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Sammanfattning
I denna uppsats undersöks hur två kommuners arbete går till i strävan efter ett mer ekologiskt
hållbart samhälle. Ekologisk hållbarhet myntades 1987 i samband med att Brundtlandrapporten
 Ǥϐǡ ϐ¡ǡ¤¡
kunnat säga när något är ekologiskt hållbart eller hur det uppnås. Men hur jobbar kommunerna för
ekologisk hållbarhet när ingen vet när eller hur det kan uppnås?
Den syn på begreppet ekologisk hållbarhet som kommer användas i uppsatsen reds ut i
teorigenomgången. Uppsatsen tar utgångspunkt i två fallstudier, där dokumentanalyser och intervjuer
genomförts. De kommuner som har granskats är storstadskommunen Malmö Stad och den täta
kommunen Eskilstuna kommun. Syftet med uppsatsen är att dels undersöka hur två olika
kommuner arbetar för att bli en mer ekologiskt hållbar kommun samt studera om det skiljer sig
mellan en storstadskommun och en tät kommun, och dels om deras övergripande åtgärd leder till ett
mer ekologiskt hållbart samhälle enligt forskning.
Resultatet av fallstudien visade att både Malmö och Eskilstuna arbetade på ett likartat sätt med
samma övergripande åtgärder i form av förtätning, minskad bilanvändning, gynnandet av den
biologiska mångfalden samt olika metoder som resulterar i att färre resurser används. Den största
skillnad som fanns mellan de båda kommunerna var att Malmö kommit något längre i sitt arbete för
hur ekosystemtjänster ska integreras i planeringen för att skapa ekologisk hållbarhet. Malmö håller
även en större diskussion kring hur grönska ska få plats i staden genom att exempelvis anlägga gröna
tak, fasader och mobil grönska samt skapa urbana biotoper.
¤¡¡ǡϐ Ú¡
övergripande åtgärd som både Malmö och Eskilstuna anammat. Forskning visade att det är en åtgärd
som bidrar till att färre resurser behöver användas och kan därmed förbättra den ekologiska
hållbarheten. Forskning menar dock att den täta staden inte per automatik bidrar till ett ekologiskt
samhälle, utan det handlar om att bygga staden tätt på rätt sätt.

Nyckelord:
Fysisk planering, Hållbarhet, Ekologisk hållbarhet, Ekologiskt hållbar stad, Malmö Stad, Eskilstuna
kommun, Effektiv användning, Hållbar försörjning, Skyddet av miljön
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Begreppsdefinition
Hållbarhet: att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov. (Världskommissionen för miljö och utveckling 1988)
Ekologisk hållbarhet: innebär att val som minskar den negativa påverkan på naturen görs.
Föroreningar ska inte förstöra luft och vatten, likaså ska inte naturresurserna så som jordbruksmark
eller dricksvatten ta slut (Future City 2010). Grundbulten är att människans påverkan på miljön bör
minskas för att skapa en bra livsmiljö (Naturvårdsverket 2015b).
Miljömässig hållbarhet: är Malmö Stads huvudsakliga benämning av begreppet ekologisk hållbarhet,
används även av Eskilstuna i enstaka fall. Nästintill en synonym till ekologisk hållbarhet och kommer i
uppsatsen behandlas på samma sätt som ekologisk hållbarhet.
Storstadskommun: kommuner med mindre än 20 % av befolkning i rurala områden och en med
angränsande kommuner samlad folkmängd på minst 500 000 invånare. Dessa kommuner går att hitta
kring Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö. (Tillväxtanalys 2014)
Tät kommun: övriga kommuner (av de som inte går under benämningen storstadskommun) med
¡ͷͲΨ¤Ǥ¤ϐǤ
Tät kommun är Sveriges vanligaste kommunform. (Tillväxtanalys 2014)
Landsbygdskommun: kommuner med minst 50 % befolkning i rurala områden. (Tillväxtanalys 2014)
Ekologiska fotavtrycket: används som ett mätverktyg för att räkna ut hur stor fysisk area på vatten
och land som krävs för att förse resurserna som konsumeras av en individ, stad eller nation, samt den
area som behövs för att absorbera avfallet därefter. Mätverktyget utgår ifrån principen att om
naturens resurser konsumeras fortare än de produceras kommer resursen så småningom bli
förbrukad. (White 2011: 156-157)
Ekosystem: ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö inom ett område.
(Nationalencyklopedin 2016a)
Ekosystemtjänster: är de produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som
¤¡ϐǤȋ¤ʹͲͳͷȌ
Förnybar energi: utvinns från energikällor som hela tiden förnyas i snabb takt. Förnybar energi kan
exempelvis vara vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. (Jordbruksverket 2014)
Årets klimatstad: är en utmaning som drivs av Världsnaturfonden sedan 2010 där både en lokal och
en global vinnare koras. För att delta ska staden utföra en inrapportering av sina klimatmål, utsläpp
och åtgärder i den internationella plattformen carbon Climate Registry (cCR). Efter rapporteringen
granskar ett internationellt konsultbolag datan och väljer tillsammans med Världsnaturfonden ut 1-3
ϐ¤¡Ú Ú
sedan utse en vinnare. (WWF 2016)
Miljöbästa kommun: rankas årligen av tidskriften Aktuell Hållbarhet. Där mäts de svenska
kommunernas aktivitet och ambition inom miljöområdet med dels en enkät och dels resultat från
andra undersökningar samt data från kommun- och landstingsdatabaser. (Aktuell hållbarhet 2015)
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund
Att börja arbeta för ekologisk hållbarhet är något som är brådskande. Ozonlagret blir tunnare för varje
¤¤ ϐ ¡ÚǤ%ͳͻͻͷ Ú
varje år som går skulle hållbarhet behöva eftersträvas för ytterligare 100 miljoner människor
(Goodland 1995: 13), siffran var hög redan då och är idag förmodligen ännu högre. I takt med att
jordens befolkning ökar så ökar även städernas andel av befolkningen. I en alltmer urbaniserad värld,
krävs noggrann planering som tar hänsyn till att befolkningen och alla stadens delar ska få plats. En
effekt av detta har varit att städerna, i synnerhet sedan efter andra världskriget, har brett ut sig i
större arealer, så kallat urban sprawl (Ståhle 2008). Idag bor största delen av befolkningen i urbana
områden och denna andel förväntas öka ännu mer. Fram till år 2050 förväntas världens stadsbefolkning öka med 2,4 miljarder människor enligt FN:s prognos, och därmed passera 6 miljarder
(Sveriges statistiska centralbyrå (SCB) 2013). Urbaniseringen som sker ingår i problematiken kring
att nå ett ekologiskt hållbart samhälle då världens städer står för 70 % av de globala koldioxidutsläpp,
vilket är en anledning till att Världsnaturfonden initierade Årets klimatstad ȋÚÚʹͲͳͶȌǤϐ
stora möjligheter för svenska kommuner att påverka invånarnas utsläpp av växthusgaser. De kan
¤ ǡϐǡÚÚ
energieffektivisering och energiomställning samt utbildning och informationsinsatser inom ämnet
(Världsnaturfonden (WWF) 2010). Därmed bör städerna och insatser i kommunerna ligga i fokus vid
arbetet mot att minska utsläppen och skapa mer ekologiskt hållbara städer och kommuner.
Utöver att det sker en urbanisering förbrukar även jordens befolkning mer resurser än någonsin. För
att leva på det sätt som hela befolkningen gör idag behövs 1,5 jordklot varje år (WWF 2014: 9). På
samma gång är det ekologiska fotavtrycket fem gånger högre hos den rika andelen av jordens
befolkning än vad det är hos den fattiga andelen av befolkningen. Länder som ligger på en hög nivå i
den mänskliga utvecklingen (i form av utbildningsmöjligheter, inkomst och medellivslängd) har
generellt sett ett betydligt högre ekologiskt fotavtryck. Den utmaning som uppstår för dessa länder
blir att fortsätta stärka utvecklingen, men att göra så utan att öka det ekologiska fotavtrycket och
istället sänka det till en nivå som är hanterbar för jorden (WWF 2014: 12). I Häréns artikel Sveriges
miljöavtryck blir större framhålls att Sveriges ekologiska fotavtryck ökat mellan 2012 och 2014 så
att det idag skulle behövas 3,7 jordklot om hela jordens befolkning levde som genomsnittssvensken
(Härén 2014). Siffran i Häréns (2014) artikel visar att denna utvecklingsriktning behöver förändras
för att jordens resurser även ska kunna räcka till kommande generationer. Genomsnittssvensken
genererar även ett utsläpp på 14,2 ton växthusgaser om året. Globalt ligger snittet på 4 ton.
Utsläppsmängden bör ligga under två ton per person och år för att hålla temperaturökningen som sker
i världen under två grader (Bergh 2012).
1997 tog den svenska regeringen fram tre övergripande mål för hur arbetet i landet skulle gå till i
förmån för ekologisk hållbarhet (Regeringen 1997). 1999 konkretiserades de mål regeringen
formulerade år 1997, vilket resulterade i 16 nationella miljömål med koppling till regeringens tre
övergripande mål (Cassel 2013: 37). Huvudsyftet med miljökvalitetsmålen är att de stora
miljöproblemen ska lösas till nästa generation. Målen är vägledande i strävan efter ett hållbart
samhälle. Många kommuner bygger sina miljömässiga visioner och lokala miljömål på dessa. Enligt
¤ȋʹͲͳȌϐÚ¤ͳÚ¤¤
år 2020, det är Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö. Med behovet av dessa mål i åtanke och med
Ú¡ϐÚ¡ǡ¡Ú
området för ekologisk hållbarhet än vad som sker idag. För att vända tendensen kan insatserna ta
avstamp i de svenska kommunerna. Då kommunerna har planmonopol kan de genom fysisk planering
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Ú¡ ϐ¡Ǥ¡¡
samhällsplanering ett av de viktigaste instrumenten i arbetet med att minska växthusgaser och
använda energieffektivare lösningar (Eskilstuna kommun 2012a: 25). Att arbeta på lokal nivå är en
början som kan hjälpa till att lösa den globala problematiken.

Illustration 1: De tre övergripande målen från 1997 överst och de 16 miljökvalitetsmålen nederst.
(Naturvårdsverket 2016)
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1.2 Syfte
Syftet är att undersöka hur arbetet i strävan efter ekologisk hållbarhet inom fysisk planering går till
i två olika kommuner. Detta ska undersökas utifrån en tät kommun och en storstadskommun för att
undersöka om olika täta kommuner arbetar på olika sätt. Kommunerna ska ha utmärkt sig i arbetet för
en ekologiskt hållbar stadsutveckling och har ambitionen att bli en topprankad miljökommun. Syftet
är även att undersöka om den huvudsakliga åtgärd som kommunerna använder sig av för att nå
ekologisk hållbarhet verkligen kan leda processen mot ekologisk hållbarhet framåt enligt vad
forskning visar.

1.3 Problembeskrivning
Världen står idag inför stora problem gällande miljön och hushållning av jordens resurser.
Andelen föroreningar i luften blir allt högre och klimatförändringar sker, exempelvis höjs havsnivån
samt medeltemperaturen successivt. Delar av jordens befolkning konsumerar på ett sådant sätt att det
ekologiska fotavtrycket blir större och jordens resurser inte räcker till. För att motverka de miljöϐÚ¤ ǡ¡Ǥ ¤
är hur kommunernas arbete ser ut och om deras arbete leder vägen i riktning mot en mer ekologiskt
hållbar kommun och i förlängningen även nation och värld.

1.4 Frågeställningar
I ett samhälle som hotas av föroreningar, att jordens resurser tar slut och klimatförändringar behöver
de ekologiska aspekterna inkluderas i den fysiska planeringen för att motverka hotet. I uppsatsen ska
vi undersöka på vilket sätt olika kommuner planerar för ekologisk hållbarhet utifrån tre
frågeställningar:
- På vilket sätt arbetar två kommuner i Sverige för att uppnå ekologisk hållbarhet genom fysisk
planering?
- Arbetar en tät kommun och en storstadskommun med olika åtgärder i strävan efter ekologisk
hållbarhet?
- Visar forskningen att en av de mest använda trenderna som kommunerna tillämpat leder
vägen framåt i strävan efter ett mer ekologiskt hållbart samhälle?

1.5 Avgränsning
I uppsatsen undersöks två svenska kommuners arbete för ökad ekologisk hållbarhet. Kommunerna
ska inte representera hela Sverige utan fungera som exempel på hur två svenska kommuner arbetar
för ekologisk hållbarhet. Därmed kommer endast en av de tre hållbarhetsaspekterna, ekonomisk,
social och ekologisk, vara i fokus. Undersökningen är avgränsad till granskning av kommunala
dokument och intervjuer av yrkesverksamma tjänstemän på de valda kommunernas respektive
stadsbyggnadskontor.
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2 Teorigenomgång
Teorin som ligger till grund för denna uppsats är ekologisk hållbarhet. Ekologisk hållbarhet är precis
som begreppet hållbarhet ϐϐǤ Ú¤
¡Ú¤Úϐ¤¤ 
¤ ¡ ϐǤ¡¤¤
¡ϐ¤Ú¤¡
ekologiskt hållbar ser ut. En omtalad trend inom hållbar samhällsplanering, förtätning, kommer även
¤ ¤Ǥϐ 
diskuteras nedan.

2.1 Hållbarhet
¤¡ȋƬʹͲͲǣͳȌ¤ϐǤ
ǤϐÚʹͲͲϐǡÚ¤ 
begreppet i praktiken (Parkin et al. 2003: 19). Dock skriver Giddings et al. att många menar att det inte
¡¡ϐϐ¤ ¤ Ǥ Ú
¡ϐ¡¡ 
ÚÚ¤¤Ǥ¡¤ϐ¡¤
utveckling meningslöst då det kan betyda vad som helst för vem som helst och därmed få helt olika
utfall (Giddings et al. 2002: 188).
Inom fysisk planering talas det ofta om hållbar utveckling. Detta begrepp ligger således till grund för
hållbar stadsutveckling. I Sverige måste alla kommuner enligt Plan- och Bygglagen 1 kap 1§ planera
för att främja den hållbara utvecklingen (SFS 2016: 252). 1987 publicerade Världskommissionen för
miljö och utveckling Brundtlandrapporten där det nya konceptet hållbar utveckling introducerades.
Rapporten togs fram av ledare från 170 olika länder världen över i syfte att förhindra irreversibel
¤ÚǤ ϐ ¤ ǲ 
som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose
sina behov” (Världskommissionen för miljö och utveckling 1988: 22). Hållbar utveckling beskrivs som
en strävan eller en process mot ett hållbart samhälle där målet förändras utefter nya förutsättningar.
Konceptet hållbar utveckling kan beskrivas övergripande som ett försök att kombinera miljömässiga
(ekologiska) frågor med de socioekonomiska frågorna (Hopwood et al. 2005: 38). Efter att
 Ú¡ϐ¤  
95 % av alla stora företag i USA och Europa beskrev då hållbarhet som något viktigt att jobba för
(Giddings et al. 2002: 187).
Kritik har givits till Brundtlandrapporten då den har ett större fokus på den ekonomiska hållbarheten
än den ekologiska eller sociala, även om det står att alla tre pelare är lika viktiga. Samma problem
ϐǡ¤¡¡¡¤
¡Ú¡Ǥϐ¤ǲÚ¤
ekonomisk tillväxt” på slutet av 1900-talet (Giddings et al. 2002: 190). Förhållandet mellan de tre
pelarna, enligt Brundtlandrapporten, brukar beskrivas med hjälp av tre lika stora cirklar som är
symmetriskt sammanbundna, där varje cirkel för ett eget arbete men påverkar även de två andra
cirklarna. Giddings et al. menar dock att det är problematiskt att se på hållbarhet utifrån detta
perspektiv, då det ofta innebär att varje pelare får ett enskilt fokus och då förbättras inte
helheten (Giddings et al. 2002: 187, 189). Istället för att de tre pelarna ska ses som separata delar av
¤Ú¡ϐ¤Ǥ
korrekt skildring av hur de tre pelarna, ekologi, social och ekonomi, samverkar är genom att
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 ¡ϐǡ  
ekologisk i den yttersta ringen. Anledningen till denna framställning av begreppet hållbar utveckling
är att ekologin är det som är överordnat de andra, då allt människan gör påverkar miljön. Ekonomin
ϐǡÚ¡ ¤ ǡÚ
är beroende av de andra två enheterna. Ekonomin är beroende av samhället, alltså den sociala
aspekten, samt miljön, den ekologiska aspekten, för att kunna existera och fungera. Det mänskliga
samhället är i sin tur beroende av miljön och skulle inte kunna existera om det inte vore för miljön.
Miljön är överordnad då den skulle fortsätta existera både utan det mänskliga samhället och ekonomin
(Giddings et al. 2002: 191-192). Giddings et al. förklarar det som att ingen genetisk ingenjörskonst
skulle kunna ersätta den biologiska mångfalden och det skulle krävas en extremt avancerad,
förmodligen omöjlig, teknik för att konstruera en ersättning för ozonlagret (Giddings et al. 2002: 189).
Detta visar på hur avancerade och betydelsefulla naturens byggstenar är. I uppsatsen ligger fokus på
den ekologiska aspekten. Hållbarhet avgränsas därmed till att endast behandla en av de tre
hållbarhetsaspekter då det inte är helheten av hållbarhet som ska belysas. Det görs trots att Giddings
et al. (2002) var kritisk mot att endast en aspekt behandlas separat. Då ekonomin ofta styr känns det
även viktigt att den ekologiska aspekten lyfts fram och åskådliggörs ytterligare. Dock kan både
ekonomisk och social hållbarhet samverka med den ekologiska. Ekologin står oftast inte ensam men
uppsatsen kommer lyfta fram den som den huvudsakliga aspekten att ta hänsyn till.

Illustration 2: Bilden visar samverkan mellan de
tre aspekterna för hållbarhet (ekologisk, social och
ekonomisk) enligt Brundtlandrapporten.

Illustration 3: Bilden visar samverkan mellan de
tre aspekterna för hållbarhet (ekologisk, social och
ekonomisk) enligt Giddings et al.
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¡¤¤ϐ¤ ¤ Ǥ¡
aspekterna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet sker successivt, men med ett vanligtvis för
¤ǡ ǤȋʹͲͲʹǣͳͺͺȌǤ ϐ
hållbarhet och hållbar utveckling på samma sätt som i Brundtlandrapporten - som en strävan efter att
ǲ¡Ú
behov”. Ett avstånd tas dock från hur Brundtlandrapporten ser på att de tre aspekterna hänger
Ǥϐ¡¡ÚÚ¤
kommande generationers behov kommer att se ut, vilket i grunden betyder att ingen vet exakt hur
eller mot vad vi ska arbeta.
¤ϐϐ¤ÚÚ¡
uppnås, utan vi förhåller oss till synsättet som Giddings et al. (2002) beskrev ovan där olika
ϐ¡¡¤¤Ǥ ¤¡Úǡ
ska ses som en process som hela tiden behöver utvecklas och förändras utifrån de förutsättningar
ϐǤϐ¤¤Ú¤¤ǡ
metoder och åtgärder kan användas och olika metoder och åtgärder bör användas utifrån de givna
Ú¡ϐǤ¤¤ǡ ¡¤
¡Ú¤Ǥ  ǤȋʹͲͲʹȌϐ¡
hållbar utveckling utifrån att den ekologiska aspekten är den överordnande då allt människan gör
¤Ú¤ϐ¡Ǥ¤¡¡
behandlas i uppsatsen, trots att alla de tre aspekterna är i konstant samverkan.

2.2 Ekologisk hållbarhet
Precis som hållbarhet är ekologisk hållbarhet ¤ϐ Ǥ¡
som beskrivs med olika ord, så som miljömässig hållbarhet. Även begreppet ekologisk hållbarhet
myntades i Brundtlandrapporten 1987. Agenda 21 är ett annat handlingsprogram som nämner den
ekologiska hållbarheten och som togs fram vid FN:s konferens rörande miljö och utveckling 1992 i
syfte att ge mål och riktlinjer för att bland annat undanröja hoten mot miljön. Ett stort fokus fanns på
konsumtionsmönster och resursförbrukning då en ohållbar konsumtion och produktion sågs som den
största orsaken till förstöring av den globala miljön (Finspång 2016). Det som beskrevs i Agenda 21
ses än idag som ett problem och ska hanteras genom att sträva efter ekologisk hållbarhet.
I denna uppsats kommer ekologisk hållbarhet utgå från att naturens och ekosystemens bärkraft sätter
den övergripande ramen för vad som är långsiktigt hållbart och därmed kommer den inte ses som
likvärdig social och ekonomisk hållbarhet (Nationalencyklopedin 2016b). Det är därför viktigt att i ett
första skede skapa ett ekologiskt hållbart samhälle för att sedan kunna göra detsamma med ekonomin
(Meadowcraft 2000: 372-373) och den sociala välfärden, som inte ska förbättras på ett sätt som
missgynnar eller förstör miljön (United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 2016).
Den ekologiska hållbarheten ska hjälpa till att förbättra de två andra pelarna, men ska göra det genom
att skydda källorna till de råmaterial som används för att uppfylla människors behov och för att säkerställa att människors avfall minskar. Människor måste lära sig att leva inom den biologiska och fysiska
miljöns gränser (Goodland & Daly 1996: 1003).
1997 tog regeringen fram en skrivelse om hur arbetet i Sverige ska gå till för att uppnå ekologisk
hållbarhet. I skrivelsen konstruerades tre mål: Skyddet av miljön, Effektiv användning och Hållbar
försörjning. Skyddet av miljön innebär att utsläpp och föroreningar ska hållas på en nivå så att

12

människans hälsa inte skadas och naturens förmåga att ta emot och bryta ned föroreningarna inte
överskrids. De naturliga kretsloppen ska värnas och den biologiska mångfalden ska hela tiden bevaras
genom att naturligt förekommande arter ska kunna fortsätta existera på ett livsdugligt sätt. Målet
¡Ú ¡ϐ
atmosfären för att förhindra farliga störningar i klimatet. Luftkvaliteten ska vara i så pass god kvalitet
att den inte innebär en fara för människans hälsa.
Det andra målet, Effektiv användning, fokuserar på att användningen av energi och naturresurser
måste användas på ett effektivare sätt än vad som redan görs. För att uppnå detta mål skriver
regeringen att behovet av energi och material måste minska och användningen av resurser ska ingå
i kretslopp för att så få resurser som möjligt ska förbrukas. För att arbeta mot detta mål bör därför
effektivare energikällor användas i högre mån, med det menas att använda färre fossila bränslen och
återvinna redan framställda material.
Det tredje och sista målet, Hållbar försörjning, innebär att ekosystemens långsiktiga produktionsÚ¤¤¡ ¡Ǥϐ¤¤ ¤
förnybara resurser. Det betyder att människans användning av resurser inte får ske i en för hög takt
¤ϐÚ¤ ¤Ǥ
Energisystemen ska även baseras på förnybara resurser som är fördelaktigt lokalt producerade
(Regeringen 1997: 8-10).
Även om regeringens mål är skrivna 1997 är de lika aktuella i dagsläget. Det beror på att de tre målen
utvecklades till 16 mer preciserade miljökvalitetsmål som behandlar samma områden, vilka i sin tur
inte kommer att uppnås till den utsatta tidshorisonten 2020 (Cassel 2013, Naturvårdsverket 2016).
Regeringens mål anses därmed inte vara uppnådda, arbetet mot målen går fortfarande att göra ännu
¡ ¡ϐ¤ÚÚǤ 
uppsatsen valde vi att arbeta utifrån de tre övergripande målen för att få en mer omfattande bild, att
istället undersöka alla de 16 miljökvalitetsmålen var för sig skulle bli för detaljerat i detta arbete. I
¡¤Ú¤ϐ
hållbarhet som beskrivs nedan och vara utgångspunkten för att undersöka hur två kommuner i
Sverige arbetar i riktning mot ett mer ekologiskt hållbart samhälle.
¤¤ϐ
hållbarhet och hållbar utveckling. Likt begreppet hållbarhet, kommer ekologisk hållbarhet även ses
som en process där olika metoder och åtgärder går att använda för att få ett positivt utfall. Ekologisk
hållbarhet kommer även ses som ett verktyg för att människan ska lära sig att leva inom de gränser
ǡ¤ ƬȋͳͻͻȌ ȋͳͻͻȌǤϐ
kommer även utgå från regeringens tre mål där ekologisk hållbarhet betyder att göra val så att
mängden avgaser, förorening och gifter som släpps ut i både luft och mark minskar och behålls på en
¤ϐ¡ǡ ¡¡
reduceras. Hänsyn ska tas till de ekosystem som existerar och deras långsiktiga produktionsförmåga
bör främjas. Även den biologiska mångfalden ska främjas och stärkas för att kunna utvecklas på ett
¤¡ Ú¡¤Ǥ¤ϐ¡
som ett sätt att minska och effektivisera användningen av energi och naturresurser. Energisystemen
bör baseras på förnybar energi och resurser ska återvinnas i största möjliga mån för att minska spill
av resurser.
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Problematiskt med ekologisk hållbarhet är att ingen vet exakt vad det är eller när ekologisk hållbarhet
 ¤¡¤¡¤Ǥϐ¡¡¤
global ekologisk hållbarhet har åstadkommits. Det ses snarare som en process mot ett mer ekologiskt
hållbart samhälle. Därmed är utgångspunkten att det går att göra olika insatser för att sträva mot
ekologisk hållbarhet och att livsmiljön hela tiden kan bli ännu mer hållbar. Processen kan fortgå tills
resursanvändningen ligger på en nivå jorden klarar av och ekosystemen fungerar utan hot från
exempelvis global uppvärmning, tunt ozonlager, klimatförändringar och föroreningar. Teoretiskt sett
anser vi att ekologisk hållbarhet är uppnått när det globala ekologiska fotavtrycket ligger på en nivå
där befolkningen högst använder resurser som motsvarar ett jordklot, alltså att jordens befolkning
¡ϐ¡ ¤Ǥ¤¡
hållbarhet uppnådd när andelen utsläpp har minskat så pass mycket att den förstärkta växthuseffekten avtar och ozonlagret ges möjlighet till att återhämta sig. Det är dock en lång väg kvar innan vi
är där, om jorden någonsin kommer dit, vilket innebär att vi hela tiden måste göra val som påverkar
och minskar den negativa utveckling som sker idag. Istället bör den vändas så att den blir positiv och
bidrar till att det ekologiska fotavtrycket samt mängden utsläpp minskar.

2.3 Ekologisk hållbar stad
En ekologisk hållbar stad enligt forskningen
¤¤¤¡Ǥ ÚϐÚ 
en hållbar stad kan vara enligt vad vi funnit i utvald litteratur. Eftersom det i uppsatsen inte går att
undersöka allt som går att göra för att öka ekologisk hållbarhet i en stad ska endast en väl använd
övergripande strategi tas upp, i detta fall förtätning. Då olika litteratur inte alltid säger samma sak
kommer både för- och motargument diskuteras.
Ett debatterat ämne är att den täta staden är hållbar, det hävdas att den ska ha stora fördelar inom
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Även ekologer, enligt Alexander Ståhle (2008), menar på
att en tät stad är hållbar. Huvudargumenten för en tät stad är att värdefull natur, skog och jordbruksmark sparas och även att förtätningen leder till minskade avstånd och därmed mindre utsläpp av
fossila bränslen från transportmedel. Då täthet minskar bilberoendet har begrepp som walkability,
ϐ ¡Ú¡ȋ¤
2008). De som inte förespråkar en tät stad menar att även en gles stad kan vara hållbar på grund av
möjlighet att ha större areal naturområden nära bostaden. Ett förslag som vuxit fram är att kombinera
tät stad med grön stad, konceptet kallas kompakt utglesning (Ståhle 2008).
Andra argument för förtätning är att ny bebyggelse kan kopplas ihop med redan existerande teknisk
ϐ ÚÚ¡¤¤
gång och cykel. Bilanvändningen minskar inte enbart av att bygga tätt, resurser måste läggas på att
gynna andra transportmedel i kombination med att en förtätning sker för att skapa en ökad ekologisk
¤Ǥ ¤¡  ǦǦ ¤ϐÚ¡
upp av eventuella förluster av grönyta. Grönytor vars funktion både är som plats för rekreation och
medel för klimatanpassning. (Boverket 2016)
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Boverket diskuterar en stads förtätning med frasen rätt tätt. Det innebär att stadsstrukturen ska
byggas tätt men utrymme ska lämnas åt kvalitéer som skapar en bra livsmiljö (Boverket 2016: 6),
så att man bygger tätt på rätt sätt. Det är viktigt att inte tro att en tät stad automatiskt betyder nära
avstånd, men kvaliteten med närhet till det mesta har större förutsättning i en sådan stadsstruktur.
¡¡¡ϐ¡ 
exempelvis ta värdefull jordbruksmark i anspråk. Det går att förtäta utan att ta ny mark i anspråk, då
är utgångspunkten exempelvis att bygga på höjden, förtäta gaturummen eller att omvandla
parkeringsplatser enligt Ståhle (2008). På så sätt sparas värdefull mark men däremot kan viss mängd
¤ÚǤϐ¡Ú¡¡¡¤¡
kvalitet och livsmiljö. Sett till historien blev städer trånga och ohälsosamt täta och därmed behövdes
en utglesning (Boverket 2016: 6-7, 42, Ståhle 2008).
Även Neuman beskriver problematik med den täta staden och motvisar viss fakta om att den täta
staden per automatik blir hållbar. Neuman beskriver undersökningar gjorda av Breheny, och Williams,
Burton och Jenk som visar att det inte alltid går att se en koppling mellan hög densitet och minskad
bilanvändning. De korta resorna med bil inom staden blir oftast färre, men de som inte jobbar inom
Ú ϐÚ¡¡ Ǥ ¡
gjordes en undersökning gällande hur mycket energi som går åt till transport för varje enskild person
i olika täta områden. Resultatet blev att de som bodde i rurala områden enbart använde sig av 5 %
mer energi än de som bodde i väldigt täta städer. Undersökningens resultat ska dock tas med en viss
försiktighet då Nederländerna är ett land som generellt sätt oftast färdas med andra färdmedel än bil.
Neuman vill dock ändå understryka att sättet folk väljer att resa på är starkt kopplat till bensinpriser
och inkomst, inte hur hög densitet en stad har (Neuman 2005: 12). En annan problematik med den
¡¡Ú¤ϐ Ǥ¡¡ÚÚÚ
ϐ¡ȋƬͳͻͻǣͷǦͷͺȌǤ Ú¤¤
transportmedel som det vanligaste färdsättet krävs dock ett paradigmskifte. Allmänhetens tankegång
¡ÚÚ¡Úϐ¡¤¤¤¡ȋ
& Burwell 2006: 339).
Ytterligare ett problem som dyker upp i samband med förtätning är risken för brist av grönytor. Kravet
på att möta fundamentala behov i staden och en hastig urbanisering kan enkelt leda till att kravet på
grönska hamnar i skymundan. Det är därför viktigt att lägga resurser på att anlägga ny grönska men
¡Ú¤ÚǤ¡ϐ¡¡
hårt pressade på grund av det urbana klimatet och behöver därför skötas extra noga (Yim 2004: 312).
¡Úϐ¡Ú¤¡
gör, då även små områden av grönska är betydelsefulla inom den täta staden (Yim 2004: 313).
Enligt forskningen är alltså den täta staden i grund och botten en givande metod och åtgärd för att få
en mer ekologiskt hållbar stad. Viktigt att ha i åtanke är däremot att en stad inte blir mer hållbar ju
tätare den byggs. Flera aspekter, så som grönska och blandade funktioner, måste få plats inom den täta
staden. Likaså bygger den ekologiskt hållbara staden på att många faktorer hänger samma, så som att
¡¤ ǡÚϐÚÚ
att få ett hållbart resultat.
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Vår definition av ekologiskt hållbar stad
En hållbar stad kan beskrivas som en stad i balans. Då är det främst i hänsyn till sociala funktioner,
ekonomi och miljö (Future City 2010). En ekologiskt hållbar stad kan beskrivas som en plats vars
naturresurser och ekosystem är i balans. När ekologisk hållbarhet appliceras i praktiken sker det på
en plats. I detta arbete ska två kommuner undersökas och därmed den ekologiska hållbarheten inom
ett samhälle.
I arbetet med syftet att skapa en hållbar stad bör samhällsplaneraren ha en förståelse för dagens
behov men även förmågan att kunna förutse framtidens behov och vad följderna blir om en viss
lösning används eller väljs bort. Inom ekologisk hållbarhet ska inte föroreningar förstöra luft och
vatten eller naturresurserna, så som jordbruksmark eller dricksvatten, ta slut (Future City 2010). I
Naturvårdsverkets arbete med hållbara städer är grundbulten att människans påverkan på
miljön bör minskas för att skapa en bra livsmiljö, detta kan göras genom effektivare energianvändning,
tätortsnära natur och hållbara system för både transporter och avfall (Naturvårdsverket 2015b).
Bra kommunikationer och aktiv hushållning med naturresurser är grundläggande aspekter som
behövs i en ekologiskt hållbar stad (Boverket 2004: 118). Att främja en ekologiskt hållbar bebyggelsestruktur innebär att hushålla med naturresurser och minimera utsläpp av föroreningar till luft, vatten
och mark. Då det är nära till det mesta ökar möjligheten att cykla, utveckla en välfungerande
ϐǡǡÚ¤ ǡÚ¡¡ 
främja biologisk mångfald. Ekologisk hållbar bebyggelseutveckling handlar även om hushållning med
jordbruksmark samt natur- och kulturmiljöer (Boverket 2004: 126).
¤ϐ¤¡¤¤¤ϐ
¤  ¤Ǥ¤ϐ¤
från begreppet kompakt utglesning ¡¡ϐ
för viktiga funktioner som höjer livsmiljöns kvalitet. Därmed ses den ekologiskt hållbara staden som
¤¡ Ú¡¡¡¤ϐÚǡ
grönområden, solljusinsläpp med mera.

2.4 Sammanfattning av teorigenomgång
¤ϐ¤¤¤¤Ú
ekologisk hållbarhet och de kommer därmed ligger till grund för vad som ska analyseras och tas upp
i empiriavsnittet. En diskussion behöver dock föras kring hur vi förhåller oss till målen. Det är svårt
att bestämma vad de tre målen betyder och när de är uppnådda, precis som när det kommer till att
ϐ¤Ǥ¤¤¡¡¤¤¡ǡ
minska och öka olika faktorer, går det att vara något kritisk till regeringens mål och om de är de bästa
att utgå ifrån. Vi kommer därför bestämma vad de tre målen innebär för oss och vad vi anser krävs för
¤ǤÚ¡¡ ϐ
ϐ¡¤¡ ¤¡ÚÚ
aktivitet, när utsläpp hålls på en nivå så att ozonlagret inte skadas och så att människans hälsotillstånd
inte påverkas negativt, samt när åtgärder görs för att skydda och bevara miljövärden och den
biologiska mångfalden. Vi har en effektiv användning när förnybar energi används i större
utsträckning än idag, när resurser återvinns och återbrukas och när det ekologiska fotavtrycket
minskar, då det intygar att resurserna används på ett snålare och därmed effektivare sätt. Vi har en
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hållbar försörjning när åtgärder används för att ekosystemen ska få möjlighet att utvecklas och när
ϐ¤¡¤¤¡ ÚǤ
ekologiskt hållbara staden fungerar på ett sätt som sammanfaller med regeringens tre övergripande
¤Ú¤Ǥ¡¡ϐ¤ ¤
plats för att en ekologiskt hållbar stad ska kunna erhållas. Applicering på en plast betyder även att
kommunen eller staden arbetar med olika metoder och åtgärder för att närma sig målen.
¡¤ϐ¤
Ú ¤¡¤ϐǤ
innebär att vid granskandet av de kommunala dokumenten eftersöks metoder och åtgärder som
bidrar till att målen kan uppfyllas eller förbättras. Viktigt att påpeka är att i uppsatsen ska ekologisk
hållbarhet enbart behandlas inom områden som rör fysisk planering. Många så kallade miljöbästa
kommuner och klimatstäder har fått sina titlar utefter andra engagemang i förmån för ekologisk
hållbarhet men som inte kan appliceras inom området för fysisk planering.
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3 Metod
3.1 Fallstudie
En fallstudie är en forskningsdesign som fokuserar på en eller några få förekomster av ett särskilt
fenomen, i detta fall ekologisk hållbarhet i en kommuns arbete, för att få djupgående kunskap. En
¡¡¤¡¤ǲǫǳ ǲÚǫǳ 
¤¤¤ǲ¤ǫǳȋʹͲͳͶǣͻȌǤ¡¡
Ú¡¤Úǡ¤¡ ϐ
undersöks och inte ett brett spektrum (Denscombe 2009: 59-60). I denna uppsats var det två olika
kommuner som undersöktes för att ta reda på hur olika kommuner jobbar för att nå ekologisk
hållbarhet. Vad som är viktigt för en fallstudie är att de fall som undersöks inte får väljas ut slump¡¤ϐǤ ¤¡¡
¤ÚÚǡ¤ϐ¡  
tillgänglig data. Det är även viktigt att välja ut den data som bäst kan ge svar på den forskningsfråga
ϐȋʹͲͳͶǣʹͺȌǤ ¡ 
Ǥϐ
användas i en fallstudie: dokument, arkiverade inspelningar, intervjuer, direkta observationer och
fysiska artefakter (Yin 2014: 106). I denna uppsats användes dokument och intervjuer.
Fördelen med att använda fallstudie som forskningsdesign är att den ger möjlighet till att undersöka
en viss företeelse på djupet och kan även ge möjlighet till att hantera komplicerade situationer.
Ú¡Ú¡ϐϐ¡
(Denscombe 2009: 59-61). Det som är viktigt att ha i åtanke vid en fallstudie och som kan försvåra
arbetet är att fallstudien är en generalisering där forskaren tydligt måste visa i vilken utsträckning
resultaten från det studerade fallet antingen liknar eller kontrasterar mot andra fall av samma typ för
att minska misstänksamheten till forskningsresultaten. Forskaren kan även försöka se sitt resultat
ϐ¤ǡ
kan göras (Yin 2014: 20). I uppsatsen ska de utvalda kommunerna dock inte spegla hela Sveriges
kommuners arbete utan mer visa hur två miljömässigt engagerade kommuner arbetar för att uppnå
ekologisk hållbarhet. Slutresultatet blir alltså inte en generalisering av hur arbetet för ekologisk
¤ǡ¤¡ ¤ϐ
kommuner ändå använder sig av. En fallstudie tenderar även att producera mjuk data, det vill säga att
de fokuserar på processer och ger därmed inga mätbara resultat då de bygger på kvalitativa data och
tolkande metoder snarare än kvantitativa data och statistik. Forskaren kan även påverka situationen
då kommunerna kan känna sig observerade och därmed kanske inte bete sig som de gör i vanliga fall,
ÚϐÚ¡ǤÚÚ¤ 
ϐ ¤Ǥ
och det underlag som forskaren får tillgång till under en fallstudie kan i vissa fall vara begränsat och
därmed inte visa hela sanningen, därav blev intervjuerna ett komplement (Denscombe 2009: 72).
ϐÚ ϐ¤Ǥ
¤ÚÚÚϐ¡¤
dokumentanalys och intervjuer. En urvalsmetod togs även fram för att kunna välja ut vilka kommuner
som skulle granskas. Metod betyder vägen till målet (Kvale & Brinkmann 2014: 84, 147), målet är att
besvara uppsatsens frågeställningar. De tre metoderna presenteras nedan.
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3.2 Urval av kommuner
I valet av vilka kommuner som skulle granskas i deras arbete för ekologisk hållbarhet fanns det
vissa kriterier som skulle vara uppfyllda för att kommunerna skulle vara passande. I första hand skulle
kommunerna väljas utifrån att de var olika täta, enligt den kommunindelning som den statliga
¡ȋʹͲͳȌǤ¡ϐǦ
indelning med tre olika kommuntyper som baseras på befolkningens fördelning i och utanför
områden med hög befolkningstäthet och befolkningsstorlek. Kommuntyperna är Storstadskommun,
Tät kommun och Landsbygdskommun. För att bestämma vilken grupp vilken kommun bör tillhöra
har beräkningar gjorts som behandlar hur många områden som är rurala samt icke rurala, och hur
stor andel av befolkningen som har mer än eller mindre än 45 minuters restid för att nå en större stad
(Tillväxtanalys 2016). Anledningen till att kommunerna skulle vara olika täta var för att undersöka om
olika täta kommuner jobbar på olika sätt eller om samma metoder ändå används. I andra hand skulle
kommunerna även på något sätt påvisa att de jobbar för ekologisk hållbarhet. Det kunde exempelvis
vara att de skrev på sin hemsida att det är ett ämne som de lägger stora resurser på, att de har fått
någon utmärkelse som behandlar deras arbete för miljön eller om de på något annat sätt är kända för
sitt miljöarbete. Det som var viktigt att ha i åtanke vid denna urvalsmetod var att det inte säkert skulle
gå att få tag på de kommuner som passade bäst in på de uppsatta kriterierna. Det var till exempel svårt
¤¤¤¡¡¡Ǥ¡ϐ 
¡ϐ ¤¤Ǥ
Utifrån denna urvalsmetod var det Eskilstuna kommun och Malmö Stad som passade bäst för
 ¡¤Ǥ%ʹͲͳͳÚ%
klimatstad 2011, och år 2013 blev kommunen Sveriges miljöbästa kommun. Eskilstuna har varit
ϐ% Ú¡Ǥ¤
Eskilstuna och Malmö tappade många placeringar när de rankades år 2015 där Malmö rankades som
23:e och Eskilstuna som 15:e miljöbästa kommun. Men det såg vi inte som något problem,
 ͳͷǣ ʹ͵ǣ¡ϐʹͻͲȋʹͲͳ ȌǤ
Kommunerna har ändå visat att de har en ambition att arbeta med ekologisk hållbarhet. De har båda
¤¡% Ú¡¤Ǥ
Rankingen som Aktuell hållbarhet genomför där Miljöbästa kommun utses bör betraktas kritiskt då
alla kommuner inte svarar på enkäten, svarsfrekvensen är ändå hög med 90 % respons, (Aktuell
hållbarhet 2015) eller missar att svara helt korrekt alternativt lämna ett svar överhuvudtaget. Dock
visar medverkan och att enkäten besvarats att kommunen har en ambition att arbeta med ekologisk
¤Ǥ¡%Ú ¤ ¤
kommuner i Sverige inte medverkar, år 2016 deltar 16 svenska kommuner (Eskilstuna kommun
2016a), de som medverkar visar en ambition och en vilja att vara med i arbetet för ekologisk
hållbarhet. Malmö Stad blir uppsatsens Storstadskommun och Eskilstuna kommun representerar den
Täta kommunen.
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Illustration 4. ¤ϔǤ
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3.3 Dokumentanalys
För att få en bild av hur kommunerna jobbar för ekologisk hållbarhet genomfördes en dokumentanalys
av kommunala dokument som var relevanta för arbetet, exempelvis översiktsplaner och miljöplaner,
men även texter på kommunernas hemsidor. Bryman beskriver att en dokumentanalys är en kvalitativ
ÚÚ¤ϐǡ¤ǡÚ ǡ
 ǡ¡ǡϐȋʹͲͲͺǣ
515-518). Även hemsidor kan ses som en typ av dokument (Coffey 2014: 367). Vid genomförandet av
ϐÚÚ
lämpliga att studeras. Dessa kriterier är:
- Att dokumenten är läsbara
ǦÚ ϐ
- Att dokumenten är bevarade så att de är tillgängliga för analys
- Att dokumenten är relevanta för studien
När en dokumentanalys används som metod är det viktigt att vara kritisk till de dokument som
studeras. Frågor som kan vara bra att ställa är:
- Vem är det som har skrivit dokumentet?
- I vilket syfte är dokumentet skrivet?
- Är materialet trovärdigt?
- Är författaren/författarna till dokumenten i den position att de är behöriga att skriva om ämnet som
diskuteras?
¡¡¤¡Úϐ
¡ǡǤ¤ϐ
över stora mängder dokument, vilket kan bidra till för mycket text att läsa samt att det blir svårare att
göra ett urval bland dokumenten (Bryman 2008: 526, 534).
En dokumentanalys ansågs vara ett bra alternativ för denna uppsats, då de dokument som granskades
uppfyllde alla de krav som bör vara uppfyllda för att genomföra dokumentanalysen. Då det var
kommunala dokument som studerades ansåg vi att det fanns en trovärdighet i att det som skrivits var
sant och gick att förlita sig på. Det gick även att utläsa vem som skrivit dokumenten och vad syftet med
dem var. Då de kommunala dokumenten fanns tillgängliga för allmänheten ansågs trovärdigheten i
dokumenten vara hög och det gick att lita på det som skrivits. Många har troligtvis läst dokumenten då
de fanns tillgängliga för vem som helst, vilket ökade chansen att de granskats av andra. Det var även
enkelt att få tillgång till de kommunala dokumenten på ett kostnadseffektivt sätt (Denscombe 2009:
316). Likaså sågs författarna som behöriga och ansågs ha den kunskap som krävdes för att
dokumenten skulle ses som en trovärdig källa.
Precis som Bryman skriver kan ett problem med att granska kommunala dokument vara att all fakta
ϐ¡Ǥǡǡ¡¡Ú
uppsatsen för att få fram så mycket information som möjligt om hur kommunerna arbetade för
ekologisk hållbarhet. Som nämndes tidigare beskriver Bryman även problematiken med att det ofta
är stora mängder dokument som går att komma över, vilket kan göra det svårt att bestämma vad som
ska läsas. Även i denna uppsats blev det problematiskt att välja ut vilka dokument som skulle läsas
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av alla de som fanns på kommunernas hemsidor. För att minimera mängden data behövde vi göra ett
urval främst utifrån vad dokumenten hette men även genom att översiktligt läsa igenom dokumenten
 ϐ ¤ÚÚǤ
bestämma om vi skulle gå vidare med dokumenten eller inte. Att vi försökte göra ett urval bland de
ϐ ¤  ¡
Ǥϐ¡
för vårt arbete. På grund av tidsbrist var det inte möjligt att gå igenom alla de metoder och strategier
som kommunerna använder sig av, utan ett urval bland den tillgängliga fakta valdes även ut.
Úϐ ¤ǡ¡
kriterier för vad vi skulle leta efter i form av utvalda ord och teman. De ord som skulle letas upp var
bland annat ekologisk hållbarhet, miljömässig hållbarhet, biologisk mångfald, natur, miljö, fysisk
planering, klimat och ekosystem. Utöver de orden letade vi även efter teman som kunde hjälpa till att
svara på våra frågeställningar. Det är teman som behandlade övergripande mål och strategier för
¤ǡ¤ϐǡ¤
tillväga för att minska och effektivisera resursanvändningen samt minimera mängden gifter,
avgaser och andra utsläpp i naturen. Men även hur kommunerna arbetar för grönstrukturen och
därmed gynnar den biologiska mångfalden, klimatet, miljön samt ekosystemen och slutligen letade
vi efter exempel på åtgärder som har implementerats i praktiken. Vi valde att inte enbart leta efter
 ϐ¤ǡ¤¤ǡ
redovisar istället metoder och åtgärder som, enligt oss, kan bidra till att den ekologiska hållbarheten
gynnas. Efter att vi funnit information som behandlade de ord och teman som valdes ut, samman¡ÚǤϐ ¤ÚÚ¡
viktig fakta samt ta bort fakta som inte behövdes. Den data som blev kvar sammanställdes och blev vår
empiri tillsammans med analysen av intervjuerna. Efter att empirin sammanställdes gjordes en analys
och ett urval på texten för att utnämna vilken övergripande åtgärd som används inom de båda
kommunerna.

3.4 Intervju
¤ ϐǡ¡
ȋƬʹͲͳͶǣͳͲȌǡ¤¤¤ ϐǤ 
genomfördes två kvalitativa forskningsintervjuer, en med Jonna Nilsdotter som arbetar som ekolog på
Malmö Stads stadsbyggnadskontor och en med Magdalena Lindfeldt som arbetar som fysisk planerare
på Eskilstuna kommun. Intervjuerna genomfördes för att få en djupare inblick i kommunernas
respektive arbete med ekologisk hållbarhet i stadsplaneringen. Dessa intervjuer genomfördes som
semistrukturerade telefonintervjuer. Metoden är både tidseffektiv och kostnadseffektiv. Vid genomförande av denna metod är det viktigt att vara medveten om att det kan vara svårt att bedöma
trovärdigheten i det som sägs i en intervju (Denscombe 2009: 265). För att bekräfta de svar som
uppkom under intervjuerna kontrollerades det som sades under intervjun även i de dokument som
fanns tillgängliga på kommunernas respektive hemsidor i den mån det gick, det gjordes även för att
kunna skilja på respondentens och kommunens åsikt om de inte överensstämde.
En intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte (Kvale & Brinkmann 2014: 19), det är en
kommunikation som sker mellan intervjuaren, respondenten och åskådaren. Intervjuaren blir
mellanledet som förmedlar respondentens kunskap, upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder och
värderingar till åskådaren. En forskningsintervju är dock inte avsedd för en åskådare på samma sätt
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som en medieintervju och därmed behöver den typen av intervju inte vara lika sammanhängande och
intresseväckande (Krag Jacobsen 1993: 10, 17). Forskningsintervjun är mer ett möte mellan forskaren
och en informant, informanten i fråga blir då källan (Denscombe 2009: 235). I forskningsintervjun,
till skillnad från medieintervjun, ingår även en hel del efterarbete där insamlad fakta analyseras (Krag
Jacobsen 1993: 17). En intervju är en kunskapsproducerande verksamhet, antingen samlas kunskap
in från respondenten eller så konstrueras den i samverkan mellan intervjuare och respondent i ett
professionellt samtal. Samtalet är en interaktion mellan två seenden, intervjuarens perspektiv och
respondentens i ett ämne av gemensamt intresse (Kvale & Brinkmann 2014: 18-19, 69-71, 165).
I en surveyintervju följer intervjuaren standardregler där personliga bedömningar är begränsade och
frågorna är formulerade på ett visst sätt och ställs i en bestämd ordning (Kvale & Brinkmann
2014: 84-85). I en semistrukturerad intervju däremot, den även så kallade kvalitativa forskningsǡϐ¡¡ Ú¡¤Ǥ
mellan en strukturerad och en semistrukturerad intervju är att den semistrukturerade intervjun är
mindre kontrollerad från intervjuarens sida. Vid valet av denna typ av intervju kan frågornas ordning
 ¡ ϐ¤¤ǡ ¡¤frågor. Där lämnas även utrymme för utvecklade svar, personliga iakttagelser och tankar som
uppkommer under intervjun (Denscombe 2009: 234-235). Intervjuerna var explorativa då de var
öppna och inte så strängt strukturerade. Intervjuaren presenterade ämnet som skulle kartläggas eller
exponeras och följde sedan upp respondentens svar för att hitta mer information och nya infalls¡ȋƬʹͲͳͶǣͳͶͺȌǤ ϐ
man inte utan gör tolkningar utifrån de data som samlas in under intervjun. Språket som används
är talspråklig vardaglig prosa (Kvale & Brinkmann 2014: 47). Intervjun som metod har fått kritik för
att inte vara en legitim vetenskaplig metod, den kan endast räknas som vetenskaplig metod om den
mekaniskt följer ett antal utsatta regler så som surveyintervjun gör. En motsättning till föreställningen
om att strängt följa regler är att se intervjun som ett hantverk, där hamnar den kvalitativa
forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann 2014: 84 -87).
I uppsatsen genomfördes två telefonintervjuer. Vid valet att göra intervjun via telefon fanns
medvetenheten om att gester och ansiktsuttryck går förlorade, uppskattningsvis är nämligen 90 %
av kommunikationen som sker vid en intervju ansikte mot ansikte icke-verbal (Ellingsson 2012 se
Kvale & Brinkmann 2014: 132, Kvale & Brinkmann 2014: 190). Det är även svårare att ljuga med
kroppsspråket än med hjälp av det talande språket (Kvale & Brinkmann 2014: 132-133). Fördelen är
¤ϐÚϐ¡ȋʹͲͲƬ
Brinkmann 2014: 190). Vid en telefonintervju sparas även eventuella resekostnader in.
Kvale och Brinkmann (2014) diskuterar Foleys tre modeller för hur respondenten konstrueras
utifrån intervjumetoden, det är antingen som reporter, lärare eller informant. I uppsatsens intervjuer
fungerade de intervjuade personerna som informanter. Det beror på att personerna valdes ut på grund
av att de hade särskilda expertkunskaper om det ämne som skulle undersökas. Intervjun var även mer
fokuserad på fakta än på privata upplevelser och åsikter (Kvale & Brinkmann 2014: 128-129).
Vid telefonintervjuerna användes en inspelningsanordning i en mobiltelefon, även korta anteckningar
togs under tiden då intervjuerna pågick. När en intervju spelas in behöver intervjuaren inte endast
förlita sig på sitt minne eller anteckna allt som sägs under intervjun, det kan distrahera uppmärksamheten bort från samtalet. Intervjuaren kan därmed koncentrera sig mer på ämnet och dynamiken i
Ǥǡǡϐ¡ ¤¤¡Ú
omlyssning. Vid inspelning är det viktigt att vara på en plats utan störande bakgrundsljud och att

23

tekniken fungerar så resultatet blir hörbart och verkligen har blivit inspelat (Kvale & Brinkmann 2014:
218-219). Under intervjuerna behandlades bland annat frågor kring hur kommunerna ser på
ekologisk hållbarhet, hur de arbetar med det inom den fysiska planeringen, vilka åtgärder, metoder
ϐ ¤¤¡
¡Ǥ  ϐǤ
intervjuerna lästes igenom och tolkades för att hitta relevanta data att ta med i uppsatsen. Datan
 ¡Ú ϐEmpiri.
Intervjuerna vi genomförde har utförts med en del begränsningar både på grund av erfarenhet,
tidsram, avgränsning och kunskapsnivå. Då endast en intervju per kommun genomfördes är underÚϐÚ¤
hade använts. Inledningsvis var tanken att intervjua minst två personer från varje kommun men då
endast en person från respektive kommun kunde ställa upp på en telefonintervju inom vår tidsram
ϐ ¡¤¤Ǥ
behöver inte vara hela sanningen och det är även viktigt att skilja på personens åsikt och vad hela
¤ÚǤ¡¡ϐ 
någon av de som vi blev hänvisade till. Någon som visade intresse, hade tid att medverka i en intervju
inom tidsramen för vår uppsats, var insatta i ämnet på något sätt och arbetade på kommunens
stadsbyggnadskontor. Det betyder inte att det var personerna som inte kunde ge oss de svar vi
eftersökte eller de som kunde mest om vårt intresseområde men de var insatta i ämnet och svarade
utifrån deras eget perspektiv. När det kommer till respondenten så existerar ingen idealperson
enligt Kvale och Brinkmann. Oberoende av vem det är som intervjuas ska intervjuaren kunna motivera
respondenten att lämna redogörelser och information som ska leda till den eftersträvade kunskapen
(Kvale & Brinkmann 2014: 207).
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4 Empiri
4.1 Introduktion: Malmö
Malmö ligger beläget i södra Sverige och är landets tredje största stad. 2015 bodde det 322 574
personer i kommunen (SCB 2016a) och befolkningen ökar med cirka 4500 varje år (SCB 2016b).
Úϐ¤¤ ¤Ú¡
ǡʹͲͳͶǡϐ ¤ʹͲͳͷ ¤¤ʹ͵
ȋ ¤ʹͲͳȌǤ¡%ʹͲͳͳȋ ʹͲͳͷȌǤÚ ¤ϐ¤Úǡwww.malmo.se, som
behandlar ekologisk hållbarhet är deras Översiktsplan, Miljöprogram samt Handlingsprogram för
ÚǤÚǡÚ¡ǡϐ¡ 
annan fakta som kommer behandlas vidare under Resultat av fallstudien: Malmö som utgår från de
sökord och teman som beskrevs i avsnittet om dokumentanalys.

4.2 Resultat av fallstudien: Malmö
ÚÚϐÚ¤¡
 ¤ǡϐ¤
utveckling. Malmö använder sig dock inte enbart av ordet ekologisk hållbarhet utan benämner det
¡Ú¡¤Ǥ ÚYȋʹͲͳͶǣȌϐ¡
de tre pelarna inom hållbar utveckling förhåller sig till varandra. Malmö stad ser de tre delarna som en
cirkulär process där alla är ömsesidigt beroende av varandra. Malmö Stad skriver:


ϐÚ¡¤  ¤Ǥ
utveckla ekologiskt hållbara system och strukturer kräver goda ekonomiska villkor. Ekonomisk tillväxt
är en förutsättning för att skapa arbetstillfällen vilket ökar den sociala hållbarheten. Stor differens i
livsvillkor mellan invånarna inverkar negativt på den ekonomiska situationen och en stad i social
obalans kommer med tiden att förlora sin attraktivitet. Att ta tillvara stadens sociala kapital bidrar till
ekonomisk tillväxt. Satsningar på ekologisk hållbarhet kan fungera som motor för social hållbarhet,
medan denna i sin tur i vissa fall är en förutsättning för miljömässig hållbarhet. (Malmö Stad 2014: 15)

Ú¡ϐÚǡÚ¡ǡ¤ǡ
Nilsdotter beskriver att det är hållbara ekosystem som ger ekologisk hållbarhet 1.

Övergripande mål och strategier
Ú¤Ú¤ ϐÚǤ
I översiktsplanen beskrivs att miljömål och miljöaspekter är något som alltid måste ha hög prioritet
för att den hållbara staden ska kunna uppnås. Det är dock ett problematiskt arbete med många
utmaningar så som brukandet av ändliga resurser, brutna kretslopp för livsnödvändiga och ändliga
ämnen, men även hotet mot den biologiska mångfalden (Malmö Stad 2014a: 17). De övergripande
strategier som nämns i översiktsplanen, som berör ekologisk hållbarhet, är att Malmö ska vara en
nära, tät, grön och funktionsblandad stad. För att strategin ska uppnås ska Malmö växa inåt och då bli
¡Ǥ¡Úϐ  ¡
som används kan då minska (Malmö Stad 2014a: 7, 15-19).
Det andra dokumentet som behandlar övergripande mål är Malmös Miljöprogram från 2009.
ÚÚϐǡ¤Úǡ 
1

Jonna Nilsdotter, ekolog på Malmö Stads stadsbyggnadskontor, 2016-04-25
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staden strävar efter inom miljön, samt fyra övergripande mål som tagits fram för att stadens strävan
ska kunna uppfyllas. Malmö strävar efter att år 2020 vara en tätare, grönare och mer funktionsblandad stad. Alla som bor i staden ska ha nära till natur med högt biologiskt värde, det ska vara
enkelt att sig fram genom att gå, cykla eller åka kollektivt, och andelen utsläpp av växthusgaser ska ha
minskat med 20 %. De fyra målen i programmet är: Sveriges klimatsmartaste stad, Framtidens
ÚϔÚ, Naturtillgångar brukas hållbart och Det ska vara lätt att göra rätt (Malmö
Stad 2009: 3-7).
Ett tillhörande handlingsprogram är också antaget, där de åtagande som ska genomföras för att målen
i miljöprogrammet ska uppnås beskrivs (Malmö Stad 2015a). Målen beskrivs på följande sätt av
Malmö. Sveriges klimatsmartaste stad, innebär att år 2030 ska hela Malmö Stad försörjas till 100 % av
förnybar energi. För att detta projekt ska kunna lyckas och genomföras måste en effektivare
¡ϐǤ¡¡ʹͲΨʹͲʹͲ 
med ytterligare 20 % tio år senare (Malmö Stad 2009a: 7). Det andra målet, Framtidens Stadsmiljö
ϔÚ, fokuserar på att Malmö ska bli ledande när det gäller hållbar utveckling i urbana
miljöer. Målet innebär att resurser ska nyttjas på ett effektivare sätt och staden ska därför förtätas för
¡ǡ  ϐ¡¤¤Ǥ
 Ú¤Ǧ  ϐ¡¡Ǥ 
detta mål satsar Malmö även på att utveckla de gröna och blå strukturerna i staden för att främja den
biologiska mångfalden och andra biologiska kvaliteter (Malmö Stad 2009a: 8). Naturtillgångar brukas
hållbart, innebär att Malmö ska växa på ett resurssnålt sätt. Staden ska förtätas och byggas på höjden
för att minska mängden åker- och jordbruksmark som behöver tas i anspråk för att expandera staden.
Även jordbruket ska vara hållbart där den ekologiska mångfalden ska gynnas och mängden gifter i
ȋÚʹͲͲͻǣͳͳȌǤϐ¡ ¤ǡDet ska vara lätt att göra
rätt, innebär att Malmö ska sprida sin kunskap om hur miljön ska skyddas och ska på så sätt se till att
¡¡ǡϐ¡ 
återvinnas. Det ska vara enkelt för de boende i Malmö att leva utifrån en hållbar livsstil (Malmö Stad
2009a: 12). De åtgärder som Malmö har anammat i sitt arbete för ekologisk hållbarhet, i syfte att
uppnå uppräknade mål, beskrivs nedan utifrån vilket område åtgärderna berör.

Trafikplanering
ÚÚ¡ϐÚ ¤¡¡ Ǧ
användning har tre övergripande dokument antagits, Cykelprogram för Malmö stad 2012-2019,
¡ʹͲͳʹǦʹͲͳͺϐÚÚÚʹͲͳʹǦʹͲͳǤÚ
de problem som den stora bilanvändningen medför där dagens transporter står för drygt 30 % av alla
¡ǤÚÚϐÚ ǣǳ ¤ǡ
 ϐ¡¡ÚǡÚǤÚ
 Úϐ¡
och hållbara stadens transportsystem” (Malmö Stad 2012c: 7). Visionen innebär att en satsning ska
Ú¤¤¡¤Ǧǡ Ǧ ϐÚÚÚ
ȋÚʹͲͳͷǣͳǦͳȌǤ ¡ϐÚ¤Ǥ
¡ϐÚ¤ǡ¤¡
behöver få företräde framför bilen då den för närvarande tar upp mest plats. Det är en utmaning för
både planeringen och individen själv att gå igenom denna omställning där bilen inte ska ses som lika
attraktiv. För att driva igenom en förändring beskriver Malmö åtgärder som måste genomföras. För
att hela resan ska vara möjlig att genomföra på ett enkelt sätt krävs det goda kopplingar och smidiga
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Ǥ¤ϐ¤hela resan. Exempelvis måste det vara enkelt att parkera
sin cykel i staden och i närheten av buss- och tågstationer för att hela resan ska vara enkel att genomföra (Malmö Stad 2012c: 5-7, 11-12, 21-24). I de fall där bilen är det enda färdmedlet, måste resorna
göras på ett så effektivt sätt som möjligt i form av miljöbilar, samåkning eller bilpoolsbilar (Malmö
Stad 2012c: 11). Den största åtgärden är dock att staden ska vara tät, vilket ska leda till korta avstånd
mellan bostad, jobb och handel vilket resulterar i att bilen inte är lika nödvändig för att kunna ta sig
fram. Resultatet som blir av att hållbara transportmedel väljs framför exempelvis bilen är att staden
får färre luftföroreningar, mindre buller och befolkningen motionerar mer. Staden får en mindre
klimatpåverkan och en effektivare användning av energi (Malmö Stad 2012c: 36).
I Cykelprogrammet har Malmö tagit fram ytterligare mål, vilka är att till år 2030 ska andelen resor
som görs med cykel vara 30 %. Här beskrivs att infrastrukturen måste förstärkas och förbättras för att
¡ Ú¡Úϐ¡ ¡
(Malmö Stad 2012a 9, 11). I sitt arbete för att främja möjligheten till att cykla i Malmö har staden åren
2011, 2012, 2013 och 2015 blivit utsedd till årets cykelfrämjarkommun (Malmö Stad 2016a). Malmö
medverkar även i nätverket Svenska cykelstäder, då de är en av Sveriges främsta cykelkommuner
(Svenska cykelstäder 2014). I Fotgängarprogrammet beskrivs samma problematik och lösningar som
i Cykelprogrammet där en förbättring måste göras i infrastrukturen för att fotgängaren ska prioriteras
 Ú ϐ¡¤¡Ú¤ȋÚʹͲͳʹȌǤ

Effektivare resursanvändning
¤¤¡ϐ¡¡ǡ¡
¤¡ϐÚ¡ǤÚ
Ú¡ ϐ Ǥ ¡
enklare för invånarna att göra hållbara val och ha en hållbar livsstil. Även här inkluderas att
Ú Ú¤Ǧ  ϐÚÚÚ
få ner andelen naturresurser som används. På samma gång blir mängden utsläpp i luft och mark färre
ȋÚʹͲͳͶǣǡͳͷǦͳͻȌǤ Ú¡ϐ¤¡ÚÚÚ
¡¡Ǥϐ¤¡¡
enkelt för medborgarna att återvinna. Närproducerad, förnybar energi ska användas i så stor
utsträckning som möjligt för att minimera mängden växthusgaser som släpps ut i atmosfären.
Byggnader står för en stor del av de miljöproblem som existerar idag och för att minska problemen
ska sunda material används vid nybyggnation. Byggnaderna ska även förses med solpaneler (Malmö
Stad 2014a: 48-50). Malmö tog 2009 fram en energistrategi som beskriver åtgärder för att minska
mängden växthusgaser som släpps ut i luften och bidrar till den globala uppvärmningen. I strategin
ϐ ¤ʹͲ͵ͲǤ%¡Ú¤¤¡
att stadens energisystem enbart ska försörjas med förnybara källor. Fossila bränslen ska bytas ut till
biobränsle, vatten- och vindkraftverk samt solenergi. Staden bör även byta drivmedel, då är det biogas,
vätgas, el och olika hybridformer som är mest aktuella (Malmö Stad 2009b: 3-4).
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Grönstruktur och biologisk mångfald
Även om Malmö beskriver att staden ska utvecklas till att bli ännu tätare, betyder det inte att staden
ÚǤ¡¡ÚÚǡϐ¡ ϐ
Ú¤ϐ Ǥ Ú¤Ú¤ϐ
rekreationsområden, utan ska även gynna den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster som
existerar (Malmö Stad 2014a: 20, 36-37). Även om Malmö beskriver att staden ska vara både tät och
Úǡ¤ϐ¡Ú¤¡ ǡ
vilket Nilsdotter tar upp. Hon ser både för- och nackdelar med den täta staden. Hon ser potentialen i
att inte sprida ut befolkningen då det innebär att mindre mark, särskilt åkermark och naturområden,
tas i anspråk. Det negativa med den täta staden enligt Nilsdotter är att det ofta resulterar i stora delar
hårdgjorda ytor vilket försvårar hanteringen av exempelvis översvämningar Likaså blir vilda arter och
biotoper ofta bortprioriterade i den täta staden 1.
ϐ¤¤ÚBiodiverCity. Målet med det projektet är att
utveckla produkter och tjänster som både främjar och ökar den biologiska mångfalden för att få en
ÚǤ¡¡Úϐ ¡
Ǥϐ ȋÚʹͲͳȌǤǦ
fattar Gröna fasader och väggar för att ge möjlighet för både en utveckling av den biologiska
mångfalden samt för att odla inom staden (Malmö Stad 2016c), Gröna tak, Mobila växtsystem som gör
ÚÚϐÚ¡ȋÚʹͲͳȌǡ
grönska för att växtsystem ska kunna växa på höjden och då bland annat generera skugga (Malmö Stad
2016e), Träd i gator där nya metoder ska tas fram för att gatuträd ska kunna leva längre (Malmö Stad
2016f), samt Urbana biotoper där djur ska kunna hitta boplatser och föda (Malmö Stad 2016g).
ÚÚ¤¤¡ϐÚ
för att ge plats åt den biologiska mångfalden. Det görs genom att dels bilda nya naturreservat, men
dels genom att mindre ytor som enbart består av gräs inte behandlas som gräsmattor utan istället ses
¡ÚÚϐ¤ ϐ¤1.
Malmö tog 2014 fram en rapport angående hur arbetet för att inkludera ekosystemtjänster i den
fysiska planeringen skulle kunna se ut. Både Malmö Stad och Nilsdotter beskriver att ekosystemen
 ¡¡Ú¡ϐ ¡Ú¡
liv (Malmö Stad 2014b: 3,) 1. För att en god och hållbar stadsmiljö ska kunna existera måste stor
hänsyn tas till den biologiska mångfalden och andra ekologiska värden. Problematiken i att behålla
naturvärden i en urban och tät stad är att ekosystemen har en tendens till att byggas bort för att ge
¤Ǥ¡¤¤¡ϐ
stora andelar hårdgjorda ytor vilket förvärrar effekterna av den globala uppvärmningen och extremt
väder. Det är därför extra viktigt att stärka de urbana ekosystemen och deras tjänster för att kunna
erhålla hållbara städer (Malmö Stad 2014b: 3-6). För att kunna använda ekosystemtjänster som ett
±ǡ ϐϐǤ
¤ϐÚ ȋÚ
Stad 2014b). Om det är möjligt för Malmö att använda ekosystem som en del av planeringsprocessen
är ännu inte klart och det kan komma att ta tid innan det får genomslag 1.

1
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Exempel i praktiken
Ú¤¡ϐ¤¤ ¤¡
ekologisk hållbarhet, där det går att se hur Malmös åtgärder har implementerats i praktiken. Västra
Hamnen och Hyllie ska bli förebilder för hur arbetet för hållbar utveckling ska gå till, både på en
nationell och en global nivå. I dessa tre stadsdelar går det att se hur Malmös arbete för ekologisk
hållbarhet ser ut idag och hur ovanstående åtgärder har implementerats i praktiken.
¡ ¤Ǧ ǡ¡ϐ¡¡
¤¡¡ǤϐÚǦ
ÚǤYϐÚÚ¡ÚÚǦ
 ¡ ¤¤Ǥ"ÚϐÚ
biologiska mångfalden. (Malmö Stad 2016i)
I Hyllie ska alla kretslopp och allt avfall ses som en resurs och återvinnas, exempelvis ska matrester
tillverka biogas. Som i resterande Malmö ska det i Hyllie vara enkelt att ta sig fram till fots eller
genom att cykla. 2010 etablerades Malmös första Bike and Ride, för att uppmuntra cykel som färdmedel, vilket innebär att det är möjligt att cykla till tågstationen för att sedan säkert låsa in sin cykel
 ¡¡ϐȋÚʹͲͳȌǤ¤
mellan cykelparkering och tåg- och busstation, än vad det är från bilparkeringar för att uppmuntra
¤ϐǤ  ϐ¡¤¡¤  
¡ȋÚʹͲͳͷȌǤ ÚÚ Úǲ
ekosystemtjänster då man planerar och bygger staden är ett sätt att ge staden möjlighet att samverka
med naturen. Samverkan innebär att stadens belastning på naturen reduceras och att människan kan
få nytta av det naturen erbjuder d.v.s av ekosystemets tjänster.” (Malmö Stad 2015a: 27)

4.3 Analys av fallstudien: Malmö
Ú¤ϐϐÚ
Ú¤ϐǤ¡¡Ú Ú
huvudsakliga visioner, strategier och åtgärder som kommunen använder sig av. Miljöprogrammets
tillhörande handlingsprogram är även en viktig del av Malmös dokument som beskriver hur Malmö
ska agera på både kort och lång sikt för att kommunen ska bli mer ekologiskt hållbar. Det kan vara
¤¤¡¡ ϐÚÚǡÚ¡ǡ
hållbarheten. Det är dock något vi förväntade oss och är anledningen till varför olika ord och teman
skulle letas efter i dokumenten. Det går däremot att få en tydlig helhetsbild av vilket arbete som är
menat att gynna den ekologiska hållbarheten och även minska miljöpåverkan.

Malmös definition av hållbarhet
¡Úϐ¤ ¤¤¤¤
process där de tre pelarna är helt beroende av varandra, men fungerande ekosystem är grunden för
att ekonomisk och social hållbarhet ska kunna existera (Malmö Stad 2014: 15). Nilsdotter säger att
ϐ¤ǡǡ¡¤1, men någon annan
ϐ¤ϐ¤ÚǤÚϐ¤Ú¡
hur förhållandet mellan de tre pelarna beskrivs enligt Brundtlandrapporten. Det sociala, ekonomiska
1
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och ekologiska är beroende av varandra och de påverkas hela tiden utifrån vilka förändringar
som sker inom de andra pelarna (Världskommissionen för miljö och utveckling 1988: 22). Kommunen
använder sig även av samma illustration som beskrivs i Brundtlandrapporten. På samma gång går det
ϐÚϐ ϐÚǡ
ekologiska är överordnat de andra två pelarna. Kopplingen syns i att Malmö säger att fungerande
ekosystem är grunden för social och ekonomisk hållbarhet, samt för att Nilsdotter sa att hållbara
ekosystem och ekologisk hållbarhet är synonymer med varandra 1. Även om det inte går att se hur
Úϐ¤ǡÚ¡ϐÚ
kunna representera Malmö Stad, då hon som ekolog på stadsbyggnadskontoret borde ha stor
kännedom om vad som krävs för att få mer ekologisk hållbarhet. Samtidigt kan hennes position som
ekolog göra att hennes perspektiv fokuserar på ekosystem, medan någon med en annan befattning
¤ ¡ϐ¤¤¡Ǥ
Úϐ¤¤¤ϐ 
ϐÚ ¤¤
ϐǡÚ Ú¤
hållbarhet inom alla tre pelare.

Malmös måls koppling till regeringens tre mål
Malmö tog i sitt Miljöprogram fram fyra huvudsakliga mål för vad som ska ha skett till 2020 och till
ʹͲ͵Ͳ¤¡¤ ÚǤ¤ϐ
med de tre mål regeringen tog fram 1997. Malmös mål Sveriges klimatsmartaste stad behandlar en
sänkning av energianvändningen och att andelen förnybar energi ska öka (Malmö Stad 2009a: 7).
¤ϐ¤Skyddet av miljö och Effektiv
användning, vilka båda redogör för att färre utsläpp och föroreningar ska släppas ut i naturen och att
behovet av energi måste minska (Regeringen 1997). Malmös andra mål, Úϔ
Malmö, tar upp att resurser ska nyttjas på ett effektivare sätt genom att staden ska förtätas, samt att
den biologiska mångfalden ska bevaras och gynnas (Malmö Stad 2009a: 8). Målet går in under
¤ǡ¤¤ϐ
¡ǡϐ¡ ¤
ska bevaras (Regeringen 1997). Till skillnad från Malmö diskuterar regeringen inte att en förtätning
av städer ska ske för att få ner mängden resurser som används, men både regeringen och Malmö ser
ett tydligt behov i att reducera mängden resurser som används och få in dem i ett kretslopp. Det tredje
målet i Malmös Miljöprogram, Naturtillgångar brukas hållbart, är likt det andra målet och går även
¤ǤÚϐ¡¤ǡDet ska vara lätt att göra rätt, skiljer sig
något från de mål som regeringen har tagit fram. Malmö beskriver hur de genom detta mål vill sprida
¤Úϐ¡ ¤Ǥ
för boende att välja en hållbar livsstil (Malmö Stad 2009a: 12). Regeringen nämner att resurser måste
återvinnas, men diskuterar inte att kunskapsspridning är en viktig del för den ekologiska hållbarheten.
 ¤ϐÚ
inte i regeringens skrivelse, kan bero på att det är lättare att på en kommunal nivå ta fram åtgärder
eller sprida information som påverkar människors tankegång än vad det är på en högre nationell nivå.

1
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Malmös åtgärders koppling till regeringens tre mål
¤¡ϐ¤¡Ú¡ 
till att regeringen mål förbättras eller uppfylls. De presenteras här efter utifrån vilka åtgärder som
 ϐ¤Ǥ ÚÚ¡ÚÚ¤¡Ú¡Ǥ
Den täta staden ska resultera i en funktionsblandad stad med närhet till det mest väsentliga vilket i sin
ϐ¡¤ǡ ¤¡ÚÚȋÚʹͲͲͻǣ
11). Elbilar, samåkning och bilpooler ska användas i största möjliga mån när bilen är ett måste
ȋÚʹͲͳʹ ǣǡͳͳȌǤ%¡¡ ÚǤ
Färre avgaser i luften ska leda till att färre växthusgaser släpps ut och ger därmed en möjlighet för att
minska förstärkningen av växthuseffekten. Under Skyddet av miljön ingår även att Malmö ska upprätta
ϐ ¤ǡÚ Ú¤
(Malmö Stad 2014a-b).
Malmös åtgärder som uppfyller Effektiv användning är även under detta mål att bygga en tät stad. Det
ϐ¤¡¡
kretslopp och återvinns. Malmö har som vision att till 2030 ska staden vara helt fri från fossila
¡ǤϐǤȋÚʹͲͲͻǣ͵ǦͶȌ
De åtgärder som Malmö använder sig av för att få en hållbar försörjning är till stor del att naturområden måste anläggas men även skötas på ett korrekt sätt, för att klara av den urbana miljön.
Malmö poängterar än en gång att staden ska vara tät, men även grön. För att integrera mer grönska
 ¤¡ ¤Úϐ¤ ǡ
 ϐÚ¤ 
¡ȋÚʹͲͳ ǦȌǤ Ú¡ϐ¤¤Ú
kunna integrera dem i planeringsarbetet (Malmö Stad 2014b). Malmös åtgärder som förbättrar den
hållbara försörjningen innebär, även under detta mål, att det ska vara enkelt att återvinna för att få in
resurser i hållbara kretslopp. Ett mindre bilanvändande leder till att resurser nyttjas på ett bättre sätt.
Malmö ska även i största möjliga mån försöka använda sig av lokalt producerad energi (Malmö Stad
2014a: 48-50).

Förtätning
¤¤ϐ¤¡Ú¡¤
regeringen har tagit fram. Att Malmö har åtgärder som förbättrar alla regeringens mål går att tolka
ϐÚÚ¤Ǥ¡
som att regeringens mål har fått genomslag inom kommuner i Sverige. Största fokus ligger på att få
ner energi- och resursanvändningen på olika sätt, men att även integrera grönska i staden för att den
biologiska mångfalden och ekosystemen ska gynnas och inte byggas bort. Den grundläggande åtgärd
och vision som Malmö använder sig av är dock att Malmö vill bygga staden tätare. Malmö beskriver att
den täta staden ska leda till att färre resurser används, det är enklare att använda hållbara
transportmedel och genom det få färre utsläpp och minskad energianvändning. Malmö poängterar
dock att trots att staden ska vara tät, så ska den inte vara mindre grön. Istället ska det vara enkelt att ta
¤ǡ¤ϐ¤¡ȋÚʹͲͳͶǣ͵Ǧ
37). Alexander Ståhle skriver att den täta staden är en stor del av den ekologiskt hållbara staden. Den
täta staden betyder att färre andelar åker- och jordbruksmark tas i anspråk. Förtätning leder även till
kortare färdsträckor där bilen inte är ett lika självklart val av transportmedel, vilket gör att mängden

31

avgaser och gifter som släpps ut minskar (Ståhle 2008). Det är i princip samma argument som Malmö
använder sig av som Ståhle skriver, vilket betyder att Malmö inte är ensamma i sin tankegång kring att
den täta staden kan förbättra den ekologiska hållbarheten.
Malmö håller ingen diskussion kring det negativa med den täta staden och resonerar enbart kring
de positiva effekter som en förtätning genererar. De visar att de förstår risken med att grönskan kan
försvinna i samband med förtätning och har tagit fram åtgärder för att minimera risken för det. De
visar även att det krävs en förändring i människors tankesätt för att få en mer ekologisk hållbar stad,
precis som Yim (2004) diskuterade att paradigmskiften är viktiga för att människor ska välja hållbara
transportmedel. Utöver det är det Nilsdotter som för en diskussion kring att bygga tätt. Hon ser en
problematik i att den täta staden alstrar stora mängder hårdgjorda ytor vilket kan förvärra effekterna
av klimatförändringarna. Nilsdotter anser även att ekosystemen och de gröna värdena kan
försvinna på grund av att de inte får samma utrymme som de behöver när staden blir tätare 1. Det är
alltså Nilsdotter som för den största diskussionen kring den negativa aspekten av att bygga tätt, men
hon ser även det positiva, vilket även forskningen gör. Forskningen visar att den täta staden inte per
¤ǡϐÚÚǡ 
botten är det en åtgärd som bidrar till att färre resurser behöver användas och därmed förbättra den
ekologiska hållbarheten.

4.4 Introduktion: Eskilstuna
Eskilstuna är en tätort i östra Sverige, i jämnhöjd med Stockholm, som ligger i ett strategiskt läge i
regionen Stockholm/Mälardalen (Eskilstuna kommun 2016d). Staden Eskilstuna är Södermanlands
läns största tätort. I Eskilstuna kommun bor det idag 102 065 invånare, det är en ökning med 1142
personer sedan 2014 (SCB 2016a). Varje år växer befolkningen i kommunen med ungefär 1000
personer vilket gör kommunen till en av Sveriges snabbast växande (Eskilstuna kommun 2016d).
Då befolkningen förväntas öka har Översiktsplanen 2030 satts utefter prognosen att befolkningen i
kommunen ungefär kommer att uppgå till 120 000 invånare. För Eskilstunas engagemang inom
¤Ú¤Ú¡¤ʹͲͳʹǤ%
ʹͲͳ͵ ʹͲͳͶ¤ ¤ʹͲͳͷ¤¤ͳͷǣǤ ¡%
ϐʹͲͳͷǤ¡%ʹͲͳǤ
¤¤ϐ¡
hållbarhet. Det är främst kommunens klimatplan, arbetet med en ny uppdaterad klimatplan pågår i
skrivande stund 2, men i uppsatsen kommer endast klimatplanen från 2012 vara möjlig att studera.
¤ÚÚÚʹͲͳǤYϐ 
tillgänglig i fyra delar på Eskilstuna.se/framtid och det är endast dessa som kan studeras i uppsatsen.
" Ú¡ϐÚ2,
ȋʹͲͳȌǤϐ  ¡ÚǤ
Ú¡¡ϐ¤ǡ
relevanta rubriker enligt utvalda sökord som nämndes i dokumentanalysen, att inkluderas.

1
2
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4.5 Resultat av fallstudien: Eskilstuna
ϐ¤ǡ¤¡¤
stegets systemvillkor 2. Enligt de tre systemvillkoren som behandlar ekologisk hållbarhet ska naturen
inte utsättas för systematisk koncentrationsökning av ämnen från berggrunden, systematisk
koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion samt systematisk undanträngning med
fysiska metoder. Som en hållbarhetsprincip ska människorna inte heller hindras från att tillgodose
sina behov i det ekologiskt hållbara samhället (Cassel 2013: 39). På Eskilstuna kommuns hemsida
ϐÚ¤ ¡¤ϐǡ
sedan social och innerst ekonomisk. Miljöfrågorna bör behandlas i ett helhetsperspektiv där det
kopplas samman med samhällets övergripande utveckling för att kunna lösas. Konceptet har
illustrerats med den ekologiska aspekten ytterst för att visa att jorden med dess ekologiska
systemtjänsters begränsar vad människan kan göra i ett samhälle, människan är beroende av att
ekosystemen fungerar. I den rikare delen av världen, där Sverige ingår, har ofta den ekologiska
aspekten framhävts som den viktigaste då människans klimatpåverkan är extra stor i denna del av
världen medan välfärden och ekonomin inte är lika akuta (Eskilstuna kommun 2016h). Under
 ϐ
aspekter ska väga lika tungt. Ekonomin sätter dock ofta gränser för vad som kan göras inom området
för både social och ekologisk hållbarhet 2.
Eskilstuna är medlemmar i föreningen Sveriges ekokommuner (Sekom) sedan 1999. Föreningen
bestod av 94 medlemmar, både kommuner och landsting, år 2014 (Eskilstuna kommun 2015a).
Eskilstuna kommun räknar sig som en eko- och klimatkommun då de är ledande i arbetet med en grön
omställning (Eskilstuna kommun 2016b). Vad som gör Eskilstuna till en ledande miljökommun är
bland annat faktorer som världsunik sopsortering, utbyggnad av sol- och vindproduktion, omfattande
ǡϐǡÚ¤
för avloppsrensning samt ett kraftvärmeverk som drivs av 95 % förnybar energi. De har även starka
samarbeten inom området för miljö (Eskilstuna kommun 2016c). Eskilstuna kommun strävar efter att
ha en klimatneutral kommunkoncern 2020 och bli en klimatneutral kommun till år 2050. Att leva och
verka på ett sätt där ett nettotillskott av växthusgaser inte produceras är vad klimatneutral kommun
innebär. Det strategiska målet Ekologisk uthållighet omfattar hela kommunkoncernen och innebär låg
klimatpåverkan, en natur med bevarad mångfald, samt att luft, vatten och mark skyddas från
föroreningar (Eskilstuna kommun 2012a, Eskilstuna kommun 2016b).

Övergripande mål och strategier
Eskilstuna tog 2012 fram en Klimatplan. Klimatplanen är kopplad till den vision Eskilstuna kommun
har om ett hållbart samhälle. Fokus i klimatplanen ligger främst vid ekologisk uthållighet och
hantering av miljö- och naturresurser i samhällsplaneringen. Klimatplanen är ett instrument i
kommunens arbete som innehåller både förebyggande åtgärder för en minskad klimatpåverkan och
anpassningsåtgärder inför ett förändrat klimat, i sin tur även de utmaningar åtgärderna innefattar för
Eskilstuna kommun miljömässigt, socialt, tekniskt och ekonomiskt (Eskilstuna kommun 2012a: 3, 17).
Planen ska hjälpa kommunen i arbetet att uppnå den lokala visionen Eskilstuna- den stolta Fristaden
och det lokala strategiska målet Ekologisk uthållighet (Eskilstuna kommun 2012a). Visionen
Eskilstuna – den stolta Fristaden innebär tre ståndpunkter: Vi är modiga och utmanar, Vi välkomnar
olikheter och idéer och Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid. Klimatplanen utvecklar hur ett
klimatneutralt Eskilstuna kan gestalta sig ur främst tekniska och miljömässiga dimensioner. Utifrån
2
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visionen skapades det övergripande målet som formulerades som ett gemensamt mål för
¡ǦǡÚǦ ¤ǣǲÚ¤
kommuner i omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle” (Eskilstuna kommun 2012a: 18-21).
Klimatplanen präglas av sju delmål i riktning mot det övergripande målet, de behandlar:
- klimatgasutsläpp
- förnybar energi
- effektiv användning av energi
- reduktion av fossila bränslen och el för uppvärmning
- reduktion av fossila bränslen för transporter
- minskad klimatpåverkan av kost och konsumtion
- aktiv upphandling (Eskilstuna kommun 2012: 4).
De målsättningar som Eskilstuna har satt har ofta högre eller betydligt högre ambitioner än de
nationella eller internationella, framförallt kommunkoncernens målsättningar. Målsättningarna har
satts med olika tidsperspektiv för utvecklingen; 2015, 2020 och 2050, för att säkerställa att arbetet
både är på lång och kort sikt då handling krävs redan i dagsläget. Perspektivet 2050 ses som en
ȋʹͲͳʹǣʹͳȌǤ ϐ¡ͷͲ¡
¤¡Ú¤ ¡Ǥ%¡¡
sex insatsområden. Inom området för Samhällsplanering ska man enligt Eskilstunas Klimatplan
arbeta med processkartläggning av lokaliserings- och markanvändningsbeslut, riktlinjer för
markavtal, riktlinjer för passivhus och lågenergibyggande, utarbeta planindikatorer och initiera
partnerskap för strategin.
¤ ϐǡ
ǡǡÚ¤ϐÚǡǦ
indikatorer, mobility management, införande av kommunal bilpool, el- och elhybridfordonsupphandling, riktlinjer för resande och transporter, införande av kommunal bilpool och verkan för
nationella styrmedel.
%¡¡¤¡¤¡ÚÚ 
energieffektivisering. Energieffektivisering innebär mindre resursåtgång och klimatpåverkan. Detta
ÚǦǡǦǡϐ¡¡ǡ
utfasande av olje- och elenergi och genomförande av energieffektiviseringsprogram. För kommun ϐ¡¡¡¤ ͳͲΨ
från solel. Kommunen håller på att utvidga både solels- och solvärmeanläggningar samt vindkraft.
Enligt Naturvårdsverket (2003) låg en Eskilstunabos totala utsläpp på fem ton per år medan
rikssnittet låg på tio ton, detta tack vare deras nästan helt fossilfria värmeförsörjning. Trots det skulle
en Eskilstunabos livsstil kräva tre jordklot (Eskilstuna kommun 2015b: 6, Eskilstuna kommun 2012a:
28-29, 33).
Inom insatsområdet för Kost och konsumtion är bland annat en åtgärd att årligen ta fram det
ekologiska fotavtrycket för kommunen och ta fram en handlingsplan för att minska matsvinnet. För
det insatsområde som kallas Anpassning ingår åtgärder för att anpassa sig till de klimatförändringar
som förväntas ske, för Eskilstunas del är bland annat översvämningsanpassningar på grund av läget
vid Mälaren aktuella. De åtgärder som nämns i klimatplanen är framför allt inom områden där
ϐ ¡ǡ¤Ú¤¡ϐ¡
del åtgärder så som information till privatpersoner och företag som ryms i det sista insatsområdet
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Information och kommunikation. Där ingår strategier för utbildning, kommunikation och
information (Eskilstuna kommun 2012a:19, 36). För att kunna genomföra åtgärderna och nå klimatplanens mål krävs noggrann ekonomisk planering, i avsnittet Investeringar står det att energieffektivisering i koncernens fastigheter och ny elproduktion kommer att utgöra de främsta områdena
att investera i (Eskilstuna kommun 2012a: 7-8, 25-37).
Om åtgärderna genomförs räknar Eskilstuna med att utsläppen av fossil koldioxid kommer minska
med 25 % fram till 2020 jämfört med en framtidsbild där inga åtgärder genomförs. Med en viss ökning
av förnybara bränslen och kraftig energieffektivisering räknar kommunen med en effektivisering på
25 % i kommunala fastigheter och bostäder fram till 2020 (Eskilstuna kommun 2012a: 10, 39). Då
man tittar på den utveckling som skett mellan 1990 och 2008 och om alla åtgärder genomförs
kommer Eskilstunas utsläppsmängd av fossilt koldioxid att klara EU:s utsläppsreduktion. Målet är att
minska utsläppen av växthusgaser från 1990 till 2020 med 30 % (Eskilstuna kommun 2012a: 11) För
att minska utsläppen av växthusgaser har Sverige utarbetat en nationell strategi, genomförandet ska
ske i nära samarbete med kommuner och näringsliv. Exempel på detta samarbete kallas Uthållig
kommun (Eskilstuna kommun 2012a: 15-16). Uthållig kommun är ett samarbete mellan Energimyndigheten och mer än en femtedel av Sveriges kommuner, där Eskilstuna är en av de utvalda
kommunerna. Programmet utgår från kommunernas egna ambitioner på lokal nivå kan göra hela
samhället mer uthålligt. Syftet är att uppnå en hållbar energianvändning inom ett tryggt, kostnadseffektivt energisystem med låg påverkan på miljö, hälsa och klimat (Eskilstuna kommun 2012: 15-16,
Eskilstuna kommun 2016e).

Trafikplanering
ϐ¡¤¤¡ 
Úϐ¡ǡϐ¡ Ǥ
Ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter ska därmed vägas samman vid samhällsplanering.
%¡Ú¡ǡ¤ϐǡ ϐǡϐǡϐ ϐ¤
ϐǤ ¡ Ú¤ǡ  
ϐ¡¤Ǥ
klimatplan står transporterna för 64 % av utsläppen av kväveoxider, 76 % av koldioxidutsläppen och
ͷͲΨ¡¡Ǥ¡¤ϐ¡Ú¡Ǥ
är i huvudsak åtgärder i form av Mobility management som främst är en attitydpåverkande åtgärd eller
 Ǥ ÚϐÚ¡ 
Mobility management. Arbetet med infrastrukturen ska ske i samarbete med näringsliv,
regioner och invånarna (Eskilstuna kommun 2012b: 1-2, Eskilstuna kommun 2012a: 55). Det räcker
  Ǧ¡ÚϐÚ¤Ǥ¡¡
att begränsa motorfordonens omfattning som står för högst koldioxidutsläpp per resenär (Eskilstuna
kommun 2012b: 5). För år 2020 är Eskilstunas ambition att fördubbla antalet cykelresor från 13 % till
ʹΨ ϐ¤ͺΨͳΨǡ ϐ¤ͷͺΨ͵ͻΨǤ
¤ϐ ¤ʹͳΨͳͻΨǡ¤¡
med cykel istället (Eskilstuna kommun 2012c: 4).
¤Ú¤¡¡¤ϐ¤¤¤ ¡
är det en svårare fråga för kommunerna att rikta bestämmelserna till att uppnå lokala mål.
Infrastrukturfrågor går nämligen ofta över kommun- och länsgränserna (Eskilstuna kommun 2012a:
ͳʹǡʹͷȌǤ¡¤ϐ¡¡Ǥ

35

¡¤ǡ  ϐÚ
bilister (Eskilstuna kommun 2012a: 16).
Eskilstuna kommun talar om en jämställd fördelning av gatuytan för de vanligaste transportmedlen.
¡¡ϐǦǡǦǡ Ǧ ¤ϐ¤
behöver i staden på ett sätt där bilen som länge varit norm får backa undan för övriga transportmedel 2Ǥ¤¡Ú¡¡ϐ¡ ǡ
Ú¡ϐ¡¡ǡÚ
turtäthet, kortare restider och realtidsinformation vid hållplatserna som exempel. Ambitionen är att
ϐʹͲʹͲǤϐ¡
¡ʹͲʹͲǡϐ¤ȋ
2015b: 4). På lång sikt kan även olika hybridfordon att bli aktuella samt elfordon. I december 2015
ϐ¤ÚǤ¡¤
tystaste och renaste alternativet av bussar (Eskilstuna kommun 2012a: 16, Eskilstuna kommun 2016k,
Eskilstuna kommun 2016l). I dagsläget är 93 % av kommunens egna bilar klassade som miljöbilar
(Eskilstuna kommun 2015b: 4), det visar på att kommunen kan ses som en förebild för invånarna. Det
ϐ¡Ú¤ ¡¤
parkeringsplatsen Valören som är avsedda för enbart elfordon (Eskilstuna kommun 2016m).

Cykelplan

Eskilstuna kommun är medlem i föreningen Svenska cykelstäder som är ett nätverk bestående av 17
svenska riksledande cykelkommuner. Nätverkets målsättning är att på både kommunal och
nationell nivå öka andelen cykelresor, förbättra cyklisternas förutsättningar i svenska kommuner och
höja statusen för cykeln som transportmedel (Svenska cykelstäder 2014). Eskilstuna har en
cykelplan för 2012-2020. Syftet med cykelplanen är att skapa en välfungerande infrastruktur för
¤ϐ ¡ Ǥ¤¡
en bättre attityd inför cykeln som transportmedel och att cykelns status som transportmedel ska
höjas. I cykelplanen ska alla åtgärder bidra till att öka tillgängligheten och tryggheten för cyklister,
aspekterna trygghet och tillgänglighet genomsyra hela verksamheten. Detta ska ske med bland annat
ny kopplingar som förbättrar genheten, nya cykelparkeringar, förbättrad standard på drift och
underhåll och upphöjda passager ska även cykelns förutsättningar och tillgänglighet höjas. (Eskilstuna
kommun 2013a: 1-3, 15)
Enligt kommunens Översiktsplan ska kommunen förtätas och det ska ge större möjlighet att
förbättra stadens struktur och skapa blandade funktioner i stadsdelarna. En förtätning skulle därmed
underlätta för cyklismen då avstånden förväntas bli kortare. För att klara det internationella målet för
2050 som innebär en minskning på 85 % av alla klimatpåverkande gaser måste bilismen minska och
cyklismen öka som ett steg i rätt riktning. Eskilstuna har inriktningen att andelen gång- cykel- samt
ϐ¡ÚȋʹͲͳ͵ǣ
4, 7-8). När cykeln prioriteras ska gena, säkra och trygga cykelvägar till viktiga målpunkter skapas. Då
är det av stor vikt att barriärer minimeras med exempelvis planskilda korsningar och broar för att
underlätta och effektivisera resan (Eskilstuna kommun 2016j). Även cykelparkeringarna bör
Ú¡Úϐ¡ ÚǤY¤¡ ¡¡
¤ǡÚ¤ϐÚ¤  
mot väderpåverkan. Ett annat förslag för att öka antalet cykelresor är att förbättra möjligheten till
Ǥ¤ǡ  ϐǤ Ú
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¡ ǡϐÚ
¡  ¡ÚǤϐÚ ¤
men det går dock inte på stadsbussar och tåg av utrymmes-, säkerhets- och tidsaspektsskäl. För att
cyklisterna ska känna sig prioriterade bör även tryggheten för dem öka. Det kan göras med belysning,
¡ǡ¡Ú¤ ϐ¡¡
lämpligt (Eskilstuna kommun 2013a: 7-8, 10-13, 16).

Effektivare resursanvändning
ϐ¤¤Ǥ Ú
är den nya inriktningen en förtätning av staden för att skapa kompakthet och ett stärkt centrum med
mer liv (Eskilstuna kommun 2013a). I Eskilstuna kommuns Översiktsplan beskrivs hur staden ska
förtätas inifrån och ut för att begränsa dess utbredning. Denna princip ses som det viktigaste
verktyget för att kunna skapa en långsiktigt hållbar kommun socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Den
täta stadsstrukturen ses som den som kan skapa långsiktigt hållbara städer. Främst ses den strukturen
som mest hållbar då avstånden minskar och oexploaterad mark kan behållas. Underlaget för
ϐ¤ ¤Ú ϐ¤ǡ¡¡
¡ϐϐ¤Ǥ¤ϐ¡ǡ
ϐ¡¡ Ǧ¡ǡȋʹͲͳʹǣʹǡ
ʹͲͳȌǤ¡ϐ¤ Ú¤ǡ¡Ú
¡ Ú ϐ¤¤Ú¡Ǥ
även innehålla blandade funktioner för att uppnå hållbarhetskriterierna (Eskilstuna kommun 2016i).
¡ϐ
mest lämpliga användning uppstår. Mjuka intressen så som ytor för dagvattenhantering och rekreation
samt biologisk mångfald kan hamna i skymundan. Det placeras på ytor som inte kan utnyttjas för
exempelvis bostäder eller samhällsservice. Lindfeldt berättar att kommunen uppmärksammar
Parking-day som är en dag då parkeringsplatser används till annat, exempelvis grönska 2, precis som
Ståhle (2008) nämnde som ett förslag till hur man kan förtäta utan att ta ny mark i anspråk.
Soporna i Eskilstuna kommun återvinns i större mängd sedan optisk sopsortering infördes. Mängden
¤Ú¡Ǥ ϐ¡¤Ǥ
hjälp av dessa insatser återvinns material och saker återbrukas i allt större mängd (Eskilstuna
kommun 2015b: 3-4). Dessa initiativ ökar invånarnas medvetenhet om hur viktigt det är att återbruka
och återvinna då det kommer så nära inpå i vardagen 2.

Exempel i praktiken
Eskilstuna medverkar även i EU:s miljöprojekt PLEEC, vilket innebär planering för energieffektiva
¡Ǥ¤¤ʹͲͳ͵ǦʹͲͳǤ¤¡ϐ¤Ú
integrera i stadsplaneringen, visa att integrerad planering är effektivare än separata åtgärder, utveckla
en hållbar stadsplaneringsmodell med energisnåla lösningar, skapa en handlingsplan för energi ϐ¤Ú¤¡ȋ
2016n). Eskilstuna ingår även i betatestprojektet BREEAM Communities. Det är en hållbarhetsϐǤÚ¤Ǧǡ¡ 
i Lagersberg, Robergstorp och Stenby, för att undersöka hur BREEAM fungerar i en svenska kontext
(Eskilstuna kommun 2013b: 6).
2
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Grönstruktur och biologisk mångfald
Yϐ¤¤¤Ǥ¤
innebär att växt- och djurarters livsvillkor inte får försämras, utan måste istället förbättras. Med
urbaniseringen försvinner många naturmiljöer, barriäreffekter uppstår och odlingslandskapet
Úϐ¡¤¡Ǥ Ú¤¤Ú¡fulla naturmiljöerna undantas från exploatering och istället skötas på ett sätt som gynnar arterna som
lever där. Även isolering av de viktigaste naturområdena ska motverkas så att naturmark binds
samman för artspridning (Eskilstuna kommun 2016g).
Ett begrepp som Lindfeldt såg som ett växande fenomen i svensk samhällsplanering är ekosystemtjänster. Dock ansåg Lindfelt att fenomenets innebörd är något som länge inkluderats i
samhällsplaneringen, men det nya begreppet samlade ihop arbetet i ett helhetsbegrepp 2. Det är
viktigt att kunna synliggöra värdet av ekosystemtjänsterna i planering och beslutsfattande så att de
inkluderas i samhällsplaneringen skriver Eskilstuna på sin hemsida. Ekosystemtjänster innebär ett
samspel mellan människa och naturen. Även ett samspel mellan landsbygd och stad är av stor vikt då
de biologiska systemen påverkar syrebildning och vattenrening i en större skala. Ekosystemtjänsterna
kan dock inte diskuteras närmre i fallet Eskilstuna då de ska inkluderas i Eskilstunas kommande
Grönplan. I Grönplanen ska sammanbindande strukturer som är viktiga för den ekologiska helhetsϐǤ Ú¡¡Ú¡¡¤
annat fungerar som en buffert mot översvämningar (Eskilstuna kommun 2016o, Eskilstuna kommun
2016f).

4.6 Analys av fallstudien: Eskilstuna
Det märks att Eskilstuna kommun är väl medvetna om problematiken kring och vikten av att
arbeta för ett ekologiskt hållbart samhälle, med utsatta mål i riktning mot ökad ekologisk hållbarhet.
De är ambitiösa och använder sig av många olika metoder och åtgärder för att skapa ett mer ekologiskt
hållbart samhälle. De visar även framfötterna när det gäller att medverka i nya projekt som exempelvis
PLEEC och BREEAM samt att de medverkar i Uthållig kommun, Svenska cykelstäder och Sekom. Det
märks att kommunen vill hålla sig i framkant när det gäller området för miljö och klimat då de även
medverkar i olika tävlingar för att visa upp sitt arbete med ekologisk hållbarhet. Detta anknyter till
deras övergripande vision om att vara modiga, ta ansvar för en hållbar framtid och välkomna nya
idéer.
Trots att Eskilstuna kommun arbetar aktivt med ekologisk hållbarhet så använder en Eskilstunabo
resurser som skulle kräva tre jordklot om alla hade samma livsstil som dem, dock är siffran inte helt
nyligen framtagen (Eskilstuna kommun 2012a: 33). Talet är lägre än genomsnittssvenskens 3,7 jordklot (Härén 2014) men visar på att Eskilstuna behöver fortsätta med sitt arbete med åtgärder som
gynnar klimatet och miljön, målet är långt ifrån nått om utgångspunkten är att fotavtrycket endast ska
vara lika med resurserna ett jordklot kan förse jordens befolkning med. Med detta i åtanken kan också
slutsatsen dras att en engagerad kommun kan leva på ett ohållbart sätt, fast de har ambitionen att
förändra den livsstilen, då kanske det är ännu mer relevant att visa sig som en förebild för de
oengagerade kommunerna i landet.

2
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Eskilstunas definition av hållbarhet
ϐ¤ϐ¡
ingår och Det naturliga stegets systemvillkor. De utgår ifrån att ekologin sätter gränserna enligt den
ϐ¤ǡǡ 
den och ytterst den ekologiska (Eskilstuna kommun 2016h). Den bilden av de tre pelarna stämmer
överens med bilden vi ansåg lämpligast enligt våra teoretiska glasögon. Lindfeldt nämner i intervjun
att ambitionen vore att alla tre aspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet skulle väga lika
tungt men att ekonomin ändå sätter gränsen för vad som kan göras 2. Detta visar på att verkligheten
kanske inte alltid ser ut som ambitionen eller att kommunen och Lindfeldt har olika uppfattning. Fast
¡¡¤ϐ
alltid en ekonomisk gräns för vad som kan göras utifrån vad vi har kunnat avläsa av studien.

Eskilstunas mål och åtgärders koppling till regeringens tre mål
I resultatdelen presenteras det arbete som vi fann på kommunens hemsida där Eskilstuna kommun
på något sätt berör regeringens tre övergripande mål Hållbar försörjning, Effektiv användning och
Skyddet av miljön inom området för fysisk planering. I och med att kommunens hemsida är väldigt
 ¤Ú¤ϐ¤
Ǥ¤¤ ϐ
resultatdelen. Eskilstunas övergripande handling för miljöområdet är Klimatplanen, där går att
utläsa målsättningarna kommunen har och exempel på hur både de övergripande målen och de sju
delmålen ska nås. Klimatplanen är en gediget utarbetad beskrivning med ungefär 50 åtgärder på kort
och längre sikt, den innehåller även kommunens framtidsvisioner (Eskilstuna kommun 2012a). Med
klimatplanen som verktyg hoppas kommunen på att uppnå uppsatta mål och bidra till att lösa den
globala problematiken.
Inom målet för skyddet av miljön har Eskilstuna bland annat arbetat med att förstärka den mer
¤ Ǧǡ¤Ǧ ϐÚϐǤ¤ 
känna sig prioriterade samt öka turtäthet, tillgänglighet, informationen och genhet för kollektivϐȋʹͲͳ͵ǡʹͲͳͷȌǤ¤
inte lika mycket till utsläpp av föroreningar och växthusgaser som bilen. Därmed förminskas risken
att naturens förmåga att bryta ner föroreningar överskrids så att den biologiska mångfalden bibehålls
i en trivsam livsmiljö och att människans hälsa inte skadas. De delmål som anknyter är de två målen
som handlar om reduktion av fossila bränslen och målet som behandlar klimatgasutsläpp i form av att
färre växthusgaser och att förnybara energikällor ska användas i större omfattning (Eskilstuna
kommun 2012a). Grönområden och värdefull natur ska även sparas så att en buffert för
Ú¡ϐ Ú Ú¡
mångfalden och människans hälsa (Eskilstuna kommun 2016f).
När det kommer till effektiv användning har Eskilstuna målsättningen att öka användningen av
förnybara energikällor. De har själva delmålet Effektivare användning av energi i sin klimatplan, målet
om minskad klimatpåverkan av kost och konsumtion innebär även det en effektivare användning då
material brukas på nytt och den mat som producerats inte går till spillo eller är av mer miljövänligt
ȋʹͲͳʹȌǤ%ǡ ¤¡
som visar att Eskilstuna tar hänsyn till målet 2. Det är åtgärder som kan få invånarna mer medvetna
om problematiken kring miljöfrågor. Andra åtgärder som ökar invånarnas medvetenhet är Parking-day
2
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och Mobility management. Kommunen kan lägga fram verktygen men sedan är det upp till individen
att ta sitt ansvar. Under detta mål faller även reduktion av fossila bränslen både för transporter och
uppvärmning samt mindre förbrukning av el för uppvärmning (Eskilstuna kommun 2012a). Bussar
som går på biogas och även de första eldrivna bussarna samt att kommunkoncernens endast ska
använda miljöbilar är åtgärder som leder Eskilstuna framåt inom målet. Kommunen har även
medverkat i ett projekt för energieffektiva städer, PLEEC, och därmed söker lösningar för att energieffektivisera ännu mer (Eskilstuna kommun 2016n).
För att främja en hållbar försörjning har Eskilstuna bland annat satt upp mål för att utöka
produktionen av förnybara energikällor så som vindkraft, solvärme och solenergi lokalt. I arbetet för
målet att biologisk mångfald ska främjas säkerställs att de värdefulla naturvärdena ska bibehållas och
bindas samman. Eskilstunas sjunde delmål om aktiv upphandling bidrar till att en långsiktig hållbar
utveckling och klimatmålen ska säkerställas i all upphandling inom kommunkoncernen (Eskilstuna
kommun 2012a, Eskilstuna kommun 2016o, Eskilstuna kommun 2016g). Detta delmål liksom
Eskilstuna kommuns övergripande strategi Ekologisk uthållighet överensstämmer med regeringens
mål då långsiktighet i samhällsplaneringen ska beaktas.
Ett begrepp som Lindfeldt tar upp men som inte diskuteras närmre i de undersökta dokumenten från
Eskilstunas hemsida är ekosystemtjänster som nyligen mer medvetet arbetats in i samhällsplaneringen för att presentera ekologisk hållbarhet 2. Ett arbete med ekosystemtjänster skulle räknas
som ytterligare en insats för målet Hållbar försörjning. Att vi inte hittade mer underlag om detta
fenomen kan bero på att det kommer att inkluderas i de mer uppdaterade planerna, framförallt
Grönplanen, som ännu inte färdigställts. Om Grönplanen och övriga planer som är under arbete
kunnat tas med i uppsatsen hade resultatet antagligen blivit annorlunda och mer aktuellt för
diskussionen som råder idag. Då arbetet med ekosystemtjänster ska inkluderas mer medvetet i
Eskilstuna kommuns samhällsplanering kommer antagligen arbetet med grönstrukturen och
förtätningen ske parallellt, vilket kan resultera i att balans mellan dem uppnås. Samhällsplanering är
en process som kan vara utdragen då nya rön från forskningen behöver undersökas innan de
appliceras i praktiken och därefter utvärderas, därmed kommer inte allt som studerades i denna
uppsats vara helt uppdaterat.

Förtätning
Eskilstuna håller fast vid strategin att förtäta staden. På senare år har den täta staden fått en hel del
kritik men många kommuner väljer ändå den stadsstrukturen som utgångspunkt för att skapa en
hållbar stad. En tät struktur kan bidra med fördelar inom alla regeringens tre mål. Som tidigare
nämnts ger den täta strukturen goda förutsättningar för de hållbara transportmedlen med ett utökat
underlag och kortare avstånd. Användningen blir effektivare då ny bebyggelse kan ansluta till
ϐ¡Ú¤¡ǦǡǦ ǦÚȋʹͲͳǡ¤ʹͲͲͺȌǤ¤Úbruksmark inte behöver tas i anspråk för ny bebyggelse öppnar strukturen även upp för en hållbar
försörjning då marken kan användas till odling av grödor som försörjer kommunens invånare. Detta
kan ske i ett långsiktigt förhållande mellan tätort och landsbygd. När värdefull naturmark sparas kan
även den biologiska mångfaldens förutsättningar förbättras kring tätorterna. Av vad som går att utläsa
på kommunens hemsida förs ingen större diskussion om den täta stadens negativa aspekter. Det som
lyfts fram är främst dess positiva effekter. Dock problematiseras Lindfeldt att den täta staden kan
ϐ¡ǡ
värdena så som biologisk mångfald kommer i andra hand 2.
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4.7 Jämförelse av Malmö och Eskilstuna
¤Ú ϐ¤Ǥ
Eskilstuna utgår dock även från Det naturliga stegets systemvillkor. Båda ser att de tre pelarna
ekologisk, social och ekonomisk samverkar. Dock illustrerar Malmö stad de tre pelarna mer som en
¡ ¤ϐ 
Eskilstuna har illustrerat ekologin som den yttersta ramen. Även om kommunerna illustrerar
¤¤¡ ¡ϐ¤
visar de båda på hållbara resultat, precis som Giddings et al. (2002) påpekade gällande att olika
ϐ¡¤¤ǤÚ 
strävan efter ett mer ekologiskt hållbart samhälle. De båda kommunerna har tagit fram mål samt
åtgärder som anknyter till de tre mål som regeringen tog fram 1997. De båda använder sig även av
åtgärder som bidrar till att regeringens mål ska kunna uppnås. Även om de mindre åtgärderna kan
skilja sig åt i utförandet, så har både Malmö och Eskilstuna samma övergripande åtgärder i form av
förtätning, minskad bilanvändning, bevarande av biologisk mångfald och minskad resursanvändning.
Att båda kommunerna tydligt anknyter till regeringens mål och att de använder sig av samma över¤¡ǡ¤¤ϐ
ϐ  ¤¡ÚÚ¡Ǥ
Kommuner tenderar att inspireras av varandras arbete när deras respektive arbeten uppmärksammas på global och nationell nivå exempelvis genom olika mätningar, tävlingar och medlemskap
i olika nätverk, så som Svenska cykelstäder. Gemensamt för de båda kommunerna är även att de har
tydliga ambitioner för vilka årtal de vill vara exempelvis klimatneutrala och fossilbränslefria.

Förtätning
Både Malmö Stad och Eskilstuna kommun talar om förtätning. De ser den täta stadsstrukturen som
positiv då bebyggelsen samlas inom en mindre areal vilket bidrar till att förutsättningarna för de
¤ Ǧǡ¤Ǧ ϐÚ ¡Ǥ
De ser även den täta staden som en bidragande faktor för att få ner resurs- och energianvändningen
ȋÚʹͲͳͶǣǡʹͲͳȌǤϐ 
riktats till den täta staden, som beskrevs under teorigenomgången. Boverket beskriver att även om
den täta staden kan vara ett bra ideal så måste staden fortfarande byggas tätt på rätt sätt. Det går till
exempel inte att anta att den täta staden leder till att bilanvändandet minskar, utan det beror även på
andra faktorer som behöver samverka (Boverket 2012: 6-7). Exempelvis talar Malmö om hur den täta
staden skulle ge närhet mellan bostad, arbete och handel, detta förutsätter dock att det är
individens bostad och arbetet som ligger nära varandra och att de butiker individen vill handla i är de
som är inom cykel- eller gångavstånd sett ifrån individens målpunkter (Malmö Stad 2014a: 7,
Neuman 2005:12). Trender bör även diskuteras utifrån kontext, vad som fungerar på ett ställe kanske
inte fungerar på en annan plats, därför måste den täta staden även byggas på rätt sätt utefter
Ú¡ǤϐÚ¡¡
staden ska mynna ut i, men att resultatet inte alltid lever upp till de förväntningar som fanns.
Exempelvis nämnde Neuman undersökningar gjorda i Nederländerna som visar att mängden
¡¡ ϐ¡¡¡Ú
område (Neuman 2005: 12). Yim beskriver även risken för att de gröna värdena hamnar i skymundan
när staden förtätas (Yim 2004: 312-313). Detta är även något som Lindfeldt och Nilsdotter
problematiserar.
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"ϐ¡¡¤¡ ¤
ekologiska hållbarheten på ett positivt sätt. Viktigt är dock att tänka på det negativa med metoden,
vilket Malmö gör genom att beskriva att den täta staden fortfarande måste vara grön och beskriver
åtgärder för hur grönska ska bevaras, planteras och skötas för att kunna hantera den urbana miljön.
¤ϐ¡ 
på att deras Grönplan inte är färdigställd. De talar snarare om faran att grönskan kan komma i andra
ǡ¤ϐ ϐ¤¡Ú¤Ú¡
staden. Däremot är det ingen av kommunerna som för en större diskussion i sina dokument kring det
negativa med att förtäta, utan lyfter enbart fram den täta stadens positiva sidor. Däremot diskuterades
¡ Ú¤ϐ Ú¤¤¡ǤÚ¤
är fallet kan bero på att de båda kommunerna har en bild av att den täta staden bidrar till få negativa
effekter, eller att de anser att deras åtgärder är utformade så att de negativa eller kritiska sidorna av
den täta staden dämpas.

Trafikplanering
¤¤¡¡ǡÚǡϐ
viktig roll. Därmed är det av stor vikt att satsa på bra kommunikationer inom stadsstrukturen. Särskilt
¡ϐϐ¡¡Ú¡
(Boverket 2016), vilket är något som både Malmö och Eskilstuna arbetar aktivt med. Huvudfokus
ligger på att minska bilberoendet för båda kommunerna, med en mer jämställd transporthierarki där
de olika transportmedeln får den plats de behöver. Båda tar hänsyn till infrastrukturen med
ÚϐǦ  Ǥ¡Ú 
helt i kommunernas makt, beslut fattas även på regional och nationell nivå. Malmö har, till skillnad
från Eskilstuna, även utarbetat ett fotgängarprogram. ¤¤ϐ¡
Eskilstuna kommuns dokument. Det som nämns är att de tillhör ett av de hållbara transportmedlen
och att om cykelinfrastrukturen förbättras kommer antagligen en andel av fotgängarna ta cykeln
¡Ǥ¤Ú  ϐ
och därmed kunna låsa in cykeln på ett säkert ställe och sen fortsätta resan med tåg/buss. Insatsen
benämns intermodala resor i Eskilstunas fall och fokus på hela resan i Malmös fall med bland annat
anläggandet av Bike and Ride (Eskilstuna kommun 2013a, Malmö Stad 2012c, Malmö Stad 2016h).
Eskilstuna fokuserar mer på attitydförändringar genom exempelvis Mobility management, vilket vi
inte fann på Malmös hemsida, men de visar ändå att de förstår vikten av beteendeförändringar för att
¤¤Ǥ¤Ú Ú¡ϐÚǡϐÚ¤ÚÚ¡¡
hos invånarna för att hållbara transportmedel ska vara överordnat bilen, så som Litman & Burwell
(2006) skrev. Kommunen har en del i ansvaret då verktyg kan utarbetas, information kan ges och de
hållbara transportmedlen kan förstärkas så att individen som använder dem känner sig prioriterad,
men ansvaret ligger sedan hos individen.
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Ekosystemtjänster och grönytor
Båda kommunerna lyfter ekosystemtjänster som ett fenomen av stor vikt, dock tyder studien på att
Malmö Stad verkar ha kommit längre i arbetet med det. Malmö funderar mycket på hur de ska
integrera ekosystemtjänsterna på bästa sätt i samhällsplaneringen enligt vad vi kan utläsa i deras
kommunala dokument. I Eskilstuna kommuns fall kommer begreppet att få större uppmärksamhet i
den kommande grönplanen som ska färdigställas inom snar framtid och därmed vet vi inte om
¤¡¡¤ ϐ
Ú¡Ǥ Úϐ¡ǡ 
deras satsning BiodiverCity, ett fokus på deras sex utvecklingsbara produktgrupper, fokus på gröna
tak, gröna fasader och väggar, tredimensionell grönska, mobil växtlighet urbana biotoper och träd i
gator (Malmö Stad 2016b). Malmö talar även om att bygga på höjden. Dessa är åtgärder som
Eskilstuna inte alls tar upp i sina kommunala dokument. Gröna tak, väggar och fasader är åtgärder
som inkluderar grönskan i staden utan att ta ny mark i anspråk. Kritiker till den täta staden
förespråkade nya sätt att inkludera grönskan, nämnda åtgärder kan vara potentiella lösningar. På så
sätt kan tät och grön stad kombineras likt Ståhles (2008) koncept kompakt utglesning.
Eskilstuna visar dock hur grönska kan innefattas i en redan bebyggd stad med hjälp av att
uppmärksamma Parking-Day, men den åtgärden är inte permanent. Staden kan byggas tätt på rätt sätt
enligt Boverket (2016), då värdefull jordbruksmark inte tas i anspråk. Faran med brist på grönska kan
motverkas med nämnda åtgärder trots en tät stadsstruktur där grönskan inte får tillräckligt med
utrymme som Yim (2004) problematiserar.
Malmö har enligt studien större fokus på att grönskan ska bevaras och förstärkas vid förtätning. De
trycker på att trots att staden ska vara tät, så ska den inte vara mindre grön (Malmö Stad 2014a: 20).
¤Ú ϐÚ¤ȋ
ʹͲͳȌ¡ÚϐÚ¡¤¡  
grönska idag för att förse invånarna med och snarare skulle behöva en större andel människor som
ÚǤ ¤ϐ Ú¤¡¡
ökar. Att Eskilstuna inte har lika stor fokus på att få in grönska i staden, kan även vara en anledning
till varför det ser ut som att Malmö kommit längre i sitt arbete med ekosystemtjänster. Malmö kan ha
större brist på grönytor och ser därmed att att deras ekosystemtjänster inte får samma prioritet som
de borde. Att Malmö strävar efter mer grönska och att Eskilstuna ser att de har stora delar grönska
i staden tyder på att de båda kommunerna ser det viktiga med att grönskan inte får byggas bort vid
förtätning, vilket Yim (2004) ser som den stora problematiken med den täta staden.
Då människan ska lära sig leva inom naturens gränser, som Goodland & Daly (1996) och regeringen
(1997) framhävde, har Malmö och Eskilstuna visat prov på hur det kan gå till. De kanske inte har en
ekologiskt hållbar livsstil idag men gör insatser för att nå dit och skapa förutsättningar för hela
¤Ǥϐ¤¤
hemsidan (Eskilstuna kommun 2016h) och Malmös ekolog Jonna Nilsdotter 1ϐ
ambition att leva inom ekologins ramar. Malmö och Eskilstunas arbete med olika åtgärder och
ϐÚ¤Ú¤Ú¤
till stacken. Arbetet både bör ligga på nationell och regional nivå liksom på individen själv.

1

Jonna Nilsdotter, ekolog på Malmö Stads stadsbyggnadskontor, 2016-04-25
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5 Slutsats
ϐ¤ÚÚ¡¤¡Ǥ
Det kommunerna gör spelar roll i arbetet mot att lösa den globala problematiken. I resultatdelarna för
Eskilstuna kommun och Malmö Stad tas exempel upp på hur de två kommunerna arbetar för att uppnå
ekologisk hållbarhet genom fysisk planering. Utifrån utgångspunkterna för vad ekologisk hållbarhet
innebär i uppsatsens Teorigenomgång är kommunerna ännu inte helt ekologiskt hållbara, men de är
båda på god väg. Eftersom begreppet ekologisk hållbarhet är diffust i sin betydelse går det inte
heller att säga hur långt de har kommit, men båda kommunerna har utmärkt sig i sitt engagemang och
visat på att de försöker bli ett mer ekologiskt hållbara samhällen. Kommunerna har bra verktyg för att
påverka hur arbetet ska gå till, men kommunerna behöver även samarbeta regionalt och nationellt när
det kommer till exempelvis infrastrukturfrågor som är avgörande för den ekologiska hållbarheten i en
större skala.
Kommunerna arbetar relativt lika trots olika storlek. Den största olikheten är att Malmö kommit
längre i sitt arbete med ekosystemtjänster och hur grönska kan integreras på nya sätt i en tät
bebyggelsestruktur. Olika kommuner med olika storlek har även olika mycket resurser, vilket kan göra
att resultaten för de två kommunerna ser olika ut. En större kommun har även mer att ta hänsyn till,
exempelvis en större befolkning. Att alla dokument vi fann på respektive kommuns hemsidor inte är
helt uppdaterade för situationen i nuläget kan även påverka resultatet, med uppdaterade dokument
hade resultatet kunnat bli annorlunda. Resultatet hade även kunnat bli annorlunda om vi hade
Úϐ ¤Ǥ
YϐÚ¡ Ǥ
ϐÚÚÚ¡
hållbarhet, vilket gör att kommuner som är olika stora inte använder sig av olika åtgärder i det stora
hela. Samhällsplanering är även en utdragen process som kräver både tid och ekonomiska verktyg
för att hitta bra metoder att arbeta med. Därmed kan de metoder som efter utvärdering visar positiva
resultat komma att spridas till kommuner i hela landet. Då ekonomin ofta sätter gränser för vad en
kommun kan göra så bidrar det säkert till att de gärna använder sig av väl utvärderade och beprövade
metoder och åtgärder i stor utsträckning, då samhällsplanerings effekter oftast visar sig efter en
period.
En väl använd trend som båda kommunerna använder sig av är att förtäta staden. Att förtäta staden är
något som forskningen ser som en positiv åtgärd, men forskningen ser även att det inte är en metod
som automatiskt bidrar till ekologisk hållbarhet. Forskningen beskriver att staden inte per automatik
¤¡Ǥ¤¤ϐÚ¤ÚÚ
densitet inom staden inte nödvändigt betyder att färre resor med bil kommer att genomföras, samt att
det är väsentligt att integrera och sköta grönska inom den täta staden. Överlag är det en åtgärd som
bidrar till mer ekologisk hållbarhet, vilket betyder att både Malmö och Eskilstuna har valt att arbeta
med en åtgärd som bör förbättra deras arbete i strävan efter mer ekologisk hållbarhet. Hur den ska
byggas skiljer sig dock kommunerna emellan och Malmö har använt mer innovativa metoder.
Om vi hade kunnat och hunnit hade vi velat undersöka hur alla kommunernas åtgärder påverkar den
ekologiska hållbarheten och inte enbart förtätningens inverkan, kanske med hjälp av något
mätverktyg så som det ekologiska fotavtrycket. Önskvärt hade även varit att få tillgång till de planer
¡ Ǥ¡ϐ¤Ú¤
större och bredare underlag. Det hade även varit intressant att undersöka hur en mindre engagerad
kommun i jämförelse med fallstudiens kommuner såg på problematiken kring ekologisk hållbarhet.
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6 Vem fokuserade på vad?
Nina Jakobsson fokuserade på Malmö och Sarah Henningsson på Eskilstuna. Därmed är texten i
empiriavsnittet om Malmö huvudsakligen skriven av Nina och texten om Eskilstuna är
huvudsakligen skriven av Sarah. Nina skrev om dokumentanalys och Sarah om intervju i
metodavsnittet. Övriga avsnitt är skrivna tillsammans.
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8 Bilagor
8.1 Intervju Magdalena Lindfeldt, 2016-04-19
Sarah (S): Ska vi börja då?
Magdalena (M): Mm , kör på.
S: Första frågan är... vem är du, ålder, namn och utbildning..?
M: Ha, jag är då planarkitekt här i Eskilstuna kommun, jag heter Magdalena Lindfeldt, och jag är… ja
hur gammal är jag...har slutat räkna, ehm 44, haha. och jag jobbar med stadsplanering i stort, de
övergripande programmen men framförallt detaljplaner.
S: Vad har du för yrkestitel?
M: Jag har förkortat planarkitekt men jag är ju fysisk planerare från BTH, så planeringsarkitekt.
S: Mm, ja precis… hur länge har du arbetat på Eskilstuna kommuns stadsbyggnadskontor?
M: Jag började här i Eskilstuna... 2009 var det nog.
S: Mmm. Ja, då går vi över till frågorna om ekologisk hållbarhet, så bara… arbetar ni med ekologisk
hållbarhet inom då fysisk planering i Eskilstuna?
M: Ja, det gör vi… och inte bara inom stadsbyggnad utan även inom kommunledningskontoret då.
ǣ ¤ ϐϐÚ¤ ǫ
ǣ ¤¤ ǡ¤ǥǡ ǣϐǤ¤ ǡ
ǡÚǤϐϐǤ
S: Ah just det. Agenda 21?
M: Mm.
S: Ja de här aspekterna, social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, väger de lika tungt tycker ni på
Eskilstuna kommun?
M: Det där är en lite svår fråga, det är ju när de tangerar som vi får den hållbara biten och jag tror väl
att i den bästa av världar skulle de göra det men de gör de ju egentligen inte…
S: Mm, nä.
M: Nej.
S: Är det någon ni prioriterar mer?
M: Nej alltså, vi prioriterar nog inte men det blir alltid ett ställningstagande i samband med planering,
¤ϐǤ
S: Mm.
M: Just nu så är det ju mycket ekosystemtjänster som vi diskuterar och få fram och då är det ju ganska
brett perspektiv när man ser på det ekologiskt hållbara perspektivet men ehm, men det slår ju ofta
mot ekonomiska parametrar och sen såklart de sociala aspekterna som då inte i är lika översättbara
då med mjuka värden som inte alltid då är lika lätta då att på det sättet värdesätta. Men vi jobbar ju då
väldigt medvetet, tycker jag, med de här tre delarna och eh… försöker få en jämställd diskussion
ǣǡǤǡ¤ϐÚ¤ǡ¡ǫ
M: Ah, just, ah vi har ju egentligen, i den parametern så är det väl utifrån helt enkelt Det naturliga
ϐ¤ʹͳ¤ ¤
att de ska upprätthållas och då främst de tre första systemvillkoren som liksom är till grund för det
ekologiska hållbara så som vi resonerar utifrån.
ǣǡǤǡϐ¤ǫ
ǣϐǡÚǡǥ
¡ϐ¤Ú ¤ ǡ
den långsiktigt hållbara utvecklingen. utifrån då de här hållbarhetskriterierna, där har vi även med i
översiktsplanen det kulturellt hållbara. Eh och i det ligger då även eh ekologiska aspekter men, men,
det som man närmast kan liksom eh, kommer vi över till klimatplan och där är vi väl inne på det här
vad det gäller kommunens långsiktiga perspektiv utifrån ekologisk hållbarhet.
ǣǡǡ¤ϐ¡¤ǫ
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ǣ ϐ¡¤Ú¤Ú
hur den diskussionen gick där riktigt…
S: Nä okej…
M: Men eh vi har iallafall från den senast omarbetade översiktsplan 2030 då...med kulturellt som
kriterie.
S: Okej, mm, eh, hur ser ni på hur man kan uppnå ekologisk hållbarhet i ett samhälle och hur arbetar
man för det?
M: Det är så oändligt många bitar som vi jobbar med, med de här aspekterna och man får väl kanske
ϐ¡¤¤ǡ
hållbara utveckling som vi ser är lite olika, men vi jobbar ju ganska målmedvetet när det gäller
 Úǡϐǡǡ¡
målinriktat för att nå mer till en mer jämställd fördelning utav gatu...ytan, om man säger så.
S: Ah.
M: Och i det så öka de, de... alltså, kollektiv, cykel och gång.
S: Vilka har störst plats idag, är det bilen då?
M: Mm, och med det jobbar vi då med uppföljningar också när det gäller sådana undersökningar med
¤Ú  ϐǡǤ
S: Precis.
M: Mm, och det handlar ju också då om i det i det övergripande målet då att få ner förbrukningen av
fossila bränslen och minska koldioxidutsläppen som är det övergripande målet som vi har med oss i
vår Klimatplan och så som faller ner liksom på andra. Eh, och i Klimatplanen jobbar vi också mot att
bli en klimatneutral kommun fram till 2020. Och bland annat handlar det ju då om i fossilfordon som
vi redan idag har vi ju eh, miljöbilar, alla kommunens bilar är miljöbilar med då statistiska mål som
man jobbar emot. Sen eh, jobbar vi väldigt mycket med att förtäta staden. Och vår översiktsplan
¤Ú¡¤   ¤¤ϐ
    ϐ ¤¤¡
sprawl och ökat transportbehov för vi har ju en målbild om att förtäta innerstan i huvudsak...kring
ϐ¤¤¡ ¤ϐ¤ÚǤ
S: Finns det några nackdelar med en tät stad?
ǣÚ¤¡ǡ¤¡¡ ϐ¤
ytan då som inte är så stor det är väldigt konkret i det, å andra sidan så kan man också få med
samhällsutnyttjande av ytor kan man få, exempelvis då för dagvatten kan också vara lite som blir över
ekologiskt värde och biologisk mångfald kan nyttjas inom dem och så vidare så att det behöver inte
ϐǤ
S: Mmm, jag förstår.
M: Och sen kan vi väl säga också när vi pratar om det här med hållbart och ekologiskt samhälle att vi
jobbar också med något som vi kallar stadsläkning och det handlar om att knyta samman staden, vi
har ju olika områden med olika tidstypiska utbyggnads eh, inom våra miljonprogramsområden och
så vidare och så där jobbar vi också nu med att binda samman stan och det är ju utifrån många olika
perspektiv som vi tittar på i de projekten. Ehm… Det är ju i detaljplan också som det är diskussion.
S: Vad ser ni för resultat av de metoder och strategier som ni har använt er av?
M: Ehm , vi ser resultat, vi vill ju så småningom se resultat, att vi liksom kan bidra till det globala
målet, men sen så är det ju, var vi ser förändringar är ju bland annat då vi gör resvaneundersökningar
så vi ser ju hur till exempel då vi kan få den här fördelningen utav transporter över till hållbara
transporter eh vi har också mätningar till hur våra kommuninvånare uppfattar våra miljö och stad som
också då görs årligen med nya med ny uppföljning sen gör man även då… inom organisationen så är
det ju uppfyllandet av mål och så som vi har i våra styrdokument men där är det lite, lite knixigare för
det är många styrdokument och det är inte alltid helt tydligt liksom hur och vilket sätt, och politiken
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sätter också sina mål, vi har gamla, gammalt material som politiken och hållbar utveckling och sånt
Ú¡ϐ¡¤ǡ¤¡¤ǡ¡¡Ǥ
S: Ja, ehm, arbetar ni med de sexton nationella miljömålen, utgår ni från de när ni sätter egna mål?
M: Mmm, ja visst dem har vi ju men sen är det då utpekat dem som är då, från länsstyrelsen utpekat
då som mål just för Södermanlands län och i sin tur så har vi också då miljömål och för vår del så är
det just nu också ganska mycket då kring vatten och vi håller på och arbetar fram en vattenplan och då
handlar det om Eskiltunaån, Mälaren och Hjälmaren som då är eh och framförallt när det gäller
Eskilstunaån att uppnå ekologisk och god status i Eskilstunaån då... Är en del av de många miljömål
som vi liksom har, men vi, vi försöker jobba med dem.
S: Finns det några trender som ni märkt av i stort i svensk stadsplanering i arbetet mot ekologisk
hållbarhet?
M: Ja alltså det går ju trender hela tiden i allting, just nu så är det jätteinne att prata ekosystemtjänster
och eh, det är väl ett verktyg som vi härifrån tycker är bra sen har vi pratat planindikatorer och man
 ¡ǡ¤ϐ
kommer och går men jag tror just med det här att plocka tillbaka tydliga mål och delmål i
kommunerna och det är ganska stor utmaning och det är inte riktigt lika tydligt känner jag.
S: Hur är dialogen med befolkningen just när det kommer till ekologisk hållbarhet i stadsplaneringen?
M: Ja det är lite olika, vi har ju, vi har ju någonting som vi är ganska stolta med nu då, det är, vi har
Retuna som vi kallar det, som är vårat återvinningscentrums... sånt där shoppingcenter som det har
blivit nästan där man helt enkelt kan lämna varor men där man också kan åka och köpa varor som
man har helt enkelt har återvunnits och blivit något annat så det liksom som ett projekt där man
¤ ¤ǡϐǡ¡Ú¡¤¤
¡ Ú¤ǡϐ Ú  ϐ
ǡϐ¡ǡÚ ǤǤǤ¡¡Ú
textilåtervinning och och ganska kul och på det sättet får man ju en dialog med kommuninvånarna
kring resurser och att tänka på återvinning och så vidare och... även vårat energibolag... som då har
hand om när det gäller sopsorteringen jobbar då med också information, de har sortering i olika
sektioner som att jag är hemma då slänger i en och samma tunna så man sorterar matrester i en påse,
man sorterar pappkartonger i en påse och man sorterar plast i en påse och man sorterar metall i en
påse sen så slänger man det i sin soptunna och sen så är det ljusoptiskt som det sorteras ut sen, så det
gör ju att redan liksom redan hemma i köket så blir återvinningen en påminnelse...eh.. men sen så har
vi … dialogen den pågår ju men jag kan inte säga det är mer kommunledningskontoret som man har, vi
har seminarier och självklart workshops och så vidare, vi har haft… öh… workshops kring stadsodling,
vi har haft workshopar kring ehm ah massa olika, kan inte komma på just nu, men det sker ju ganska
¤ ¤ϐ¤¤ǡ¡Ǧ Úǥ
uppmärksammar genom att ta i anspråk parkeringsplatser för annat…
S: Ah just det.
M: Ehh, och vi har driver gentemot och visar vår uppskattning då mot dem som väljer andra transportmedel då än bilen, eh, cykeldagar och så vidare, eh, så den kontakten är väl den som är sämst, och så
har vi nyligen startat upp ett naturrum som ligger i anslutning till ett av våra miljonprogramsområden
som då kanske främst i första rummet kommer vara en kontakt för skolan men som även är öppen för
allmänheten att komma och titta på och ställa frågor, och det handlar om helt enkelt naturens
ekologiska cyklar så blir ju en information omkring de ekologiska aspekterna.
S: Märker ni att det ger något resultat när medvetenheten kring det här ökar hos invånarna? Eh, i och
med de här projekten.
ǣǡÚ¡ǡϐ¡¤
eh, till exempel när det gäller sopsorteringen och så vidare så sorterar vi ju större andel av den mängd
som slängs idag men däremot är den mängd som slängs större än någonsin.
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S: Ah, okej, mm.
M: Så att det är ju liksom att minska det här överhuvudtaget även om man sorterar så är det ju en
konsumtion som... och den är väl svårare... att ta i. Ehm, men som sagt ehm, och sen är det ju ehm
uppföljning med som sagt hur transporter och så sker i stan och vi har ju... ah, vet inte… och vi märker
ju som när jag jobbar med detaljplaner så märker man ju inte så mycket av... tyvärr utan dem
synpunkterna som rinner samman med detaljplanerna är ju oftast precis i stick i stäv med hållbar
utveckling ofta man ropar ju ofta efter mer parkeringsplatser och ah som är ganska tråkiga och
ständigt återkommande, men ah, haha.
S: Hur hanterar man det?
M: Ja vi jobbar ju målmedvetet med våran målsättning kring att nå en mer jämställd helt enkelt
ÚϐϐÚ¤ ¤
planerat och håller på och bygger två eller tre viktiga målpunkter centralt i stan så vi har en nya arena
som ligger i stan vi har ett nytt badhus och vi har högskola som ligger mitt inne i stan och dem har vi
lagt här utan att egentligen… alltså med den bakgrunden att vi vill skapa stadsliv, vi vill skapa
möjlighet vi har ju också våran centralstation centralt i staden för att det ska kunna vara nåbart, eh, ur
ϐ¡¡Ú¤¡
¤¡ϐ¡¡ ¡¡
kontroversiellt diskuterad syn bland allmänheten…
S: Mycket reaktioner?
M: Ah, det har det nu, kanske våra politiker vänder kappan efter vinden, vi får se var det slutar till slut.
S: Mm… Om ni hade resurser, vad hade ni velat göra då just med ekologisk hållbarhet, hur hade ni
jobbat för det då?
M: Ehm… ja alltså vi jobbar nu med också med grönt… jag tror också man kanske kunnat lägga mer
fokus på och så att säga lyfta och lägga mer kostnader på lösningar som kanske ligger på gränsen för
vad man anser är kontroversiellt eller inte och kanske inte bevisat bra eller dåligt utan man kanske
skulle kunna pröva utan att triska någonting och sen tror jag också att ah... det är så många bitar jag
ska säga, många utmaningar och vi är ju inte ensamma om nu men det är ju… mycket så att stans
hållbara utveckling ligger mycket på att även socialt och kulturellt att vi får kunskap och förståelse för
Ú¡¤¤ǡϐ ÚǤ
S: Ah. Finns det någon bakomliggande forskning eller andra förebilder som ni har tagit inspiration av
när ni valt vad ni vill jobba med, eller hur går det till?
ǣ ǡ¡ǡǡ¡¡ ϐǡ
kommunen har ju sin forskning och sin del , vi har jobbat ganska mycket och nära med
 ¡ϐ¤¤¡
stadsbyggnadsbiten och energi och sen så överhuvudtaget när det gäller energi så har ju
energimyndigheten en hel del bakgrund och sen så är det ju klart när det gäller naturen och
naturvårdsfrågor så jobbar ju våra kommunekologer nära den forskning som drivs inom deras ah,
deras gedigt och när det gäller våra landskapsarkitekter så är ju dem uppdaterade med den senaste
forskningen kring det och när det gäller då stadsplanerare så är ju vi uppdaterade vad gäller senaste
forskningen vad gäller så det där är hela tiden en ledande del i arbetet helt enkelt som varje
sakkunning har med sig förhoppningsvis .
ǣ¡ϐ%¡¤ǡ¤ǡ¡¤Ú
man arbetar ännu hårdare?
ǣǡ¤ǡ ¡ϐ
klimatbästa kommun var vi ju 2:a och 5:e plats, det är klart det där är något som sporrar till viss del,
med goodwill och som får politiken och allmänheten att lyssna, och det gör nog mer än man kan tro att
kunna kommunicera då att vi är bra, eh, så att verkligen spänna bågen , för man har ingen ursäkt för
att vara sämre nästa gång åtminstone man måste liksom alltid spänna bågen, det tror jag, eh, är en del
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i alltihopa som kan… eh, vara bidragande…
S: Har ni fått någon annan utmärkelse för ert arbete med de miljömässiga frågorna i stadsplaneringen?
ǣ% Ú¡¤ǡ ¡Ú¡
 ǡǡϐ¤¡¤¡ǡ
¤Ú¤Úϐ¡¡
mer på den strategiska nivån och det är vårat kommunledningskontor som jobbar med det ehm… så
vet inte riktigt.
ǣ¡ǡ¤Ǥ ¤ ϐ¤
¤ ϐ¤ǡ¡ǫ
M: Ja det har vi ju, vi har ju då våran grönplan som vi håller på och jobbar med och det är…
landskapsarkitekter bland annat eh, kommunbiolog som håller i det arbetet här och, eh, vi har också
en vattenplan som pågår som är väl konkret kring det, sen så fortsätter vi även kring en utveckling
utav riktlinjer och sätt att hantera så att det är väl framförallt det förutom ekosystemtjänster som vi
har med oss nu och diskuterar rätt mycket nu i plansammanhang, där vi har varit med i projekt från
Boverket nu också.
S: Är det väldigt nytt sa du, att ni jobbar med det?
M: Ja alltså begreppet ekosystemtjänster har ju hängt med ett tag men alltså att man medvetet jobba in
och jobba med det är väl relativt nytt kan jag tycka.
S: Mmm, ah.
M: Det handlar ju också lite grann om hur man paketerar de här frågorna och hur man sätter epitet
på dem och där varierar det liksom, ha ha, men just nu så är ekosystemtjänsterna ett sätt att paketera
som jag ser det och presentera det och tänka igenom hur man har ekologisk hållbar utveckling.
S: Ah...Hmm, vi har tagit det mesta nu...
M: Mm.
S: Vi tänkte på en sak som vi läste på eran hemsida, det här med den stolta Fristaden, vi undrar vad det
innebär?
M: Ja, vi har ju alltså, Fristaden det kommer ifrån det gamla, just att Fristaden, Eskilstuna var en av de
¡¡¤ϐ  ¤ÚÚ¤ 
skrå så det en Fristad, historiskt sett, och blablabla, eh epitet att kunna vara en fri stad men den stolta
fristaden handlar helt enkelt om att kunna bygga vidare på det här arvet och bland annat handlar det
om företag och företagares växande och eh stöttning kring arbetstillfällen och så vidare sen är det ju
också då den kulturhistoriska biten när det gäller hur vi är stolta över vårt industriarv om man säger
så eh, och förståelse antingen i samband med utveckling och det har vi också gjort på senare tid då
marknadsföringsmässigt så hittar ni... vad heter det nu då, Eskilstunas evolutionslära den kan man nog
hitta, det är liksom vårat varumärke som stad, ehm man har jobbat med det och där är ju även miljö
med i det, ehm, så kan ni googla på våran hemsida så hittar ni säkert.
S: Är det en vision?
M: Det är liksom en utveckling från det här och vi har ju då våran vision om att vi är liksom stolta,
modiga och utmanande och liksom… ah utgår ifrån det i… och även översiktsplanen har väl tittat på
¤ǡϐÚǡ¡
den.
ǣ ¤ Yǣ ϐ¤¡
uppdaterat som ännu inte ligger på hemsidan, det står att ÖP:n och klimatplanen ska uppdateras nu
och en cykelplan ska göras?
ǣ¡ϐǤ¤¤ǡYÚ¤ÚÚ
liksom troligen cykelplan.
S: Ahh. Ja men då har vi gått igenom allt som vi ville fråga då, om inte du hade något som du ville
tillägga?
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M: Nej. Hopp... har man möjligheten att få ta del av ert arbete när det är klart sen eller?
S: Ja absolut.
M: Ni får gärna skicka iväg materialet efter slutpresentationen.
S: Javisst. Det blir nog klart i juni som tidigast. Men ah, det var allt vi hade för stunden, då tackar vi för
oss.
M: Ja det var så lite, ha det bra och lycka till!
S: Ja tack, ha en bra dag!
M: Hmhm, tack! Hejhej!
S: Hej!

8.2 Intervju med Jonna Nilsdotter, 2016-04-25
Nina: Vi börjar med vem är du? Namn, ålder, vad du har för utbildning?
Jonna: Ja, Jonna Nilsdotter heter jag. Jag jobbar som ekolog och är utbildad ekolog i Edinburgh och sen
så min Master i Lund.
Nina: Okej.
Jonna: Eh med inriktning på naturvård. Är 31 år. Har jobbat på kommunen i snart 1 1/2 år.. eh på
stadsbyggnadskontorets strategiavdelning.
ǣ¤ϐ ¤ϐ¤¡Ǥ
Nina: eh, sen börjar vi med en ja eller nej fråga egentligen bara, arbetar ni med ekologisk hållbarhet i
Malmö?
Jonna: Ja
Nina: Ja så vi inte bara antar det utan har svar på det.
ǣ¡ϐ¤¤ǫ ϐ¤¤ǫ
ǣǡ¤¡¤¤¤¤ÚÚϐǤǡ¤
håller på att gå igenom lite forskning
Jonna: För jag bara tänker så att vi pratar om samma sak under intervjun
Nina: Nej, precis
ǣ¡ϐǫ
Nina: eehm.. ja, ska se hur vi kan sammanfatta det... att det handlar mycket om att göra val för att
 ϐ¤ Ǥ¡ϐ¡
naturen som man måste tänka på. Att man måste använda resurser på ett effektivare sätt, ehm..ja.
Jonna: För det jag tänker är grunden i, för när vi pratar om ekologisk hållbarhet så är det ekosystemen.
Ehh.. bara så att ni har ungefär samma syn på det, att hållbara ekosystem ger ekologisk hållbarhet.
Nina: Mm, okej.
ǣ ǡ¡¡¤ϐǤ¤¤Ú ¡
intervjuerna kommer kunna hjälpa oss också
Jonna: Mm, ja okej
ǡÚϐ¤ǤÚ¤
utveckling om du skulle kunna berätta lite om vad det är för er
Jonna: Alltså nu jobbar jag bara med det ekologiska, Alltså jag har inte de ekonomiska bitarna alls. Du
menar, för jag jobbar bara med, jag är ekolog här på kommunen och jobbar bara med naturvårdsfrågor
här på kommunen. Så de sociala bitarna jobbar man jättemycket med här i Malmö men det är inget
som jag är insatt i på det sättet.
Nina: Nej, okej
Jonna: Men det vi gör inom ekologin är hur mycket som helst kan man säga. Men där kan man ju utgå
från dels naturvårdsplanen som vi har antagen sedan 2014 tror jag det är, 2012 kanske det var. Sen
har vi en grönplan som är rätt gammal nu och under kommande år kommer vi göra en ny rapport så
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det arbetet är igång med en ny grönplan. Och båda de här dokumenten ehh.. sammanfattar i princip
hur staden ser på ekologisk hållbarhet.
Nina, Ja okej. Mm.
Jonna: Mm, så de dokumenten bör ni ju absolut titta på
Nina: Ja precis, vi har börjat kolla lite på dem, har vi gjort
Jonna: Mm, där står ju väldigt mycket om det.
Nina: Ja. Ehm, då ska vilka frågor som passar nu.
Jonna: Men som jag förstod det så skulle vi bara prata om ekologisk hållbarhet?
Nina: Ja precis, ekologisk hållbarhet inom stadsplaneringen.
Jonna: Och jag jobbar på stadsbyggnadskontoret och allting går hand i hand. När det gäller
stadsplanering då handlar det om att vi ska ehm, säkerställa och tillvarata de ekosystemtjänster som
naturen producerar till exempel. Det är ett sätt att få med ekologisk hållbarhet i stadsplanering. Och
det arbetet är ju i gång och det är ju inte så lätt
Nina: Nej absolut inte
ǣϐ¤ǤǤϐ¤ÚǤǣ
som då kallas MEST Malmö ekosystemtjänster, det har ni kanske tittat på. Det har ni kanske tittat på?
Nina: Ja jag kände igen det
ǣ ¤ϐ¤¡ǤǤ¡¤
som gör att vi inte kan använda ekosystemtjänster i ehh... i planhandläggningen i princip. Ehm.. därför
att Plan- och Bygglagen säger ju att man inte får ställa särkrav och då blir det svårt för oss att få in den
ekologiska hållbarheten eh i .. planeringen helt enkelt. Så den rapporten utreder det ganska så mycket
Nina: Ja okej
Jonna: Och sen är det ju ett arbete som pågått väldigt länge och det kommer att fortsätta eh.. och det
kommer nu att ... överföras eh.. föras in i grönplanen så det arbetet med att ta fram den nya grönplanen
kommer också att handla om ekosystemtjänster i stadsplaneringen.
Nina Ja, okej, mm.
Jonna: Så det är.. i och med att Malmö är en så pass urban kommun så är ju detta en jätteviktig del av
den ekologiska hållbarheten om man säger. Det handlar ju om stadsplanering.
Nina: Ja, precis.
Nina: Ska bara se här. Ehm... Okej, ehm, jag tänker förutom ekosystemtjänster, det har vi hört på många
¡¡¤ǡϐ¤¤¡ǤǤ
Jonna: Vilket sa du?
Nina: Ekosystemtjänster
Jonna: Ja
ǣϐ¤¡Ú¡¤
ekologisk hållbarhet?
Jonna: Asså, asså ekosystemtjänster det är ju ingen metod i sig. Asså det är ett begrepp. Sen försöker vi
hitta verktyg för att använda det och ett verktyg har ju varit grönytefaktorn i stadsplaneringen, det är
det ni vill fokusera på?
Nina: Ja precis.
Jonna: Okej, och men grönytefaktorn..har varit ehh.. vad ska man säga.. väldigt..den har inte omfattat
allt som är viktigt i ekologisk hållbarhet.. ehh den omfattar ju ytan alltså andelen yta men det kanske
inte ser ut som just kvalitén. Vi kan ha en gräsmatta och då blir det en grön yta men en gräsmatta har
ju inte speciellt stor betydelse för den biologiska mångfalden. Och därför har man ju i ett projekt som
Malmö kommun har varit med i som jag inte varit med i, är ju CareOfCity, om ni känner igen det, och
där har ju Malmö varit en av de projektkommunerna eh.. där man har försökt utarbeta ett nytt
verktyg..
Nina: Mmm
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Jonna: Ehh.. så där kan ni hitta något ytterligare som kan vara värt att titta på. Och det verktyget kan
man säga är .. inte ens det verktyget är inte särskilt omfattande.. det omfattar inte allt som hade behövt
vara med. Så det, det är ännu en sån sak som vi kommer titta på och förhoppningsvis förbättra lite till
grönplanen
Nina: Ja, okej.
Jonna: Men sen är det när man jobbar som ekolog så jobbar man ju väldigt mycket med .. eh.. med
ekologisk hållbarhet, bara en sån sak som att bilda naturreservat i kommunen, ehh.. att se till att
områden som är natur kanske blir bevarade på andra sätt genom en detaljplan alltså peka ut det på
något sätt i en detaljplan. Eh.. en annan metod som vi har börjat mer och mer med är att se till att ytor
som numera är klippta som gräsmattor faktiskt sköts som ängsmark istället. Och det är ett samarbete
med miljöförvaltningen, gatukontoret och stadsbyggnadskontoret. I ett projekt som, vi håller på med
nu
Nina: Ja okej
Jonna: Och vi jobbar ju på...med det här på väldigt många olika sätt. Sen har vi ju fastighetskontoret
som har mer nära kontakt med..alltså Malmö kommun äger en stor del av sin mark kan man säga, av
kommunens mark så äger liksom Malmö stad ganska mycket och det är rätt mycket jordbruksmark
som man arrenderar och ehm.. då har ju fastighetskontoret som har hand om den här marken och
kontakt med arrendetorerna dom sätter ju olika krav i sina avtal ja men marken ska skötas på ett visst
sätt.. man kanske ska ha mer våtmarker och så vidare så det är ju också ett sätt att jobba med
ekologisk hållbarhet.
Nina: Ja, precis. Ehm.. har ni så kunnat se några resultat av de metoderna du har nämnt nu eller är det
kanske för tidigt att se hur bra det har funkat och så?
Jonna: Asså.. när det gäller det här med ekosystemtjänster så är det ju alldeles för tidigt, vi... vi har ju..
det har inte använts än och vi vet inte om vi kan använda det eller hur, hur på vilket sätt vi ska använda
det. Men det kommer ju bli intressant att följa i framtiden,
Nina: Ja absolut
Jonna: Men ja det menar det andra vi jobbar med ekologisk hållbarhet asså vårt dagliga arbete som
alla ekologer jobbar i Malmö Stad med asså hade vi inte hade det inte funnits ekologer så hade vi ju
inte bevarat de här naturområdena så det handlar väldigt mycket om att skydda, bevara.. sköta
områden se till att ...arter inte sprider sig, så de, asså jag menar för stora naturområden hade ju varit
försvunna eller helt misskötta om vi inte hade jobbat med de här frågorna.
Nina: Nej, precis
Nina: Ehm.. ska vi se..
Jonna: Som exempel kan jag ge där att.. vi håller på att bilda naturreservat på Klagshamnsudden som
ligger i södra kommunen och där ... startade man, det är en väldigt viktig del av natur handlar om
skötsel för om vi inte sköter naturområden så försvinner naturvärdena, som växt igen av
konkurrensstarka växter och.. tas över helt enkelt
Nina: Ja okej, mm
Jonna: Och då river man upp områden ehh från sly och skapade ängsmark och förra sommaren
inventerades hela udden och hittade över 500 växtarter och en, en anledning till att vi har så många
växtarter det är ju också för att vi skött dom här områdena så att det är ju en jätteviktig sak att vi
sköter det här så att de värdena inte försvinner.
Nina: Ja precis.. Ehm, går, går dialogen med befolkningen till just när de handlar om mycket om att
besvara och sånt? Berättar man mycket för medborgarna vad.. vad det är som ni gör?
Jonna: Asså det är lite sporadiskt, men vi .. vi försöker att göra det mer och mer. Man har ju alltid..när
det gäller skydd av natur så har man alltid samråd och remiss, eh.. och man kan säga att skydda natur,
¡ϐ¤¡ǡ Ǥ ¤
gå genom ett samråd eller en remiss så de går ju ut till de berörda och kunggörs asså formellt. Sen, sen
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under de processerna att bilda ett naturreservat eller upprätta en detaljplan då pratar man ju med
allmänheten vi har ju haft ett samrådsmöte tillexempel i Klagshamnsudden när vi pratade med boende
 ÚÚ ¤Ǥ¤ϐ¤¡
¡¤ǤǤ¡ϐ¡
formella skyldigheterna, så kanske man bara har gått genom sköter vi här och så sköter vi det och sen
så glömmer man bort att man kanske bort satt upp en skylt så det är inte alltid det händer liksom
Nina: Nej, okej.
Jonna: Men ehm, som regel så sätter vi upp skyltar om det är att man ska göra en åtgärd eller nått sånt,
så sätter man upp en skylt. Men är det större grejer så måste man gå ut på ett samråd.
Nina: Ja okej. Ehm... Eh vi tänkte på att Sverige har ju sina 16 nationella miljömål, har ni i Malmö så satt
upp några egna mål när det kommer till ekologisk hållbarhet?
ǣ ¤ϐ¤Ǥ¤¡ǡ¤Ú¤  
mål det. Så det kan ni läsa på Malmö.se
Nina: Ja absolut
Jonna: Och det är miljöförvaltningen som jobbar med de uppföljningarna
Nina: Ja okej.
ǣ ¡ ¤¡ǡ ϐÚÚÚ¡
Ú ¡¤ ǤǤǤǤ¡¡¡ϐ ¤
handlingsplan för miljöprogram. Så det kan ni läsa där
Nina: Ja just det, det ska vi göra.
Nina: Ehm.. Ska vi se. Ehm.. Skulle du säga att du sett, eller när det kommer till ekologisk hållbarhet i
¤ϐ¤¤¤¤ǫ
Jonna: Ja men det är ekosystemtjänster
Nina: Ja, det är det?
Jonna: Absolut. Det är det. Sen är det det här med utveckling av grönytefaktorn, som också är stort.
Nina: Ja precis
Jonna: Men det är det som ni pratade om att hitta en metod att hitta ett verktyg för att liksom.. jobba
med det här mer...eh...systematiserat
Nina: Mm..jaa. Eh, om ni hade kunnat få ännu mer resurser till ekologisk hållbarhet vad är det man
hade velat göra då?
Jonna: Alltså det är ju hur mycket som helst.. Asså vi hade velat sköta områdena på ett sätt som främjar
biologisk mångfald, eh.. vi hade velat avsätta områden som naturreservat ..ehm.. asså skydda dem för
ǤǤǤϐǡǤǤǤ¤
¤¤Ǥ¤ǤǤÚϐ
ǡǤǤ¡ϐ¡
ÚǤǤ ϐǡϐ¡ǡ¤
ϐ¤Ú ¤Ǥ
Nina: Ja, men det kan jag ändå tänka mig nu när vi går den här fysiska planerar utbildningen att det är
det som kommer att saknas sen.
Jonna: Ja precis
Nina: Ehm, så vi har inte så många frågor till. Ehm.. nu när vi har läst mycket om liksom hur får man en
hållbar stad och en ekologisk hållbar stad så pratar väldigt många om den täta staden. Skulle du säga
att en tät stad automatiskt blir en ekologisk hållbar stad? För det är många som säger att har vi en tät
stad så blir det hållbart.
Jonna: Nej, absolut inte.
Nina: vad ser du för nackdelar?
Jonna: Asså automatiskt, nej man får jobba hårt för att staden ska bli ekologisk hållbar. Asså, över lag
tycker jag att det är väldigt bra, därför att eh.. asså det här med att sprida ut oss i stället för att klumpa
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ihop oss betyder att vi tar mer mark i anspråk, naturområden försvinner, jordbruksmark försvinner
och så vidare. Så att jag tycker att det är rätt strategi, det tycker jag absolut. Men vi måste jobba väldigt
hårt för att den ekologiska hållbarheten i staden inte ska försvinna.
Nina: Nej, precis.
ǣ ǡ¤Ú¤ϐ¤
ǤǤϐ¤¤ǡÚ Ú
här inte försvinner. Det är en sak, en andra sak är ju det som har med klimatförändringar och skyfall
eh.. havsnivåhöjningar att göra, vi måste anpassa vår stad, se till så att allt inte är hårdgjort till
exempel. Och det har ju jättemycket att göra med hur vi..är allting översvämmat hela tiden så kan vi ju
inte bo här i stan, eller det blir kaos. Så att vi måste, det måste man jobba jätteaktivt med. Det kommer
inte automatiskt.
Nina: Nej, precis. Ehm, då tror jag bara att jag har en avslutande fråga till, som jag sa innan så har
Ú¤¡%ʹͲͳͳ ǤǤ¤¡Ú¤
%Ú¡
Jonna: Ja precis det var för något år sedan
Nina: Gör sånna priser eller utmärkelser att man kämpar ännu mer för eh.. miljömässiga frågor eller är
det..ja eller gör det att man jobbar ännu hårdare om man vet att man kan vinna ett pris eller om man
har vunnit?
Jonna: Ehm... ja och nej. För till viss del är det ju bra för då kan man ju se amen 2011 blev vi utsedda
men nu hamnade vi långt ner på listan, eller nått sånt här och då kan man ändå ha det som ett
argument till högre chefer och politiker att titta här det har hänt någonting här, men sen är det ju att
det där är ju väldigt... är ju väldigt.. jag kommer ihåg något år jag tror det var någon av de där
utnämningarna som vi hade för något år sen och då var det inte riktigt någon handläggare som orkade
att svara på dom där frågorna så det blev att vi hamnade långt ner på listan bara för att det liksom inte
blev någon som tog hand om det, det blev lite så här hur mycket kan man lita på det där listorna och
sen ett problem är ju att..att har man blivit utnämnd så då kan ju beslutsfattarna tycka att åh då är ju
allting jättebra, då behöver vi inte jobba vidare och det tycker kanske inte vi och då kanske det blir lite
liksom, det är lite både och tycker jag, det kan.. det blir ju att vi då som jobbar med de här frågorna
använder det på rätt sätt liksom så det inte blir nån slag brainwashing av det.
Nina: Nej, precis. Ehm, nej men jag förstår absolut vad du menar. Nej men jag tror vi var rätt så färdiga
där
Jonna: Jag hade bara en anmärkning där, för jag ser, jag har ert mail här och ni skriver här i början där
ni ska förklara vilka frågor ni var intresserade av så skriver ni ekologisk hållbarhet är lika med
miljömässig hållbar ehm.. och det måste jag säga att det är det inte. Asså ekologisk hållbarhet det
omfattar allt som har med ekosystem att göra också, för att jag skulle säga att miljömässig hållbarhet
är en del av den ekologiska hållbarheten.
Nina: Ja okej.
Jonna: För problemet med att använda miljömässig hållbarhet det är att då fokuserar man på
luftkvalitet, asså partiklar asså sånna saker och då missar man de andra jätteviktiga bitarna som
handlar om alla ekosystemtjänster som vi får alltså det är allt från biodiversitet till eh...pollinering..eh
till alla regleringar tjänster. Så det är mer så att man inte ska missa dom där andra bitarna.
Nina: Nej absolut
Sarah: Jag har bara en följdfråga på det, eh. för vi prata med Johan Emanuelsson tror jag och han sa ni
bara använder miljömässig hållbarhet istället för ekologisk att det var det begreppet ni använde på
Malmö Stad, eh.. sa han till oss och det var därför vi trodde att det var så
Jonna: Eh..ja
Sarah: Men du säger att det är ekologisk?
Jonna: vad ska jag säga? Haha, han är ju min chef, men enligt mig så är det inte så. Så dessutom så i
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våra nämndsmål så pratar man faktiskt om en ekologiskt hållbar stad så jag vill ändå slå ett slag för
det uttrycket. Asså miljömässig asså det fokuserar på de miljöaspekterna i staden men man missar den
otroligt viktiga biten. Det gör man och den, på något sätt så hänger allt på biologisk mångfald så att
nånstans så måste man verkligen få in detta.. så jag tycker absolut det är min åsikt. Så kan man
utveckla det.
Nina: ja okej. Absolut. hade du något mer Sarah?
Sarah: Nej jag vet inte, vi ska inte ta den?
Nina: Just de..
Jonna: Ehm..hur kommer ni använda intervjuerna? Ska ni göra ett referat av intervjuerna eller hur
kommer ni att behandla de här intervjuerna sen?
Nina: Vi kommer nog..vi ska då transkribera dom och sen ehm är det nog ja vi refererar till dom i vår
uppsats. Eh.. det är främst era dokument och sånt som vi kommer ta hänsyn till sen så tänker vi att vi
ska använda intervjuerna som komplement för att få liksom ännu djupare kunskap..eh men vi kommer
referera till dom det kommer vi göra.
Jonna: Ja okej. Och när är det tänkt att ni ska vara färdiga med detta då?
Nina: 3 juni tror jag allting ska vara helt färdigt ungefär
Jonna: Men ni får gärna får skicka den sen om ni får lov jag vet inte om det är så att ni ska publiceras
och så
Nina: Ehm.. jo nej men jag tror man får skicka det.. jag tror inte att det ska vara några problem. Så det
kan vi absolut göra. Ja nej, men vi tackar så mycket. Det gav väldigt mycket det här tycker jag.
Jonna: Ja men vad bra. Då får ni lycka till med arbetet
Nina: Tack så mycket. Hejdå
Jonna: Hej
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