 (till höger): Ortofoto över Grebo (Karlin)
Bild 6 (nedan): Markanvändningskarta över Grebo (Karlin)
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Kommunikationer 
De allmänna vägarna 700, 703 och 704 möts i Grebo. Öster om tätorten löper 
riksväg 35 som går mellan Linköping och Gamleby. På riksvägen stannar 
expressbuss 30 som går mellan Linköping- Åtvidaberg var 30:e minut. Det 
finns även en tågförbindelse mellan Linköping- Västervik med stopp i  
Åtvidaberg, men rälsen går inte i direkt anslutning till Grebo. Till centrala 
Grebo går buss 530, under rusningstid går den ungefär var 60:e minut mot 
Åtvidaberg och var 30:e minut mot Linköping (Östgötatrafikens samlings-
tabell 2014). 
 
I Landstingets Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland 2012-
2020 anges att 330 personer pendlar ut från Grebo med kollektivtrafik  
dagligen, varav hälften åker mot Linköping och hälften mot Åtvidaberg.  
Kostnadstäckningen uppges som god och biljettpriset ger en täckningsgrad på 
60 procent. (Landstinget Östergötland 2012:41-45)

Naturvärden 
Grebo är en viktig länk i Sveriges största sammanhängande eklandskap, som 
sträcker sig från Linköping, genom Åtvidaberg och vidare längs den  
småländska kusten ner mot Blekinge. Från Linköping löper två 
spridningskorridorer varav den ena passerar Grebo och är idag utpekad 
som riksintresse. Under 2007 tog Åtvidabergs kommun fram rapporten 
Åtvidabergs framtid: ekar och bebyggelse i samverkan under ledning av 
naturmiljökonsult John Askling. Här jämförs eklandskapet med Spaniens 
ekskogar och Englands pastorala eklandskap. I Åtvidabergs tätort finns 
334 värdefulla naturområden som utgör habitat för 72 rödlistade arter. 
Rapportens slutsats är att värna om eklandskapet genom att komplettera 
befintliga ekbestånd med nyare individer och att skapa sammanhängande 
spridningskorridor för flora och fauna. I skrivande stund görs en 
naturvårdsinventering i Grebo som kan ligga till grund för framtida planering. 
(Askling 2007:4-10)  
 
Sjön Ärlången har sin sydöstra spets vid Grebo och där finns en småbåtshamn 
och en badplats. Ärlången är en del av Stångåsystemet och Kinda kanal 
samt bidrar till Linköpings vattenförsörjning. Ärlången har i dagsläget en 

otillfredsställande ekologisk status men bedöms att kunna uppnå en god sådan 
till år 2021. De största hoten är övergödning, miljöfarliga ämnen och fysiska 
ingrepp i vattenmiljön (Linköpings kommun 2014:60). Övergödningen 
kommer från närliggande jordbruksmarker vilken bidrar till algblomning och 
minskad biologisk mångfald i vattnet. De miljöfarliga ämnena utgörs främst 
av rester från bekämpningsmedel i jordbruket och läkemedel i avloppet. 
Därtill kommer metaller och organiska ämnen från industrier och hårdgjorda 
ytor (Linköpings kommun 2014:61).  
 
Kulturvärden 
Grebo kyrka uppfördes år 1773 och betecknas som en av Östergötlands 
stilrenaste 1700-tals kyrkor. Under medeltiden fanns en mindre kyrka mitt 
emot den nuvarande och rester av denna ses än idag (Svenska kyrkan i 
Åtvidaberg 2014). I Grebo socken finns en mängd fornlämningar, de äldsta är 
gravmiljöer från äldre järnåldern. Det går även att finna hantverksrester från 
medeltida bosättningar (Rolöf & Österström 2007:8).

Bild 7: Platsbilder Grebo (Karlin)
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4.3 Regionala riktlinjer
Grebo är en del i ett större sammanhang och påverkas av de riktlinjer som 
staten och grannkommunerna sätter upp. I följande stycke ges en inblick i 
Länsstyrelsens och Linköpings kommuns planeringsstrategier.  
 
Länsstyrelsen 
Runt om landet finns 21 Länsstyrelser som är statens förlängda arm inom 
den fysiska planeringen. Åtvidabergs kommun faller under Länsstyrelsen 
i Östergötlands län vilket gör det relevant att visa på innehållet rapporten 
Landsbygdsutveckling i översiktsplaneringen (2011). Rapporten är 
producerad på uppdrag av Boverket och syftar till att finna nya metoder 
för översiktsplaneringen, genom att samla underlag från 13 kommuner och 
Länsstyrelserna i Kalmar, Jämtlands och Västernorrlands län (Länsstyrelserna 
2011:7). 
 
Länsstyrelserna (2011:4-5, 13-15) menar att en oplanerad landsbygd kan 
leda till en ogenomtänkt utveckling där olika lokala beslutsfattare får 
avgöra kommunens utveckling. Utan ett helhetsperspektiv i kommunen 
kan det kan leda till att platser inte används till det de är bäst lämpade för. 
I översiktsplanen bör kommunen peka ut en riktning för landsbygdens 
utveckling för att säkerställa befintliga kvalitéer och stärka platsens värden. 
När det gäller landsbygden är det viktigt att se till de unika kvalitéerna som 
finns på platsen och inte arbeta utifrån samma strategier som i staden. Vid 
översiktsplanering måste alla sakägare och intressenter få komma till tals och 
när det gäller landsbygdsutveckling är det särskilt viktigt att fånga upp lokalt 
engagemang. Många av de frågor som rör landsbygden rör även närliggande 
kommuner och de bör inkluderas i planprocessen när det gäller utveckling av 
kommunikationsstråk, areella näringar och service. 
 
Under översiktsplaneprocessen kan en landskapsanalys göras, genom att först 
beskriva landskapet objektivt och därefter addera värderingar av landskapet, 
genom en medborgardialog. Inventeringen utgår från en kartläggning 
av platsens tillgänglighet, areella näringar, serviceutbud samt natur- och 
kulturvärden. Syftet med landskapsanalysen är att belysa platsens unika 
karaktär och utvecklingsmöjligheter och samtidigt förvalta platsens resurser 

så att dess kärnkvalitéer bevaras. Landskapsanalysen kan exempelvis leda 
fram till ett ‘Designprogram med råd och riktlinjer för husutformning’ för 
att få en enhetlig utveckling av bebyggelsen gällande stil, karaktär, volym, 
proportioner, fasader, färger, tak etc. som bevarar platsens karaktäristika. 
(Länsstyrelserna 2011:14-20)
 
Linköpings kommun 
I Åtvidabergs grannkommun Linköping är en Översiktsplan för landsbygden 
och småorterna under framtagande. I skrivande stund befinner sig planen i 
utställningsskedet. Det är den tredje av Linköpings översiktsplaner och planen 
inbegriper hela kommunen, med undantag för staden Linköping och ett tiotal 
större tätorter. Inom planområdet bor ungefär 20 000 personer och planen 
omfattar ett 60-tal småorter, varav 36 har utarbetats med utvecklingsförslag 
(Linköpings kommun 2014:6). Eftersom Grebo gränsar till Linköpings 
kommun och en majoritet av ortsborna arbetar där, är det också relevant att se 
till de planeringsstrategier som Linköpings kommun arbetar med.  
 
Linköpings kommun (2014:20-22) utgår från att fler vill bo och verka på 
landsbygden i framtiden och avser därför att styra så att utvecklingen sker 
i vissa orter, framför andra. Kommunens strategi är att styra utvecklingen 
mot de småorter som har bäst förutsättningar att växa. Orterna har 
kategoriserats in i om de antingen är traditionella småorter eller ursprungliga 
fritidshusområden. Därefter har de rangordnats efter hur mycket ny 
bebyggelse som är lämpligt att uppföra avhängigt förutsättningar för vägar, 
VA-nät, bredband, kollektivtrafik och  service. De bäst lämpade orterna lyfts 
fram som utvecklingsorter. Linköpings kommun (2014:76-83) har överlag 
en positiv attityd mot landsbygdsboende och menar att en hållbar utveckling 
innebär att ny bebyggelse måste ske med en rimlig täthet så att marken nyttjas 
fullt ut och att ett underlag för kollektivtrafik skapas. Det är även nödvändigt 
att ny bebyggelse uppförs i en skala som harmoniserar med omgivningen. 
Vidare menar Linköpings kommun att ny småhusbebyggelse på värdefull 
åkermark inte är att betrakta som ‘Hållbar utveckling’, i detta fall bör 
jordbrukets intressen gå före. Det anses som viktigt att fortsatt jordbruk kan 
bedrivas på landsbygden och att näringslivet försörjs av en god infrastruktur.  
Linköpings kommun (2014:35-36) menar att så kallade nischboenden är en 
viktig faktor för landsbygdsutveckling. Ett nischboende är samlad bebyggelse 
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runt ett gemensamt intresse som exemplevis kan vara hästar, golf eller en 
ekoby. En ekoby beskrivs som ett område med energisnåla hus byggda i 
naturvänliga material där det finns lokala kretsloppslösningar för avfall och 
avlopp. En ekoby kan lokaliseras så att gemensamma trafiklösningar kan 
anordnas, antingen med kollektivtrafik eller med bilpool och samåkning. 
Linköpings kommun menar att förutsättningen för en ekoby är eldsjälar som 
driver projektet framåt, kommunen kan exempelvis bistå med utbyggnad av 
filterbaserat bredband för att underlätta distansarbete hemifrån.  
 
Aktiviteter på landsbygden kan inriktas på idrott, lek och möten för 
unga människor utan bil. Nya mötesplatser kan utvecklas i samarbete 
med lokala föreningar och byalag. Befintliga lokaler, såsom skolor och 
förskolor, kan nyttjas för andra aktiviteter kvällstid. När det kommer till 
trafik är Linköpings kommuns strategi att tillhandahålla goda gång- och 
cykelvägar till busshållplatsen och inom tätorten. De vill även underlätta 
samåkningsmöjligheter genom att anlägga pendlarparkeringar i strategiska 
lägen och uppmuntra samåkning och att pendling sker med kollektivtrafik 
eller cykel. (Linköpings kommun 2014:69-70) 

4.4 Kommunala riktlinjer  
Det har länge funnits kommunala planer på att utveckla Grebo och de 
strategiska ställningstaganden som gjorts på en kommunal nivå redovisas 
dels i Översiktsplan (2001) och dels i Fördjupad översiktsplan över Grebo 
(1990). Därtill förekommer två dokument av mer informell karaktär 
Landsbygdsutvecklingsprogram (1998) samt en Översiktlig planutredning för 
Grebo (2009). Slutligen följer en kort inblick i arbetet med Grebos strategiska 
utvecklingsgrupp under 2012. 
 
Översiktsplan  
År 2001 trädde Åtvidabergs nuvarande Översiktsplan i kraft och avsikten 
var att planen skulle vara: En viktig länk vid uppföljningen av kommunens 
långsiktiga strategiska arbete under de närmaste 5-10 åren parallellt med 
andra styrmedel (Åtvidabergs kommun 2001:2). Planen är således att 
betrakta som inaktuell men de strategiska ställningstaganden som rör Grebo 
är ändock intressanta att lyfta fram. Översiktsplanen (Åtvidabergs kommun 

2001:25) framhåller att det är ett kommunalt intresse att fler personer 
bosätter sig och etablerar verksamheter i kommunen, såväl i tätorter som på 
landsbygden. Vidare står att helårsboende är en förutsättning för en levande 
landsbygd och för att kunna bevara och hävda ett kulturlandskap. När det 
gäller utbyggnadsprinciper i Grebo hänvisar översiktsplanen till Fördjupad 
översiktsplan över Grebo. Generellt så framhålls eklandskapet och Ärlången 
som mycket värdefulla naturmiljöer. Översiktsplanen fastslår ett utökat 
strandskydd runt Ärlången om 150 meter samt ett skydd om 35 meter runt 
riksväg 35 (Åtvidabergs kommun 2001:18, 23).

Fördjupad översiktsplan över Grebo 
År 1990 gjordes en Fördjupad översiktsplan över Grebo. Huvudsyftet 
var att peka ut  nya bostadsområden och potentiella utbyggnadsområden. 
Främst belystes efterfrågan på platser för industriändamål samt behovet av 
boendemiljöer för äldre och ungdomar (Åtvidabergs kommun 1990:1). 
Den fördjupade översiktsplanen (Åtvidabergs kommun 1990:10) fastslår 
att Grebo främst ska växa genom mindre kompletteringar till den befintliga 
bebyggelsen och att alla delar inom orten ska sammanbindas av ett 
sammanhängande tekniskt system av VA-nät och gång- och cykelvägar. 
Planen värnar om Grebos småskaliga kärnvärden och uppmanar att nya 
bostäder lokaliseras i ett förmånligt läge i förhållande till väderstreck, 
markens beskaffenhet och trafiksäkerhet. Det ursprungliga Grebo, området 
kring kyrkan, anses som viktigt att bevara. Nya servicefunktioner bör 
tillkomma i anslutning till nuvarande kyrka, skola och butik. Planen utesluter 
inte en avsevärd befolkningsökning och ställer sig försiktigt positiv till en 
sådan utveckling.  
 
Landsbygdsutvecklingsprogram för Grebo 
Landsbygdsutvecklingsprogrammet togs fram av arbetsgruppen i Grebo 
byalag under 1998 och syftar till att visa på en viljeriktning i utvecklingen 
av den befintliga bebyggelsen. Den fördjupade översiktsplanen och 
Landsbygdsutvecklingsprogrammet framställs som komplement till varandra 
där befintliga och framtida strukturer utreds (Åtvidabergs kommun 2001:9).  
De frågor i Landsbygdsutvecklingsprogrammet (Grebo byalag 1998) 
som rör fysisk planering är önskemål om fler mindre hyresrätter, 
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främst för pensionärer, samt ett torg vid affären. Därtill efterfrågas 
mark för småindustrier och kontorshotell. Det finns även ett önskemål 
om utbyggnad av badplatsen samt av fler båtplaster och en lekplats. 
Landsbygdsutvecklingsprogrammet visar på ett miljöintresse i Grebo och 
det efterfrågas mer information från kommunen gällande exempelvis 
kompostering och källsortering. I programmet framkommer även att en 
studiecirkel om sophantering, vatten, energi, transport och konsumtion 
genomförts i Grebo.  

Översiktlig planutredning för Grebo 
År 2009 tog arkitekt Raymond van der Heijden fram Översiktlig  
planutredning för Grebo där syftet var att ta fram olika utvecklingsförslag 
för Grebo. Planen är inte juridiskt bindande men ses som vägledande i det 
stundande översiktsplanarbetet, vilket gör den intressant i sammanhanget. 
Vid framtagandet av utvecklingsförslagen var avsikten att se till Grebos 
hårda och mjuka värden. De hårda värdena innefattade en analys av platsens 
fysiska förutsättningar såsom exempelvis infrastruktur, landskap och 
bebyggelsemönster. De mjuka värdena innefattade ”platsens själ” förmedlad 
av de boende på orten genom en workshop.  
 
Arbetet mynnade ut i fyra utvecklingsstrategier. Det första alternativet är ett 
nollalternativ, vilket innebär en oplanerad utveckling av tätorten med mindre 
kompletteringar av befintlig bebyggelse. De tre andra förslagen visar på 
tänkbara scenarion som kräver en mer styrande planeringsstrategi. Det första 
scenariot innebär en förtätning av nordöstra Grebo, längs med riksväg 35, 
där nyckelbegrepp är villastad, sammanhängande gång- och cykelvägar samt 
ekalléer. Det andra scenariot är en bebyggelseutveckling i samklang med 
naturlandskapet, där nya bostadsområden förläggs i anslutning till ekbeståndet 
väster om tätorten eller i tallskogen norr om tätorten. Det tredje scenariot 
innebär en bebyggelseutveckling i anslutning till ett utbyggt kanalsystem vid 
Ärlången. 

Strategisk utvecklingsgrupp 
I Grebo finns även en strategisk 
utvecklingsgrupp där kommun och 
ortsinvånare möts för att utveckla 
orten tillsammans. Den strategiska 
gruppen var ursprungligen ett projekt 
som pågick mellan åren 2011-2012 
tillsammans med Hela Sverige 
ska leva i Östergötland. Det finns  
minnesanteckningar från tre av dessa 
sammankomster där arbetet kan 
följas och till höger följer en koncis 
uppställning av de önskemål som 
framkom under dessa sammankomster.

• En ny all-aktivitetsplats / stor lekplats
• Bevara och vårda befintliga grönytor 
• En ny fritidshamn för båt och kanot 
• Tillgängliggör badet 
• Ökad centrumkänslan 
• Fler platser för inomhusaktiviteter  
 och verksamheter 
• Bättre kollektivtrafik och bil-, gång-  
 och cykelvägar
• Tillgängliggör sjötomter
• Skapa boendemöjligheter för äldre  
 och yngre
• Bevara Grebos värden – förtäta ej

4.5 Slutsats  
Grebo är en tätort på landsbygden där det finns viss efterfrågan på ny 
bebyggelse vilket också gör det intressant att undersöka hur orten kan växa 
på ett hållbart sätt. Grebo har höga natur- och kulturvärden och är en viktig 
pusselbit i Sveriges största sammanhängande eklandskap. Länsstyrelserna 
(2011:3-5) påpekar vikten av att landsbygden tas med i översiktsplanen så 
att marken används till det den är bäst lämpad för. Under processen måste en 
dialog med sakägare och grannkommuner komma till stånd. 
 
I Linköpings kommun (2014: 20-22) baseras Översiktsplan för landsbygden 
och småorterna på en analys av hur småorterna kan utvecklas. I analysen 
tas hänsyn till bland annat förutsättningarna för en god infrastruktur, 
servicetillgång och kompletterande bebyggelse. Förtätning framställs som ett 
viktigt redskap för att bevara viktig jordbruksmark men i övrigt är kommunen 
positiv till att människor bor och arbetar på landsbygden  
 
Förtätning är även en strategi som tillämpas i Åtvidabergs kommunala 
plandokument. I Fördjupad översiktsplan för Grebo (1990:10) utpekas 
lämpliga utbyggnadsområden som går att försörja med befintlig infrastruktur, 
dessa områden är i dagsläget redan bebyggda. I  Översiktlig planutredning 
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för Grebo (2009) utpekas tre nya utvecklingsscenarion samt ett nollalternativ. 
Dessa tre förslag bygger på förtätning i anslutning till tätortens befintliga 
bebyggelse, skog eller vattendrag – dessa tre förslag har ej realiserats.  
 
Landsbygdsutvecklingsprogrammet och de strategiska grupperna tyder på 
att att det finns ett lokalt engagemang för Grebos framtid. Här framkom 
önskemål om en långsam utveckling så att ortens småskaliga kvalitéer kan 
bibehållas. Det uttrycks även en viss rädsla för att Grebos kärnvärden ska 
gå förlorade vid en förtätning av orten (Minnesanteckningar 2012:01:19, 
2012:03:27, 2012:08:23).
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5. Resultat
I följande avsnitt görs en återkoppling till den inledande 
frågeställningen. En diskussion förs under respektive fråga med 
stöd i den informatio n som tidigare redovisats.

5.1 Vad innebär en hållbar utveckling? 
Det är svårt att ge ett ett sammanhållet svar på vad en ‘Hållbar utveckling’ 
egentligen innebär. Utmaningen är att lösa dagens miljöproblem och 
samtidigt hushålla med jordens resurser så att de räcker för nuvarande och 
framtida generationer. Men uppfattningen om vilka åtgärder som krävs 
för att nå dit skiljer sig åt. Begreppet utgörs vanligen av tre aspekter: 
Ekonomiska, ekologiska och sociala parametrar där en avvägning måste 
göras mellan dem (Martens 2006:37). Slutsatsen i följande uppsats är att den 
ekologiska aspekten bör anses som överställd de andra två eftersom jordens 
begränsade resurser utgör ramverket för de övriga aspekterna.  
 
I Sverige är miljöarbetet överordnat andra faktorer genom det nationella 
miljömålssystemet. Det övergripande syftet med miljömålssytemet är: Att 
till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser (Miljökvalitetsmål A 2014). Miljöarbetet utgår från 16 
miljökvalitetsmål, dessa följs upp årligen för att se om de insatser som görs 
före år 2020 är tillräckliga för att uppnå ett samhälle utan stora miljöproblem 
(Miljökvalitetsmål B 2014). Emmelin och Lerman (2006:9,105) menar 
att planarbetet inte delar miljöarbetets synsätt på en ‘Hållbar utveckling’ 
och att skillnaden är så stor att det går att tala om två paradigm. Denna 
dikotomi genomsyrar även de lagar som styr den fysiska planeringen: 
Plan- och bygglagen samt Miljöbalken. Inom ‘Planparadigmet’ ses ‘Hållbar 
utveckling’ snarast som en pågående resa än en slutdestination. 
 
Bruntlandskommissionens definition av ‘Hållbar utveckling’ innefattar också 
en rättviseaspekt: En hållbar utveckling är en utveckling som möter dagens 
behov utan att kompromissa med möjligheterna för framtida generationer 
att möta sina behov (Regeringen A). Idag lever rikare länder på fattigare 
länders bekostnad och om alla människor på jorden skulle ha samma 
levnadsstandard som i västvärlden så skulle inte jordens resurser räcka till 
alla (Wärneryd et.al 2009:11). Hållbarhet bör väl, i de bästa av världar, 
innebära att jordens resurser delas rättvist och att alla individer lever inom 
den ram resurser som tilldelats dem? 
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En förutsättning för ‘Hållbar utveckling’ är således en kraftigt minskad 
resursförbrukning av dem som förbrukar mest. Utsläppet av växthusgaser 
måste begränsas till ett ton per person och år (Wangel 2012:97) och 
resursförbrukningen måste minskas till en tiondel inom en femtioårsperiod 
(Wärneryd et.al 2009:32). En anledning till att det inte redan är så idagsläget 
är för att det är svårt att se kopplingen mellan individuella handlingar och de 
globala miljöproblemen (Wärneryd et.al 2009:61). Men karaktäristiskt för en 
hållbar utveckling är också att arbetet också måste ske på olika nivåer, såväl 
lokalt som globalt (Martens 2006:37).   
 
Kontentan är att situationen i dagens Sverige inte är hållbar i längden. 
Frågan är vad den fysiska planeringen kan göra för att motverka det? Under 
nästföljande frågeställning förs ett resonemang om de strategier som lyfts för 
en hållbar utveckling på landsbygden. 

 
5.2 Vilka planeringsstrategier finns för  
hållbar utveckling på landsbygden?
Förutsättningen för en långsiktig planering är en medveten framtidsbild 
av ”det hållbara samhället” och den bilden skiljer sig åt beroende på 
vem som står som avsändare. På en nationell nivå finns en ambition att 
arbeta för en ‘Hållbar utveckling’, dels i lagstiftningen men även genom 
miljökvalitetsmålen.  
 
När dessa miljökvalitetsmål tolkas av Boverket och Jordbruksverket 
uppstår två versioner av det hållbara samhället. Boverket kopplar 
miljökvalitetsmålen till täta strukturer, minskad resursanvändning och mer 
förnyelsebar energi (Boverket 2012:21,91). Jordbruksverket (Markensten 
et.al 2013:54-56) drar en parallell mellan miljökvalitetsmålen och 
landsbygdens uppfyllande av dem och legitimerar på så vis en glesare 
boendestruktur. Jordbruksverket poängterar också att så gott som alla 
miljökvalitetsmål berör miljön utanför staden. Skogar hjälper till att 
neutralisera de globala koldioxidutsläppen. Vinden, solen och vattnet kan 
användas vid framställningen av förnyelsebar energi.  

Myndigheternas olika inställning kan i viss mån förklaras med dessas 
politiska förankring. Jordbruksverket och Boverket är knutna till olika 
departement och arbetar således med olika hjärtefrågor  
(Regeringen B). Denna skillnad kan öven härledas till ‘Plan- och 
Miljöparadigmet’ där olika syn på hållbar utveckling är grundproblematiken 
(Emmelin & Lerman 2006:9). En annan förklaring kan vara 
miljökvalitetsmålens vaga formuleringar och osäkra status som ger 
myndigheterna för stort tolkningsutrymme (Emmelin & Lerman 2006:15-
16). ‘Hållbar utveckling’ inrymmer så många parametrar att begreppet kan 
användas för att legitimera befintliga planeringstraditioner, så som Persson 
(2013:311-312) anger.  
 
Sett ur ett miljömässigt perspektiv framhäver Jordbruksverket (Johansson 
2012:36) det täta boendet som mest rationellt. Såväl Boverket (2012:55-
62) som Jordbruksverket (Johansson 2012:3) anser att en måttlig förtätning 
av redan exploaterade strukturer är att betrakta som mest hållbar, så att 
samhällsfunktioner kan samnyttjas och värdefull mark däremellan kan 
bevaras. Bebyggelse på landsbygden tenderar också att kräva mer energi vid 
uppvärmning på grund av större bostadsyta och en äldre byggandsteknik. 
Dessutom är de boende på landsbygden i regel mer beroende av bil och 
fossila bränslen. Därtill används avlopp som påverkar miljön negativt i större 
utsträckning. (Markensten et.al 2013:14-15; Johansson 2012:17)  Förtätning 
framstår som ett rationellt argument men vad händer när landsbygden 
förtätas? Vad innebär en måttlig förtätning? Hur tätt är för tätt? Finns det 
en risk att platsens kärnvärden försvinner och att alltför täta strukturer gör 
att människor väljer att flytta längre ut på landsbygden såsom Rådberg 
(1994:205) skriver? 

 
Det finns en stor efterfrågan av att bo på landsbygden, vilket stödjs av 
Sifo:s undersökning från 2011 (Boverket 2012:43) och Grebos relativt 
stadiga befolkningstillväxt (Åtvidabergs kommun 1990). Jordbruksverket 
(Johansson 2012:23) menar att: Ett samhälle kan endast betraktas som 
hållbart då livskraftiga städer omges av en levande landsbygd. Här anspelas 
på en landsbygd som producerar förnyelsebar energi, mat och råvaror till 
resterande samhället. Vad innebär egentligen en levande landsbygd i dagens 
samhälle? Idag är inte så stor andel av de som bor på landsbygden sysselsatta 
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inom jordbruket längre. En majoritet av de som bor i landsbygdsnära 
tätorter arbetar annorstädes: I Grebo så pendlar ungefär 90 procent ut från 
orten för att jobba (Åtvidabergs kommun 1990:1). I Linköpings kommuns 
Översiktsplan för landsbygden och småorterna (2014) ges en intressant 
infallsvinkel på småorternas framtid. Linköpings kommun (2014:20-22) är 
positiv till boende på landsbygden och avser därför att styra ny bebyggelse 
till de orter som kan bära den bäst med hänsyn till befintlig bebyggelse, 
vägar, VA-system, bredband, kollektivtrafik och service. Här välkomnas 
också nischboenden exempelvis i form av en ekoby, vilket kan vara ett väg 
till resurssnålare boenden.  
 
Resor och boende står tillsammans för 60 procent av det totala 
koldioxidutsläppet (Wangel 2012:97). Det individen kan göra för att minska 
miljöbelastande resor är exempelvis att att köra mindre bil och att åka mer 
kollektivtrafik. Fördelen med en måttlig förtätning är att ett större underlag 
för kollektivtrafik kan skapas. Men hur många kan i bästa fall tänkas 
åka kollektivt? Många barnfamiljer väljer att bosätta sig på landsbygden 
(Wärneryd et.al 2009:84) och kanske krävs då en bil för att få ”livspusslet” 
att gå ihop med matinköp och fritidsaktiviteter? Resestatisk från Grebo visar 
att ungefär var tredje ortsbo använder kollektivtrafiken dagligen (Landstinget 
Östergötland 2012:41-45). Om en tredjedel av dessa antas vara skolbarn 
ger det en arbetspendling på uppsakttningsvis 50 procent. Kanske är detta 
också en realistisk målsättning? Isåfall innebär det att landsbygden även 
fortsättningevis har en stor klimatutmaning kopplad till transporter.  
 
Ett annat sätt att minska koldioxidutsläppen är att bo på mindre yta och att 
använda sig av ny miljövänligare teknik. På landsbygden är många bostäder 
föråldrade vilket leder till att mer energi krävs för exempelvis uppvärmning 
(Markensten et.al 2013:60). Det går inte att bestämma en lämplig standard 
eller boendestorlek via den kommunala översiktsplanen däremot kan 
kommunen informera om boendets inverkan på miljön och förankra de 
miljökvalitetsmål som ska styra riktningen för samhällets utveckling i stort. 
Här kan med fördel kommunens plan- och miljöenhet samarbeta för att på 
lokal nivå överbrygga de meningsskiljaktigheter som Emmelin och Lerman 
(2006:9) belyser inom ‘Plan- och Miljöparadigmet’.  
 

Den i särklass viktigaste aspekten för en ‘Hållbar utveckling’ i en global 
kontext är att konsumtionen minskas. Som tidigare nämnts måste det 
genomsnittliga koldioxidutsläppet sänkas till ett ton per person och år, 
jämfört med nuvarande riksgenomsnitt på 14 ton (Wangel 2012:97). Trots 
att storstadsbor har de bästa förutsättningarna för att leva miljövänligt 
så konsumerar de också mest energikrävande varor, vilket belyser 
problematikens komplexitet (Johansson 2012:17; Wangel 2012:94-102). Här 
har kanske småskaliga samhällen fördelar att tillföra? Ostrom (Johansson 
2012:15) menar att småskaligheten bidrar till att individen känner ett större 
ansvar för sin närmiljö än i en storstad där kopplingen mellan produktion 
och konsumtion försvinner. I mindre samhällsstrukturer finns också goda 
förutsättningar för att skapa lokala kretsloppslösningar, menar såväl Rådberg 
(1994:201) som Jordbruksverket (Johansson 2012:9). 
 
Sammanfattningsvis så är det svårt att belysa enhetliga planeringsstrategier 
för en ‘Hållbar utveckling’. På en nationell nivå visar miljökvalitetsmålen 
på den visionära riktning som ska genomsyra det långsiktiga plan- och 
miljöarbetet. Samtidigt är miljökvalitetsmålen så vaga i sin formulering 
att de kan tolkas olika och blir därför svårapplicerade i den kommunala 
planeringen. En förutsättning för att jordens resurser ska räcka längre är att 
resursanvändningen och utsläppen av växthusgaser minskar avsevärt. Genom 
samlad information från kommunens plan- och miljöenhet kan kunskap 
om dessa frågor spridas och förankras på en individnivå. I de fall där 
landsbygdsboende efterfrågas måste den kommunala planeringen skapa goda 
förutsättningar så att ny bebyggelse kan bli så hållbar som möjligt. Det bör 
vara enkelt för människor att göra miljövänliga val, exempelvis bör det vara 
enkelt att ansluta bostaden till det kommunala VA-nätet, att jobba hemifrån 
via goda internetförbindelser och att färdas med cykel och kollektivtrafik. 
Det bör även finnas en generös attityd till individuella lösningar på 
landsbygden när det gäller avlopp och förnyelsebara energikällor.  
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5.3 Hur kan  
dessa strategier tillämpas i Grebo? 
Grebo har relativt goda förutsättningar för att växa hållbart. Orten 
har en stadig positiv befolkningsökning och ligger på ett fördelaktigt 
pendlingsavstånd mellan Linköping och Åtvidaberg. Linköping är också 
den stad som förutspås växa mest i den sydöstra regionen inom de närmsta 
tjugo åren (Boverket 2012:24). I Grebo  finns ett utbyggd vatten- och 
avloppssystem samt bredband inom tätorten (Åtvidabergs kommun 1990:8). 
Det finns även en etablerad kollektivtrafik som används av i genomsnitt 
var tredje invånare (Landstinget Östergötland 2012:41-45). Grebo ligger 
intill sjön Ärlången och vid Sveriges största sammanhängande eklandskap. 
Det finns ett aktiv föreningsliv och ett stort engagemang för ortens 
framtid (Åtvidabergs kommun 2001:12-13). I vissa avseenden är Grebo 
inte representativ för den glesa landsbygdsstruktur som Boverket och 
Jordbruksverket beskriver – i mångt och mycket finns redan de kvaliteér som 
eftersträvas. Dock anses  fallstudien vara av ett generellt intresse eftersom 
liknande förutsättningar kan finnas i andra landsbygdsära tätorter. 
 
Det som Åtvidabergs kommun kan göra för att främja en hållbar utveckling 
i Grebo är att upprätta en aktuell översiktplan så att ny bebyggelse kan 
lokaliseras där den passar bäst. Huvudbudskapet från tidigare resonemang är 
förtätning. Denna strategi återfinns även på en kommunal nivå i Grebo, såväl 
i Fördjupad översiktsplan över Grebo (1990) och i Översiktlig planutredning 
för Grebo (2009). Det bedöms också finnas utrymme till viss förtätning i 
Grebo, dock är det viktigt att bevara ortens kärnvärden av småskalighet. 
Linköpings kommun (2014:83) och Jordbruksverket (Markensten et.al 
2013:36) menar att ny bebyggelse inte bör ske på jordbruksmark och en 
liknande strategi uppmuntras även Åtvidabergs kommun anamma.   
 
Ur miljösynpunkt vore det bäst att förtäta med småskalig bebyggelse för att 
minimera den mängd energi som går åt vid framställning av byggmaterial 
och uppvärmning av bostaden. Små bostäder, främst för äldre och ungdomar, 
är också ett önskemål som också framkommit i Fördjupad översiktsplan 
över Grebo (1990), Landsbygdsutvecklingsprogrammet (1998) och i de 

strategiska grupperna. De nya husen bör lokaliseras förmånligt med hänsyn 
till väderstreck, markförhållanden och trafiksäkerhet. Det är också en 
infallsvinkel som redan lyfts i Fördjupad översiktsplan över Grebo (1990). 
De hus som byggs idag kommer att vara en del av framtidens bostadsflotta 
och därför är det viktigt att dessa håller en miljömässigt hög standard redan 
i nuläget och att användningen av exempelvis solceller och kvarterskompost 
uppmuntras. Dock är detta inget som kan regleras på översiktsplanenivå men 
miljövänliga initiativ kan förankras i kommunen genom kunskapsstöd och 
rådgivning till byggherrarna.  
 
Det är anmärkningsvärt att de strategier som Åtvidabergs kommun 
formulerat för redan 13-24 år sedan är i enlighet med de strategier som 
Boverket och Jordbruksverket förespråkar idag. Redan år 1990 fanns en 
tanke om att samnyttja byggnader och ett intresse för kompostering och 
källsortering. Dessa tankar faller idag under begreppet ‘Hållbar utveckling’ 
men omnämndes inte då i de ordalagen. ‘Hållbarhet’ handlar till syvende och 
sist om att hushålla med resurser och det är egentligen inget nytt fenomen.  
 
Länsstyrelserna (2011:3,5) menar att det är viktigt att se till platsens 
förutsättningar vid landsbygdsplanering och utgå från de värden som 
gör platsen unik. Under planarbetet kan en landskapsanalys göras där 
platsens fysiska förutsättningar och de boendes åsikter inkluderas. Detta 
gjorde Van der Heijden redan 2009 i Översiktlig planutredning för Grebo. 
Planutredningen resulterade även i visioner om temabebyggelse i Grebo där 
bostäder föreslås lokaliseras i anslutning till skogen eller vattnet, liknande 
det som tidigare benämnts som nischboende av Linköpings kommun 
(2014:20-22). I samband med dessa visioner skulle ännu en miljöaspekt 
kunna föras in liknande den i ‘One tonne life’ med målsättningen att 
boendet inte ska släppa ut mer än ett ton växthusgaser per person och år 
(Jonstad 2012:17). Förslagsvis kan små bostäder förläggas i nära anslutning 
till gemensamma ytor såsom tvättstuga, verkstad och samlingslokaler 
så att boendeytan minimeras. Kommunen skulle förslagsvis kunna 
använda en miljöprofil vid markandsföringen och på så vis attrahera nya 
kommuninvånare.  
 
Åtvidabergs kommun tillhör en av de kommuner i Sverige där det slängs 
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mest sopor (Markensten et.al 2013:15), en trend som kanske skulle kunna 
vändas med rätt typ av information? Kanske behövs mer kunskap? Eller fler 
återvinningsstationer? För att minska mängden hushållsavfall är källsortering 
en lösning och här kan kommunen bidra med mer information, något som 
också efterfrågats i Landsbygdsutvecklingsprogram för Grebo (Grebo byalag 
1998). 
 
Grebos naturvärden tillför mervärden för tätorten, kommunen och i viss 
mån hela landet. Eklandskapet bör bevaras och utvecklas så att dess unika 
organsimer kan leva kvar i området. Sjön Ärlången har en otillfredsställande 
ekologisk status som kan gynnas av att reningsverket i Grebo flyttas. I 
dagsläget används reningsverkets fulla kapacitet och en ny lösning måste till 
oavsett. 
 
Sammanfattningsvis kan Åtvidabergs kommun främja en miljömässigt 
‘Hållbar utveckling’ genom att aktualisera översiktsplanen och analysera de 
områden där orten kan förtätas med ny bebyggelse. Det mest miljövänliga 
är att förtäta med små hus och lägenheter som kräver lite energi. Ett hållbart 
boende bör eftersträva att inte producera mer än ett ton växthusgaser 
per person och år. Kommunen kan bistå med information där plan- och 
miljöenheten gemensamt åker ut till orten och informerar om vikten 
av lokala insatser och dess koppling till nationella miljökvalitetsmål. 
Kommunen kan också ha en positiv inställning till individuella lösningar 
på landsbygden när det gäller exempelvis avlopp och produktion av 
förnyelsebara energikällor. Slutligen kan kommunen marknadsföra sig 
som en miljökommun och på så vis bli ett attraktivt alternativ i en växande 
region.
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6. Avslutning

‘Hållbar utveckling’ är ett närvarande begrepp som genomsyrar hela 
samhällsutvecklingen. Men vad är det egentligen? Vilka åtgärder krävs för 
att nå dit? Finns det ens en slutdestination? Efter tio veckors heltidsstudier 
förblir begreppet svårgreppbart och den ursprungliga frågeställningen i 
någon mån obesvarad.  
 
Karaktäristiskt för ‘Hållbar utveckling’ är att det är ett diffust begrepp. 
Kärnan är vetskapen om det ohållbara i dagens leverne och en vilja att 
förändra detta. Jordens resurser är orättvist fördelade mellan välfärd 
och extrem fattigdom. Dessa problem kommer att ärvas vidare till nästa 
generation och därför måste arbetet också ske långsiktigt. Dagens instanser 
baseras på antaganden om framtiden samt på en avvägning mellan 
ekonomiska, ekologiska och sociala parametrar. En ‘Hållbar utveckling’ 
syftar till att att dels minska resursanvändningen och dels till att fördela 
resurserna mer rättvist så att fler människor får en dräglig livssituation. 
‘Hållbar utveckling’ blir lätt en global fråga. Men globala förändringar 
förutsätter en bred bas av lokala lösningar och ändrade konsumtionsmönster, 
vilket gör att frågan spänner över olika nivåer. Men hur ska individuella 
livsval kunna motiveras när den totala inverkan på de globala problemen är 
så försvinnande liten? Hur stora förändringar krävs? Vad är en acceptabel 
levnadsstandard?  
 
Även om de flesta människor är medvetna om att något måste göras 
för att undvika en ohållbar utveckling, så är få personer villiga att 
göra de “uppoffringar” som krävs för att på allvar minska den totala 
resursförbrukningen. Ta till exempel Boverkets (2012:21) framtidsvision av 
stationsstäder. Det kan framstå som rationellt och miljövänligt att bo tätt, 
men vill människor verkligen bo så? Eller ta experimentet med ‘One tonne 
life’ där en barnfamilj testade att leva inom sin beskärda koldioxidkvot under 
sex månader (Jonstad 2013:17). Trots att familjen hade goda förutsättningar 
för att leva hållbart så lyckades inte experimentet och fadern i familjen 
beskrev upplevelsen som ett klimatkloster. Ett liknande resonemang kan 
appliceras på landsbygden. Eftersom glesa boendestrukturer generellt sett 
kräver mer resurser än täta boendestrukturer så är det kanske befogat att 
fråga om det är försvarbart att bo på landsbygden? Går det ens att tala om 
en hållbar landsbygdsutveckling? Ska vem som helst få lov att bosätta sig 
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i glesa strukturer eller bör landsbygdsboende öronmärkas för dem dem 
som ger tillbaka miljövärde genom att exempelvis arbeta inom jord- och 
skogsbruk eller med förnyelsebara energikällor?  
 
Det är lätt att komma in på moraliska betänkligheter när det gäller en 
‘Hållbar utveckling’. Att leva inom givna resurser kan tyckas som en 
självklarhet men är svårt att praktisera. Det står klart att alla svenskar måste 
minska sin konsumtion avsevärt för att jordens resurser ska räcka till flera. 
Men vilka skyldigheter finns mot nu levande medmänniskor och framtida 
generationer? Hur långt sträcker sig detta ansvar? Att sätta planeringen 
i proportion till jordens förväntade livslängd på 500-700 miljoner år 
(Bernes 2001:22) ger ett helt annat perspektiv på vilka insatser som krävs, 
än om tidsperspektivet sätts till några generationer framåt i tiden som 
Bruntlandsrapporten utgår från (Regeringen A 2014).   

Inebörden av en ‘Hållbar utveckling’ är en sak och de strategier som läggs 
fram för att nå dit hänger inte nödvändigtvis samman med den ursprungliga 
målbilden. Följande uppsats har behandlat dikotomin mellan täta och 
glesa strukturer men de argument som förts fram kan inte ses som en 
allomfattande lösning. För att en verkligt ‘Hållbar utveckling’ ska kunna 
uppnås krävs stora insatser. Förmodligen insatser av samhällsomvälvande 
karaktär, bortom den fysiska planeringens kontroll.  
 
Dock är inte lokala insatser att förringa, summan av små åtgärder kan få 
världsomspännande effekter. Den kommunala planeringen kan inte “rädda 
världen” men den kan bidra till en mindre ohållbar utveckling, vilket bör 
anses som gott nog. Via en genomtänkt översiktsplan kan mark användas till 
det den är bäst lämpad till. Via tydlig information kan kommunen underlätta 
för invånarna att göra miljövänligare val. Det måste vara enkelt att åka 
kollektivtrafik, återvinna sopor och installera solceller på taket. Bradley 
(2009:260-262) kritiserar medelklassens sätt att konsumera sig fria från 
problemet. Med all rätt kan tyckas, men samtidigt måste väl KRAV-bananer 
och lågenergilampor ses som ett litet steg i rätt riktning? En förutsättning 
för verklig förändring bör väl ändå vara att gemene man inser det ohållbara i 
dagens samhälle och känner en vilja till förändring?
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