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Förord 
Det var Riokonferensen och dess Agenda 21 som inspirerade mig att skriva denna 
avhandling. Ödet vill det att disputationen äger rum exakt tio år efter Riomötet. I 
skrivande stund, inför FN:s uppföljningskonferens i Johannesburg, förmedlas ofta en 
bild av den svenska Agenda 21-rörelsens uppgång och fall. Förhoppningsvis kan denna 
avhandling bidra till en mer nyanserad bild. Att det inte finns några enkla sanningar 
inom miljöpolitikens område, är för min egen del den kanske främsta insikten av denna 
forskningsprocess. 

Utan stöd från min omgivning hade aldrig denna avhandling kunnat förverkligas. Jag 
är mången tack skyldig alla er som direkt eller indirekt varit till hjälp i mitt arbete. Det 
är inte möjligt att här nämna alla. Låt mig dock uppmärksamma några namn. Min hand
ledare, Abdul Khakee, har öppnat mina ögon för brister i manuset, och har genom 
inspirerande och konstruktiva synpunkter haft en viktig roll i slutskedet av avhandlings
processen. Tack! Ett särskilt tack går även till Katarina Eckerberg som följt mitt arbete 
från böljan, och som vid sidan av andra insatser bl.a. hunnit ge kommentarer på otaliga 
manusutkast! Jag vill även tacka Torbjörn Bergman för värdefulla synpunkter i slut
arbetet med avhandlingen, och Nicholas Aylott för hjälp med den engelska samman
fattningen. Sist men inte minst ett stort tack till Anita Lidén för hennes outtröttliga 
insatser under slutredigeringen av manuset! 

I arbetsprocessen har några personer haft en viktig roll både som kollegor och 
vänner. Här vill jag särskilt nämna Karl-Johan Bonnedahl, Lovisa Hagberg, Eva Friman 
och Markus Larsson. Tack även till andra vänner, doktorandkollegor och inspiratörer! 

Att skriva avhandling är också ett ensamarbete. För att motverka skrivprocessens 
sociala isolation har jag aktivt förlagt mitt skrivande till andra miljöer än hem och 
kontor. Manuset har varit en ständig följeslagare under de senaste åren. Manusutkast har 
genomlidit monsunregn, orkaner och blixtrande kyla. De har följt mig på pubar, vårisar 
och cykelutflykter. Merparten av arbetet har dock varit oglamoröst harvande vid en 
surrande datorskärm. Och stilla utbrott över hur forskningstillvaron kompliceras med 
vaije ny produkt som Microsoft lanserar... 

En förutsättning för avhandlingens genomförande har slutligen varit mina finansiärer. 
Vid sidan av doktorandtjänsten vid Statsvetenskapliga institutionen har jag även fatt 
finansiellt stöd från Naturvårdsverkets samhällsvetenskapliga kommitté, Stiftelsen för 
miljöstrategisk forskning, Centrum för Milj ovetenskaplig forskning, Kempestiftelsen 
samt Ebba och Sven Schwartz stiftelse. 

Björn Forsberg 
Stora Essingen i april 2002 
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Hållbar utveckling som ideal och konfliktfråga 
"The notion has barely dawned... that global environmentalism and its underlying eco -philosophy 
constitute a major overarching paradigm that will from now on compete with economism and 
industrialism in both East and West, as well as North and South, in the 21st century." Hazel Henderson 
(1995 s75) 

A. Introduktion 
Denna avhandling är en studie av politik för hållbar utveckling i svenska kommuner, ofta 
sammanfattat med beteckningen lokal Agenda 21 (i studien LA21). Analysen bygger på 
fallstudier av kommuner som bedriver ett aktivt arbete med LA21, och omfattar 
kommunerna Kungsör, Sala, Trollhättan och Örebro. Syftet med studien är att 
problematisera hållbar utveckling som politisk utmaning, samt att analysera forut
sättningarna att lokalt genomfora politik för hållbar utveckling. 

Målet att generera ekonomisk tillväxt beskrivs ofta i termer av en överideologi i vår 
tid (se t.ex. Daly 1992, von Wright 1993, Giddens 1996). I denna avhandling 
problematiseras dagens tillväxtekonomi utifrån målet om hållbar utveckling. Detta sker 
mot bakgrund av ett brett teorifält där miljöhoten sammankopplas med tillväxt
ekonomin. Empiriskt studeras förekomsten av motsättningar mellan LA21 och tillväxt-
relaterad politik i lokalsamhället, och dess följder för möjligheterna att genomföra 
LA21-mål. Den mest omfattande delen av den empiriska studien avser dock LA21:s 
inriktningar i måldokument och handling, samt vilken syn på miljöproblemen som 
vägleder medverkande aktörer {processanalys). Som grund för analysen identifieras tre 
idealtypiska perspektiv på miljöfrågan. Det första av dessa bygger på studiens 
problematisering av tillväxtekonomin, och representerar en syn där miljöfrågan under
ordnas målet att skapa ekonomisk tillväxt (ekonomism). Det andra perspektivet vilar på 
idén om att förverkliga hållbar utveckling genom reformering av tillväxtekonomin 
(ekomodernism). Det tredje perspektivet grundar sig på tanken att hållbar utveckling 
nödvändiggör en annan värdegrund än dagens tillväxtekonomi (socialekologi). 

Lokal organisering för hållbar utveckling vilar på frivilliga kommunala initiativ, och 
det står vaije kommun fritt att avgöra inriktning och arbetsformer. Därmed bör faktorer i 
den kommunala kontexten - varmed avses lokala socioekonomiska och sociokulturella 
förhållanden - ha en viktig roll för förståelsen av dess villkor. En tredje empirisk 
fokusering avser därför hur den kommunala kontexten (här avses då den geografiska 
kommunen) påverkar villkoren i LA21. I detta sammanhang undersöks även vilka driv
krafter som bidragit till ett mer gynnsamt klimat för LA21 i de studerade kommunerna. 
Med drivkrafter avses faktorer som bidragit till att skänka politisk legitimitet åt LA21, 
eller i övrigt framstår som strategiskt viktiga vid arbetet med hållbar utveckling. 
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I Studien behandlas LA21-arbetet inom fyra olika arenor, nämligen politiken, 
förvaltningen, civilsamhället och näringslivet. Med den politiska arenan avses både den 
politiska organisationen i kommunen (politisk ledning, nämnder, politiska utskott m.m.) 
och partipolitiken. Analysen av denna arena motiveras bl.a. av dess legitimerande roll i 
LA21. Förvaltningsorganisationen har av naturliga skäl en viktig roll vid LA21-målens 
implementering. Undersökningen av förvaltningen avser ett antal olika verksamhets
områden (barnomsorg, skola, teknisk verksamhet samt vård och omsorg). 
Civilsamhället och näringslivet undersöks bl.a. med utgångspunkten att LA21 är ett 
allmänt samhälls-åtagande. De fyra arenorna analyseras med avseende på LA21-arbetets 
inriktningar, samt vilka synsätt på miljöutmaningarna som är tongivande och vad detta 
betyder för LA21 -arbetets förutsättningar. 

Nedan sker en mer detaljerad redovisning av centrala utgångspunkter och teman. 
Därefter preciseras forskningsproblem och frågeställningar. Avslutningsvis behandlas 
avhandlingens disposition, samt frågan om studiens roll inom det miljöpolitiska teorifältet. 
Dessutom redovisas vissa begreppsdefinitioner. 

Målet om hållbar utveckling och Agenda 21-rörelsen 
Målet om hållbar utveckling1 populariserades i slutet av 1980-talet genom den s.k. 
Brundtlandrapporten.2 Här artikuleras detta mål som ett svar på de globala miljö-
utmaningama, och sammanfattar då strävan att balansera ekologiska hänsyn med 
ekonomisk och social utveckling (se t.ex. Kirkby, 0'Keefe & Timberlake 1995; Lafferty 
& Langhelle 1995).3 Trots att målet om hållbar utveckling framträder som en global 
utmaning tillmäts ofta den lokala nivån en nyckelroll. Orsakerna är sammansatta, men en 
naturlig bakgrund är att miljöproblemen i hög grad sammanhänger med lokala aktiviteter 
(Redclift 1996). Kommunal organisering för hållbar utveckling har under 1990-talet också 
utvecklats till ett fenomen med global spridning (se t.ex. Brugman 1997, Roseland 1997).4 

Framförallt är det alltså FN:s Agenda 21 - handlingsplanen för hållbar utveckling antagen 
vid konferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, juni 1992 (UNCED)5 - som har 
fått ge namn åt detta fenomen. Bakgrunden är dokumentets uppmaning till lokalsamhällen 
att inleda organisering för hållbar utveckling (se t.ex. Voisey m fl 1996 s34f, Lafferty & 
Eckerberg 1998 kap.l). LA21-organisering beskrivs ofta även i termer av processer (se 
t.ex. SOU 1994:128 s46, Voisey m.fl. 1996), ett uttryck som också används i denna 
studie6. 

Vid internationell betraktelse kännetecknas svenska kommuner av en jämförelsevis 
stark politisk mobilisering för hållbar utveckling (se kap. 4; jfr Lafferty & Eckerberg 
1998). Det av Sveriges riksdag och regering antagna målet att genomföra Agenda 21 :s 
rekommendationer, markerar också en politisk viljeyttring att förverkliga hållbar 
utveckling (se t.ex. reg.skr. 1992/93:13 s5; 1994/95:120 s4f; prop. 1993/94:111). 

Tillväxtekonomin och de tre perspektiven på miljöproblemens natur 
Uttrycket tillväxtekonomin används i studien om dagens utvecklingsmodell. Detta syftar 
dels på samhällsekonomins funktionssätt där ekonomisk tillväxt allmänt uppfattas som ett 
villkor för samhällsutveckling (Daly 1994 s7f, Henderson 1995 kap. 7), dels på en anda i 
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det moderna samhället grundad på ekonomiska värdens tongivande roll (Mies & Shiva 
1993 kap. 17, Boulding 1994 s304ff). 

Frågan om hur olika aktörer tolkar miljöproblemen är av uppenbar relevans vid analys 
av politik för hållbar utveckling. En grundläggande skiljelinje avser synen på miljö
problemens relation till det moderna samhället och dess tillväxtmodell. Här ställs 
föreställningen att hållbar utveckling kan genomföras inom ramen för tillväxtekonomin, 
mot tanken att dagens miljöproblem har sin grund i denna utvecklingsmodell och att 
hållbar utveckling därför nödvändiggör en annan värdegrund (jfr Devall & Sessions 1985, 
Dobson 1990, Söderbaum 2000 s71f). 

I avhandlingen sker en renodling av de principer och ideal som skapar och reproducerar 
tillväxtekonomin. Detta är det första av de tre perspektiv som ingår i studiens teoriram, 
och betecknas här ekonomismen. Ekonomismen härleds ur den moderna national
ekonomins ontologi och begreppsvärld (för motiveringar se kap. 2). 

Målet att förverkliga hållbar utveckling genom reformering av tillväxtekonomin 
förknippas idag närmast med idén om ekologisk modernisering (framdeles betecknad 
ekomodernism), vilken förutsätter möjligheten av en positiv samverkan mellan miljö
anpassning och tillväxt (se t.ex. Hajer 1995, Weale 1995, Mol 1997). Detta som är det 
andra av studiens tre perspektiv preciseras genom en översikt av den ekomodemistiska 
teoridiskursen. 

Inom grön politisk teori och ekofilosofi framställs de globala miljöproblemen ofta 
som en djupare kris för det moderna samhället och dess tillväxtmodell (se t.ex. Rogers 
1994, Beck 1995, Welford 1997, Altvater 1997, Gleeson & Low 2000). Här efterlyses 
istället ett samhälle där ekologiska mål är styrande för utvecklingen. Även i Agenda 21 
och Brundtlandrapporten, de internationellt viktigaste politiska dokumenten för hållbar 
utveckling, uppträder enligt min mening inslag som pekar i riktning mot en sådan 
värdegrund. Genom analys av ekofilosofi och dessa dokument identifieras känne
tecknande drag för en värdegrund där utvecklingen underställs ekologiska principer. 
Detta är det tredje perspektivet i studiens teoriram, och betecknas här socialekologin (se 
kap. 2). 

Det är min utgångspunkt för studien att hållbar utveckling förutsätter mer djupgående 
samhällsförändringar. Jag bedömer att denna utmaning nödvändiggör omprövning av 
dagens utvecklingsmodell och den moderna människans naturrelation (se kap. 2). 
Behandlingen av ekonomismen syftar således inte till att redovisa en bland andra 
alternativa vägar att nå hållbar utveckling, utan att renodla centrala drag i dagens 
ekonomiska system och dess följder för möjligheterna att förverkliga hållbar utveckling. 
Även om hållbar utveckling på längre sikt nödvändiggör mer grundläggande system
förändringar (på socialekologisk grund eller motsvarande), bedömer jag att strategier för 
reformering av dagens utvecklingsmodell (eller m.a.o. strategier som kan anknytas till 
ekomodernismen) kan fylla en viktig roll i ett övergångsskede. 

Perspektiven ska uppfattas som idealtyper och orienteringspunkter för analysen, och 
mitt mål är att undersöka tendenser i lokalsamhället på grundval av dessa. Min 
utgångspunkt är däremot inte att det går att identifiera aktörer eller fenomen som exakt 
överensstämmer med något av perspektiven.7 
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Miljöpolitikens utvecklingsdynamik i tillväxtekonomin 
Ofta åberopas den principiella möjligheten att förena ekonomiska och ekologiska mål 
(se t.ex. Tietenberg 1994, Mol 1997, Christie & Warburton 2001). Dagens verklighet 
visar dock att ekonomiska aktiviteter medför restriktioner för möjligheterna att lösa 
miljöproblem (se t.ex. Miller 1994; Daly 1994 s268f; Redclift 1996; Lumley 1997): 
hoten mot miljön sammanhänger bl.a. med dagens produktionsprocesser, konsumtions
mönster, transporter och exploatering av naturtillgångar, för att nämna några viktiga 
faktorer. På så vis motverkar de ekonomiska aktiviteter som idag bidrar till ökade 
miljöproblem förverkligandet av det långsiktiga målet om ekologisk balans (se även 
Hildyard 1993, Martin 1998, Low m.fl. 2000 s302). I avhandlingen betecknas denna 
relation som ett spänningsfält mellan ekonomiska och ekologiska mål, eller kort 
spänningsfältet ekonomi-ekologi. Se figur 1.1: 

Figur 1.1 Spänningsfältet ekonomi-ekologi (som illustration av ett tillstånd i tillväxtekonomin) 

Spänningsfält 
Ekonomi ^ ^ Ekologi 
(ekonomiska mål (mål om god miljö) 
och aktiviteter) 

Avhandlingens teoriram innefattar även en principiell modell avseende miljöpolitikens 
utvecklingsdynamik i tillväxtekonomin (betecknad Spänning kompromiss-modellen). 
Denna presenteras i kapitel 2 och kan beskrivas som teoriramens överbyggnad. Modellen 
framställer miljöpolitikens utveckling som en dialektisk process grundad på spännings
fältet ekonomi-ekologi. Denna teoretiska ansats ger en grund för tolkning av förändrings
dynamik i LA21-processer, och kan även bidra till en fördjupad förståelse av LA21 som 
miljöpolitiskt fenomen. 

B. Syfte, forskningsproblem och frågeställningar 
Som redovisas ovan är syftet med denna avhandling att problematisera hållbar 
utveckling som politisk utmaning, samt att analysera förutsättningarna att lokalt 
genomföra politik för hållbar utveckling. Det är min avsikt att studien ska bidra till 
kunskaperna om LA21 som miljöpolitiskt fenomen, och om de utmaningar som möter 
kommuner där man aktivt verkar för hållbar utveckling. 

Avhandlingens forskningsproblem avser således villkoren i kommunal politik för 
hållbar utveckling. Forskningsproblemet sönderfaller i vad jag väljer att beteckna som 
ett empiriskt respektive teoretiskt orienterat problem (se nedan). Det förra avser den 
kommunala kontexten och dess roll för att förstå studerade processer. Det senare 
problemet utgår från studiens teoretiska ramverk, och bygger på analys av LA21:s 
inriktningar (processanalys) och motsättningar inom spänningsfältet ekonomi-ekologi. 
Följande frågeställningar analyseras: 

(A) Kontext och drivkrafter. • Hur påverkas processerna av förhållanden i den lokala 
kontexten ? • Vilka drivkrafter framstår som viktiga för förståelsen av processemas utveckling? 

4 



(B) Processanalys. • Vilka synsätt på miljöfrågan kommer till uttryck i idé och 
handling i arbetet med LA21? »Vad innebär detta för förutsättningarna att genomföra 
antagna LA21 -mål? 

(C) Motsättningar • Hur påverkas LA21-arbetets villkor av motsättningar inom 
spänningsfältet ekonomi-ekologi? • Vilka motiv ligger bakom sådana motsättningar och 
vilken roll spelar då den politiska ledningen? 

Genom att LA21 inte har en naturlig bestämning till någon viss arena eller kategori av 
åtgärder, blir också frågan om kontextens påverkan ett empiriskt problem. Jag har därför 
valt att inte på förhand fastställa konkreta analysfaktorer (vissa överväganden redovisas 
dock i kap. 2; analysen av kontext och drivkrafter sker i kapitel 5). 

Beteckningen processanalys anspelar på den vanligt förekommande beskrivningen av 
LA21-organisering som processer. Den avser hur LA21-processernas inriktningar ska 
tolkas utifrån de perspektiv som preciseras i studien. Detta bygger på analys av mål och 
verksamheter. Här görs därför en åtskillnad mellan ett idéplan respektive ett 
handlingsplan. På idéplanet analyseras problembeskrivning och målformuleringar i 
processemas måldokument. Dessutom undersöks vilka synsätt på miljö och hållbar 
utveckling som förmedlas av medverkande aktörer. Handlingsplanet avser verksamheter 
och metoder inom processerna, och vilken syn på miljöfrågan som dessa uttrycker. 
Analysen gäller både allmänna definierande drag för processerna, och aktiviteter inom 
tidigare nämnda arenor. Dessutom analyseras relationen mellan idé- och handlingsplan, 
dvs. i vilken grad verksamheter avspeglar fastställda LA21-mål. I detta innefattas då 
även frågan om processernas legitimitet samt beredskapen att genomföra formulerade 
mål (se kap. 2). Figur 1.2 sammanfattar processanalysens olika aspekter: 

Figur 1.2 Processanalys 

(1) Idéplan: (a) Problembeskrivning och riktlinjer i LA21-dokument [kap. 6] 
(b) Föreställningar om miljöproblemen och dess 

hantering bland olika lokala aktörer [kap. 7] 
(2) Handlingsplan: (a) Verksamheter och metoder med en viktig 

roll i LA21 [kap. 6] 
(b) Inriktningar inom enskilda arenor. [kap. 7] 

(3) Relationen mellan Legitimitet för LA21 och handlingsberedskap 
idé- och handlingsplan att genomföra formulerade mål. [kap. 9] 

Utmaningen att förverkliga hållbar utveckling analyseras i avhandlingen mot bakgrund 
av den målkonflikt mellan ekonomiska och ekologiska mål som berörs ovan. Det ligger 
då i sakens natur att politik för hållbar utveckling föder olika former av motsättningar i 
samhället, som kan relateras till spänningsfältet ekonomi-ekologi. Närmare över
väganden om formerna för denna analys, och vad som betraktas som teoretiskt relevanta 
motsättningar, redovisas i kapitel 2. Fallstudieanalysen av motsättningar sker i kapitel 8. 

En övergripande frågeställning för avhandlingen avser villkoren i genomförandet av 
politik för hållbar utveckling på kommunal nivå. Analysen av denna frågeställning utgår 
från den samlade empiriska studien, och genomförs i avhandlingens avslutande kapitel. 
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Här ges då särskild uppmärksamhet åt dynamik och föränderlighet i problemlösningens 
villkor (se kap.2): Att många svenska kommuner numera arbetar med hållbar utveckling 
speglar i sig miljöpolitikens föränderlighet. LA21 kan också tänkas påverka synsätten 
på problemlösning inom miljöområdet, och t.ex. medverka till att politisera frågor som 
tidigare inte uppmärksammats. Även om studien avgränsas till särskilt aktiva LA21-
kommuner, är det min uppfattning att resultaten kan bidra till förståelsen av hållbar 
utveckling som politisk utmaning i svenska kommuner. 

C. Disposition, begreppsdefinitioner och tänkt bidrag 
Nedan redovisas studiens disposition och tänkta bidrag. Dessutom definieras vissa 
centrala begrepp och uttryck. 

Studiens disposition 
Studien omfattar i princip tre delar. I den första delen (kap. 1 -4) utvecklas avhandlingens 
begreppsapparat, teoretiska analysram, metod och avgränsningar. Därutöver redovisas 
även förförståelse och andra typer av bakgrundsförhållanden som ger ett sammanhang åt 
den empiriska analysen. Den andra delen utgörs av fallstudieanalysen (kap. 5-8) som är 
studiens mest omfattande inslag. Den tredje delen är avhandlingens sammanfattande 
analyskapitel (kap. 9). Nedan redovisas avhandlingens disposition kapitelvis: 
Kapitel 2:1 detta kapitel sammanförs frågor om förförståelse, metateori, metod, avgränsningar 
samt förtydliganden av centrala begrepp. Ett viktigt inslag är utvecklingen av den 
dialektiska ansats (Spänning kompromiss-modellen) som ger en grund för förståelsen av 
LA21 som miljöpolitiskt fenomen. 
Kapitel 3: Avsikten med detta kapitel är att problematisera och fastställa perspektiven 
ekonomism, ekomodernism och socialekologi. Preciseringarna utgör grund för den 
empiriska analysen av process och motsättningar. 
Kapitel 4: Som en introduktion till fallstudien ger detta kapitel en allmän beskrivning av 
den svenska Agenda 21-rörelsen, och det miljöpolitiska sammanhang där denna vuxit 
fram. I kapitlet redovisas även vissa förtydliganden om LA21-fenomenet. 

Fallstudieanalysen omfattar fyra kapitel. Vaije enskilt kapitel är inriktat mot något av 
problemområdena kontext/drivkrafter, processanalys respektive motsättningar. I 
praktiken kan dock dessa problemområden gå in i varandra (se kap. 2). Ett kapitel som 
t.ex. avser processanalys, kan således även beröra faktorer relaterade till övriga 
problemområden. När slutsatserna av de enskilda problemområdena redovisas i kapitel 
9 bygger detta därför på resultaten av den samlade fallstudien. 
Kapitel 5: Fallstudiens inledande kapitel avser kontextens roll samt drivkrafter bakom 
processerna. Kapitlet ger även en bakgrundsbeskrivning av de fyra kommunerna. 
Dessutom redovisas LA21 -arbetets formella organisering. 
Kapitel 6 och 7: Dessa kapitel analyserar processernas innehåll. I kapitel 6 undersöks 
processernas övergripande orienteringar. Därmed åsyftas målformulering och problem
beskrivning i LA21-dokument (idéplan), samt frågor med en mer central roll i 
kommunernas samlade LA21-arbete (handlingsplan). Kapitel sju analyserar LA21-
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arbetet inom politik, förvaltning, civilsamhälle och näringsliv (med avseende på 
inriktningar och synen på ekologisk problemlösning bland representanter för dessa 
arenor). 
Kapitel 8: Detta kapitel analyserar motsättningar inom spänningsfältet ekonomi-ekologi. 
Huvudfokus är sådana frågor som utmynnat i lokala aktörskonflikter, men här 
uppmärksammas även andra frågor som bedömts särskilt teoretiskt relevanta (se kap. 2). 
Avsikten är att ge en mer ingående analys av hur motsättningar inom spänningsfältet 
ekonomi-ekologi påverkar villkoren i kommunalt arbete med hållbar utveckling. 
Kapitel 9: Avhandlingens avslutande kapitel ger en sammanfattande analys av studiens 
problemområden. Huvuddelen av kapitlet avser dock den övergripande frågeställningen 
om hur relationen mellan de fenomen som analyseras påverkar förutsättningarna att 
genomfora politik för hållbar utveckling i lokalsamhället. I det sammanhanget analyseras 
också utvecklingsdynamik och föränderlighet i den ekologiska problemlösningens 
villkor. 

Några centrala begrepp och uttryck 
Nedan introduceras respektive preciseras några centrala begrepp och uttryck som 
används i denna studie (begrepp som förutsätter en mer grundlig problematisering 
behandlas i kapitel 2): 

Ekofilosofi: Den filosofiska litteratur som belyser och problematiserar samhällets 
naturrelation betecknas ofta miljöfilosofi (Ariansen 1993). Här används dock uttrycket 
ekofilosofi - en etablerad kortform av ekologisk filosofi (se t.ex. Fox 1995, Kvalöy 1993 
sll8ff).8 Inom ekofilosofin förekommer även ansatser att konkretisera en ekologiskt 
grundad ontologi (Kvalöy 1993 si 18ff). 

Ekologisk problemlösning: Detta uttryck används som en samlingsbeteckning på 
miljöarbete inom politik, förvaltning och andra delar av samhället. En bakgrund är bl.a. 
de begränsningar jag ser med m i Ij öpolitik-b egreppet, som enligt min mening bidrar till 
att reproducera ett synsätt på miljöfrågan som en avgränsad sektorsfråga. Med 
problemlösnings-ledet vill jag bl.a. framhålla en vid definition av utmaningen att skapa 
hållbar utveckling, där denna bl.a. kan anknyta till frågor om de enskilda individernas 
engagemang och förhållningssätt. Beteckningen problemlösning betonar även en aktiv 
innebörd i denna utmaning - att hållbar utveckling bygger på samverkan mellan 
målformulering och handling. 

Ekologisk kris: I studien används denna beteckning i en naturvetenskaplig innebörd, 
åsyftande att de globala miljöproblemen i olika avseenden hotar ekosystemens lång
siktiga reproduktionsförmåga. I Åns-uttrycket läggs däremot ingen värdering om relationen 
mellan miljöproblemen och ekonomiska eller sociala förhållanden i dagens samhälle. 

Ekonomi: Rent principiellt åsyftar detta begrepp produktion och konsumtion av varor 
och tjänster inom samhällsekonomin. Eller vad som med en gängse nationalekonomisk 
definition brukar framställas som ett cirkulärt flöde, där företag och offentliga 
verksamheter tillhandahåller hushållen varor och tjänster i "utbyte" mot hushållens 
arbetsinsatser (se t.ex. Daly 1996 s46f).9 
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Ekonomisk tillväxt: Denna definieras här som en ökning i produktionen av varor och 
tjänster inom ekonomin, i allmänhet mätt som ökad BNP (Daly 1996 s31, Heimele 1995). 

LA21\ Med beteckningen LA21 åsyftas här mer precist kommunal organisering, vägledd 
av politiskt antagna mål att verka för hållbar utveckling. Frågan om hur sådan 
organisering är relaterad till FN:s Agenda 21 är dock inte av central relevans i min 
avhandling, då processer för hållbar utveckling inte nödvändigtvis behöver ha sin grund 
i detta dokument (se även kap. 4).10 

Spänningsfältet ekonomi-ekologi: Ekonomi-ledet betecknar här ekonomiska mål och 
aktiviteter, medan ekologi-ledet åsyftar strävan i samhället att lösa de miljöproblem som 
dessa resulterar i. Spänningsfältet avser ett tillstånd i dagens samhälle. Det finns 
däremot ingen principiell grund att hävda att ekonomiska och ekologiska mål a priori 
står i konflikt. Att ekonomiska verksamheter leder till miljöbelastning är förvisso en 
realitet i alla former av samhällen, och kan inte enbart hänföras till vår tids 
tillväxtekonomi (se t.ex. Wilkinson 1973, Boserup 1977). Samtidigt indikerar 
utvecklingen mot tilltagande globala miljöproblem en dynamik i dagens internationella 
ekonomi som förstärker denna typ av spänningar (Daly 1994 s268f, Rogers 1994, 
Redclift 1996 kap.4, Gleeson & Low 2000). 

Tänkt bidrag och studiens roll inom teorifältet 
Samhällsvetenskaplig miljöforskning saknar ofta en mer ingående problematisering av hur 
den rådande samhällsordningen - med avseende på tongivande värden, maktförhållanden m.m. 
- påverkar den ekologiska problemlösningens villkor (se t.ex. Rogers 1994, Bookchin 
1995, Kronsell 1997, Altvater 1997, Welford 1997).11 De konfliktfyllda politiska 
överväganden som den ekologiska krisen reser, motiverar dock forskning med sådana 
utgångspunkter. Avhandlingens orienteringar bygger både på min egen förförståelse av miljö
utmaningarna som politisk fråga, och observationer av vad jag bedömer som intressanta 
mönster och konfliktlinjer i dagens miljöpolitik. Jag efterlyser och vill m ed avhandlingen 
stimulera ett "dynamiskt" synsätt, med öppenhet för att den hållbara utvecklingen 
innebär en komplex utmaning, vars villkor formas i kamp mellan olika samhällsmål. Det 
finns enligt min mening ett behov av forskning som förenar teoretisk problematisering av 
den hållbara utvecklingens villkor, med empirisk analys av tillstånd och skeenden inom 
olika samhällsarenor. En av Forskningsrådsnämnden publicerad antologi om 
forskningsbehovet inom området hållbar utveckling utmynnar också i slutsatsen: 

'"[V]issa samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv är me r försummade än andra i 
relation till målet 'en hållbar utveckling'. Det gäller särskilt de perspektiv som visar hur inflätade 
miljöfrågorna är i sociokulturella förhållanden som rymmer djupgående värderings- och 
intressekonflikter. [...] Förståelsen av sambanden mellan människan/samhället och 
naturen/miljön är central i forskning för hållbar utveckling. Inventeringen över den 
samhällsvetenskapliga och humanistiska s venska forskningen visar att faltet karakteriseras av 
mångfald och studier av främst enskildheter mer än studier i syfte att urskilja huvudlinjer och att 
ge översiktliga bilder." (Wämeryd & Hilding-Rydevik 1998 s283f; se även s281) 

En ambition med denna studie är just att identifiera och analysera mer centrala faktorer 
för förståelsen av villkoren i lokalt arbete med hållbar utveckling (med avseende på 
möjligheter, restriktioner, konflikter samt utvecklingsdynamik). Teoretiskt är studien 
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orienterad mot idéanalys. Denna beteckning inrymmer en mångfald aspekter. Söderfeldt 
(1972) betecknar idéanalysen som ett försök att "skildra en debatt med dess olika 
argument" (si 15). En grundläggande distinktion görs vanligen mellan innehållslig och 
funktionell idéanalys. Den innehållsliga idéanalysen uppehåller sig blott vid det 
informativa innehållet (med avseende på logisk uppbyggnad, etc.) vid analys av idéer 
(Vedung 1977 si8f). Denna studie relaterar till funktionell idéanalys. Därvid anknyts 
även analysen till frågor om vilka aktörer som representerar specifika idéer, i vilken 
miljö eller historiskt sammanhang idéerna har formats, samt dess effekter på samhället 
(a.a. sl8ff, Söderfeldt 1972 si 15). Enligt Vedung (a.a.) inbegriper politisk idéanalys allt 
från "de mest utarbetade och systematiska världsåskådningar till enkla utsagor fällda i 
ett politiskt vardagssammanhang" (sl5f). Avhandlingens analys avser hur idéer om 
samhällsmål och ekologisk problemlösning - i såväl mål som handling - manifesteras i 
relation till analyserade LA21-processer. Idéanalys nödvändiggör utvecklingen av begrepp/ 
analysram för att systematisera studerade utsagor, målformuleringar m.m. (Söderfeldt 
1972 si 15). I denna studie sker detta genom preciseringen av de tre perspektiv som 
redovisas ovan.12 

Att Agenda 21-rörelsen representerar en politisk strävan att förverkliga hållbar 
utveckling utgör en bakgrundsbild och upprinnelse till forskningsproblemet. Som 
framkommer ovan är syftet med fallstudieanalysen inte heller att pröva eller söka stöd 
för utsagor om Agenda 21-rörelsen i allmänhet. Inriktningen ligger mot förståelse 
snarare än förklaring och prediktion. Denna orientering är ett resultat både av min 
kunskapssyn och forskningsproblemets explorati va natur.13 Snarare än att formulera 
allmängiltiga slutledningar handlar det därför om att söka tendenser, samt att bidra till 
en ökad förståelse av de större sammanhang som den empiriska analysen relaterar till 
(jfr Holme & Solvang 1991 kap. 5). Den teoretiska ansatsen är därför utformad för att 
analysera LA21-processer som ett dynamiskt och mångdimensionellt fenomen. 

1 En rad alternativa beteckningar förekommer regelbundet i det svenska språket, främst bärkraftig respektive uthållig utveckling. 
Enligt min mening är bet eckningen bärkraftig utveckling av olika skäl att föredra. G enom att hållbar utveckling blivit den 
officiella beteckningen har jag dock valt denn a form. Begreppet används i samma betydelse som den engelska orginalformen 
sustainable development, även om den svenska översättningen inte ger fullständig rättvisa åt detta uttryck. 
2 Detta är slutrapporten från FN-gruppen The World Commission on Environment and Development, under Gro Harlem 
Brundtlands ordförandeskap. Den "officiella" tidpunkten för tillkomsten av begreppet hållbar utveckling brukar emellertid kopplas 
till den FN-relaterade rapporten World Conservation Strategy från 1980 (begreppet hade dock använts i mindre uppmärksammade 
publikationer redan under 1970-talet). 
3 Sedan slutet av 1980-talet har en bred akademisk och filosofisk diskurs ägnat sig åt att belysa hållbarhetskonceptet o ch dess 
innebörd. Brundtlandrapporten har vari t huvudsaklig referenspunkt för denna diskurs (se t.ex. Dobson 1999, LafFerty & Langhelle 
1995, Baker m fl 1997, Kirkby, 0'Keefe & Timberlake 1995). 
4 Ett växande antal studier analyserar detta f enomen (och då ofta med utgångspunkt från de utmaningar till lokalsamhället som 
formuleras i Agenda 21) . Europeiska översikter ges bl.a. i Lafferty & Eckerberg (1 998) samt 0'Riordan & Voisey (1998). 
s UNCED står för The United Nations Conference on Environment and Development. De övriga förhandlingsresultaten är 
Riodeklarationen om miljö och utveckling, Skogsprinciperna, Konventionen om biologisk mångfald samt Konventionen om 
klimatförändringar. 
6 En bakgrund till denna beteckning är en föreställning om LA21 som ett mycket långsiktigt åtagande där mål och projekt 
fortlöpande utvecklas respektive omprövas. 
7 Med hänsyn till perspektivens roll i studien bedömer jag det inte som någon överhängande fara att anal ysen fårgas av m ina 
personliga värderingar av dessa. De fungerar allts å enbart so m orienteringspunkter för min analys av hur villko ren i LA21 
påverkas av synsätt på miljö och samhällsutveckling i lokalsamhället. 
8 Motivet är främst att prefixet miljö, som bl.a. poängterats av Fox (1995), uttrycker någonting externt - en omgivningsfaktor -
medan ekologi "refers to the relationships between organisms and their external conditions or surroundings" (aa s8). Denna 
relationsaspekt står helt central inom dessa filosofiska orienteringar, och begreppet miljöfilosofi framstår i det ljuset som 
missvisande. Beteckningen miljöfilosofi kan ock så ge uppfattningen att diskursen är strikt avgränsad till miljöfrågor. Då den i 
själva verket kanske i lik a hög grad rör frågor om social och ekonomisk utveckling har jag ä ven på denna grund funnit m iljö-
prefixet mindre ändamålsenligt. 

9 



9 Ekonomi-begreppet ges således en neutral innebörd. Sam tidigt är det min utgångspunkt att ek onomiska mål och aktiviteter i ett 
samhälle, i praktiken även utgör en reflektion av sociala förhållanden och samhällets allmänna funktionssätt. 
10 Det är inte självklart vad som utgör inslag i en LA21-process, bl.a. därför att de aktiviteter som utvecklas inte nödvändigtvis 
alltid är centralt samordnade. Att det förekommer självorganisering inom olika delar av en kommun - och kanske också parallell 
policyformulering inom olika verksamheter - uppfattar jag so m ett naturligt inslag i LA 21 (jfr Lafferty & Eckerberg 1998 s6). 
Principiellt innefattas i detta sammanhang mål och verksamheter s om samordnas genom, eller utvecklas i dialog med den 
kommunala organisationen. Det som i praktiken blir styrande är vad som av medverkande aktörer betraktas som integrerade inslag 
i LA21. 
11 Trots statsvetenskapens intresse för forskning och teoretisering kring makt- och policyfenomen, är ansatserna att utv eckla 
förståelsen av hur miljöpolitikens villkor påverkas av de n rådande samhällsordningen (med avseende på maktförhållanden och 
tongivande ideologier) enligt Kronsell (1997) alltjämt mycket svaga. Enligt Rogers (1994) är det endast undantagsvis 
samhällsvetenskapliga analyser problematiserar det moderna samhällets relationsmönster till naturen, som en grund för förståelsen 
av miiljöproblemen. Se även Altvater (1997) och Welford (1997 s229f). 
12 Perspektiven utgör då grund för tolkning av mönster och tendenser med avseende på: mål och verksamheter i LA21; aktörers 
syn på e kologisk problemlösning; samt aktörers motiv i samband me d motsättningar (se kap. 2 Q [jfr S öderfeldt 1972 si 19]. 
Idéanalysen ska alltså inte förväxlas medpolicyanalys, med vilket vanligen avses analys av offentliga handlingslinjer och program 
(se t.ex. Premfors 1 989 kap.l; Fischer 1995 kap.l; Hanberger 1997 kap. 3). Undersökningen av kommunala LA21-dokument 
inom ramen för stu diens processanalys anknyter visserligen till policyanalys. Denna utgör dock endast ett element i en bredare 
analysram. 
13 Betoningen av förståelse innebär inte att j ag avfärdar möjlig heten av att nå en grad av intersubjektivitet kring studiens 
tillvägagångssätt och tolkningar (en sådan utgångspunkt skulle i så fall göra studien meningslös). Bakgrunden är istä llet de 
problem jag uppfattar med en förklaringsansats. En utgångspunkt i föresatsen att söka allmängiltig kunskap resulterar lätt i 
reduktionism, då både forskningsansats och slutsatser kommer att underställas detta mål. Det vill säga, forskningen kommer 
endast att inriktas mot frågeställningar där det är möjligt att söka mer ge nerella samband. Även om sådan forskning kan leda fram 
till i sig intressanta resultat, har den samtidigt oft a svårt att tillhandahålla en ökad förståelse av underliggande processer och mer 
komplexa sammanhang (jfr Flyvbjerg 1991a, Starrin 1994). 
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2 

Tolkningsram, begrepp och metod 
"I believe that a m ore viable approach to the current environmental crisis can begin from the 
contention that the structures and processes of everyday life, and the structures and processes 
that cause environmental problems, are one and the same." Raymond A. Rogers (1994 si) 

Avsikten med detta kapitel är att: (A) redovisa min förförståelse och mina normativa 
utgångspunkter, (B) utveckla den dialektiska modell som i föregående kapitel beskrivs 
som studiens teoretiska överbyggnad, (C) förtydliga relationen mellan teori [studiens 
centrala teoretiska begrepp och dimensioner] och empiri, (D) redovisa studiens metod och 
material [bokstäverna hänvisar även till kapitlets olika avsnitt]. 

A. Miljökrisen som samhällsutmaning 
De skilda tolkningarna av miljöproblemen i samhällsdebatten skapar lätt förvirring. 
Även forskare inom miljöpolitikfaltet kan ha mycket skilda normativa utgångspunkter. 
Detta speglas i valen av teoriansats och analysram, och därmed även i forskningens 
resultat och rekommendationer. Som forskare anser jag det viktigt att redovisa mina 
ontologiska och normativa utgångspunkter. Detta är för mig en fråga om vetenskaplig 
öppenhet, och en hjälp för läsarens bedömning av texten. 

Min personliga syn är att den ekologiska krisen utgör en djupgående och avgörande 
samhällsutmaning. Därmed ska bl.a. förstås att jag ifrågasätter möjligheterna att 
förverkliga hållbar utveckling inom ramen för dagens utvecklingsmodell, grundad på 
målet om ekonomisk tillväxt. De ekologiska utmaningarna väcker enligt min mening 
mer grundläggande frågor om det moderna samhället och dess naturrelation. Detta är en 
bakgrund till den problematisering av tillväxtekonomin som sker i studien.1 

I detta avsnitt redovisas innebörden av att analysera miljökrisen som en djupgående 
samhällsutmaning. Dessa resonemang ger en positionsbestämning av bakomliggande 
ontologiska/normativa grunder för studien. Inledningsvis b ehandlas den grundkonflikt mellan 
dagens utvecklingsmodell och målet om en hållbar utveckling, som är ett centralt tema 
inom grön politisk teori och ekofilosofi. Det är också min utgångspunkt att det hållbara 
samhällets förverkligande utgör en utmaning av värderingsmönster ända ned till individ
planet. För att förtydliga min förförståelse av de ekologiska utmaningamas natur utvecklas 
därför en principiell diskussion om värden och värdeförändringar i samhället. Ekonomismen 
och socialekologin är relaterade till den grundkonflikt som behandlas i detta avsnitt. 
Sammanfattningsvis förtydligar jag därför innebörden i dessa begrepp. Det tredje 
perspektivet, ekomodernismen, representerar till skillnad från övriga perspektiv inte en 
bredare samhällsåskådning, utan enbart ett visst synsätt på ekologisk problemlösning 
(grundat på reformering inom ramen för tillväxtekonomin). Ekomodernismens roll i 
studien förtydligas i följande avsnitt, som ett inslag i den dialektiska modell som presenteras. 
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Inom grön politisk teori och ekofilosofi blir svaren på miljöhoten inte bara en fråga om 
att lösa identifierade miljöproblem. Snarare handlar det om att upphäva grundläggande 
systemmotsättningar - ur vilka miljöproblemen härleds - genom att samhället undergår 
kvalitativa förändringar. Enligt bl.a. Devall & Sessions (1985 kap. 2, 3 och 5), Kvalöy 
(1993 sll8ff), Henderson (1995 kap.3), Lumley (1997) och Martin (1998 v-xx) 
synliggör den ekologiska krisen en grundläggande motsättning mellan styrande normer 
och utvecklingsmål i det moderna samhället, och en värdegrund som möjliggör hållbar 
utveckling. Här görs alltså åtskillnad mellan två olika värdegrunder där - för att betona 
de djupgående skiljelinjerna - dessa brukar betecknas som olika världsbilder (Devall & 
Sessions 1985 s42, Henderson 1995), paradigm (Kvalöy 1993, Merchant 1994, Lumley 
1997), rationaliteter (Plumwood 1997a), normsystem (Weale 1993) eller motsvarande. 

Dryzek (1983, 1987), Plumwood (1997a) och Bartlett (1990) hävdar att det moderna 
samhällets institutioner saknar kapacitet att hantera miljökrisen. Problemet är inte blott 
de mål som vägleder politik och ekonomi, utan också att samhället är alltför präglat av 
instrumenteil rationalitet (Dryzek 1987 sl90-198).2 1 allmänhet åsyftas en tendens i det 
moderna samhället att ge företräde för tekniska och ekonomiska problem
lösningsmetoder, vilket leder till suboptimering och instrumenteilt tänkande (a.a. 
sl92ff). Den ekologiska problemlösningen blir som ett resultat - istället för att vara 
förebyggande och integrerad i systemets funktionssätt - inriktad mot att åtgärda 
symptom (a.a. s 194, 197f). 

I vissa sammanhang sammankopplas det moderna samhället med en tanketradition, 
sprungen ur den vetenskapliga revolutionens och upplysningens idéer (se t.ex. von 
Wright 1993, Dobson & Lucardie 1993 sl93f, Merchant 1994, Plumwood 1997a, 
Gottlieb 1997). Vanligare tycks dock vara att beskriva detta i termer av en ekonomisk 
ordning (se t.ex. Naess 1974, Devall & Sessions 1985, Henderson 1995, Lumley 1997, 
Daly 1994, Martin 1998). Dessa båda aspekter framtonar emellertid som olika sidor av 
samma fenomen. Vad t.ex. Devall & Sessions (1985) betecknar "the dominant 
worldview" är en ekonomiskt orienterad värdegrund framsprungen ur följande mylla: 

"[The] Judeo-Christian origins based upon anthropocentric assumptions [...] the dev elopment of 
the market economy [...] the impact of the rise of capitalism [...] the origins in patriarchical 
societies based on male-dominated hierarchies [...] the rise of 'instrumental rationality'." (s45) 

Denna utgångspunkt, där ekonomiska samhällsförhållanden avspeglar mer 
grundläggande normer i samhället, anknyter till de utgångspunkter som behandlas i 
kapitel 1. För att synliggöra de ekologiska utmaningarnas djupgående innebörd - samt 
betydelsen av att integrera den ekologiska problemlösningen i samhällets insititutioner 
och funktionssätt - har Dryzek lanserat begreppet ekologisk rationalitet {ecological 
rationality), definierad som en form av funktionell rationalitet (Dryzek 1983, 1987s 25; 
se även Bartlett 1990, Plumwood 1997a).3 Funktionell rationalitet avser hur system är 
organiserade i enlighet med - samt i syfte att verka för - vissa principer eller värden 
(Dryzek 1983, 1987 s25)4. Ekologisk rationalitet bygger ytterst på att upprätthålla 
ekosystemets livsuppehållande kapacitet. Dryzek argumenterar att denna uppgift måste 
överordnas rationalitet baserad på att t.ex. främja individuell nytta eller ekonomiska 
mål, då det ekologiska tillståndet anger förutsättningar för annan mänsklig verksamhet 
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(1983 s8, 1987). I dagens samhälle tenderar dock ekologisk rationalitet att hamna i 
systematisk konflikt med andra former av rationalitet: 

"There i s little room for trading off ecological rationality against other forms of reason. Such 
tradeoffs would require s acrificing some homeostasis [dvs. ekologisk balans] for some other 
benefit In the context of any discrete decision a case for treating ecological concerns as 
secondary will always seem reasonable. [But] summing across all decisions, we will end up with 
total ecological irrationality if we allow ecology to b e traded off against utility (or any other 
value) in each discrete decision." (Dryzek 1983 s8, min kursivering)5 

Dessa utgångspunkter, som alltså anknyter till min egen förförståelse, förtydligar bilden 
av den ekologiska krisen som en mer grundläggande utmaning för det moderna 
samhället. Tanken att den ekologiska krisen nödvändiggör mer djupgående 
systemförändringar motiverar även en principiell diskussion om mekanismer bakom 
värdeförändringar i samhället. Eller närmare bestämt om dynamiken när dominerande 
värden och problemlösningsmetoder hamnar i kris, och som följd av detta utmanas av 
alternativa idéer. Här ligger det nära till hands att anknyta till Kuhns (1981) argument om 
mekanismerna då ett förhärskande paradigm ifrågasätts. Kuhn väljer sig förvisso mot att 
benämna allmänna samhällstillstånd för paradigm, men beskriver transcenderandet av 
samhälleliga värderamar helt i analogi med vetenskapliga paradigmskiften6: 

"Alltfler individer blir alltmer främmande for det politiska livet och kommer att bete sig alltmer 
avvikande inom det. När så krissituationen förvärras kommer många av dessa individer att 
ansluta sig till nå got konkret förslag for återuppbyggnaden av samhället inom nya institutioner 
[vilken också speglar en viss typ av värden - min anmärkning]. Vid den tidpunkten är samhället 
indelat i konkurrerand e läger eller partier, varav ett försöker försvara den gamla konstellationen 
av institutioner och de andra försöker införa någon ny." (Kuhn 1981 s82) 

Kuhn betonar samtidigt det dominerande paradigmets förmåga att under lång tid stå 
emot anomalier, och den kritik som uppträder (a.a. kap.8; se även Martin 1998 s2-7). En 
bakgrund är att det till en viss gräns kan vara möjligt att inkorporera nya tankegångar, 
utan att hota paradigmets grundvalar. 

Man bör utgå från att tongivande samhällsmål, även manifesterar sig i befolkningens 
attityder, värden och beteenden. Värden representerar männniskors grundläggande 
hållningar, och utmärks av sin relativa stabilitet - de förändras vanligen mycket 
långsamt (Rokeach 1973 s5f).7 Om värdebegreppet svarar mot de grundläggande 
föreställningar som vägleder människans varseblivning, bedömningar och handlande, 
avser hennes attityder specifika uppfattningar i konkreta sakfrågor (se t.ex. Rokeach 1973 
sl7ff; Lindén 1997 sl6).8 Människans värden är i hög grad bestämmande för vilka 
beteenden hon utvecklar inom olika områden (jfr Bennulf 1994 sl28f). Att en individ 
förändrar sina attityder till ett fenomen sammanhänger dock inte nödvändigtvis med 
värdeförändringar (Lindén 1997 sl6f). Bakgrunden kan även vara att yttre förändringar 
ställer individen inför situationer som leder till att hon modifierar enskilda ståndpunkter. 
Om gapet mellan attityder och värden blir mer påtagligt kan det emellertid på sikt leda 
till att individen omprövar sina värden (Thompson 1990). Den logik som styr 
värdeförändringar måste således tolkas dynamiskt. Ett resultat kan t. ex. vara att den 
enskilda individen parallellt identifierar sig med element relaterade till principiellt 
oförenliga värden (jfr Welford 1997 s239, Kronsell 1997 s37; se även March & Olsen 
1989 s23ff). 

13 



Försöken att förstå uppkomsten och spridningen av nya värden i samhället uppvisar 
två huvudinriktningar. Den förra betonar drivkrafter och faktorer inom subkulturer eller 
lokalsamhällen, medan den senare beaktar mer generella samhällsprocesser [Scott & 
Meyer 1994; Jennings & Zandbergen 1995], Tidiga indikationer på mer genomgripande 
samhällsförändringar kan dock uppträda i vissa "enklaver" av samhället, innan de vinner ett 
bredare genomslag (Jennings & Zandbergen 1995). De individer eller grupper som utövar 
"motstånd" mot tongivande politiska mål och intressen, kan således vara en första 
indikation på en mer genomgripande samhällsförändring. Jennings & Zandbergen (a.a.) 
menar också att pionjärer i lanseringen av nya idéer genom sitt exempel kan ha en 
normbildande funktion, och på så vis bidra till att dessa snabbare etableras. 

Ekonomismen och socialekologin 
Den ovan åberopade dikotomin mellan en ekonomiskt respektive ekologiskt orienterad 
värdegrund ger anledning att behandla frågan om ekonomismens och socialekologins 
roll i studien. Som framkommer i kapitel 1 och 3 utgör ekonomismen en renodling av 
dagens utvecklingsmodell baserad på tillväxt och ekonomiska ideal (jfr Ingelstam 1991, 
Henderson 1995, Kronseil 1997, Lundquist 1998). Socialekologin avser en värdegrund 
där ekologiska mål är riktgivande för samhälle och utveckling (se kap. 1 och 3). 

Vad som här sammanfattas som ekonomismen har sin grund i den historiska process 
som ofta betecknas modernismen, vilken även lagt grund till den s.k. framstegstanken. 
Ekonomismen relaterar därför även till det moderna samhällets tilltro till teknik och 
naturvetenskap som grund för problemlösning och utveckling. Enligt Hornborg (1994 
s33) kan den moderna nationalekonomin till sin karaktär betraktas som ett renodlat 
uttryck för de tankeströmningar, som sammanfattas under varianter på teman framsteg och 
modernism. Beteckningen ekonomism anknyter också till det starka inflytandet av 
nationalekonomiska idéer - då särskilt med avseende på dess neo-klassiska orientering (se 
nedan) - på politisk målformulering och realpolitik (jfr Etzioni 1988 kap.l, Söderbaum 
1993, Daly 1996). Från övergripande målformulering ned till dagspolitikens konkreta 
överväganden har nationalekonomiska diagnoser en riktgivande roll (se t.ex. Hugemark 
1994, Dryzek 1987, Söderbaum 1993 sl9ff). Som grund för operationaliseringen av 
ekonomismen har jag därför valt att undersöka tongivande föreställningar inom denna 
disciplin. Här tas då både fasta på mer generellt omfattade utgångspunkter för 
nationalekonomisk teoribildning, och på den i vår tid dominerande neoklassiska 
skolbildningens utsagor.9 Ansatsen är således inte att analysera nationalekonomin som 
en isolerad företeelse, utan som ett mer renodlat och samtidigt legitimerande uttryck för 
den typ av ekonomiska ideal som kännetecknar tillväxtekonomin (Orr 1994 s77ff)10. 

Uttrycket socialekologi anknyter till engelskans social ecology (se t. ex. Bookchin 
1996, Martin 1998, Kvalöy 1993), tolkningarna grundar sig dock på de utgångspunkter 
som behandlas nedan.11 Det förra ledet åsyftar att den ekologiska problemlösningen har 
direkta beröringar till sociala faktorer (t.ex. beteendefrågor samt former för deltagande 
och medvetandegörande) inom den politiska och filosofiska diskurs som undersöks.12 

Begreppet socialekologi är även inducerat ur vad jag uppfattar som kärnan i den lokala 
Agenda 21-rörelsen: en bred social mobilisering kring ekologisk problemlösning.13 

14 



Även socialekologin har beröringar med politiska skeenden i dagens samhälle. För 
att synliggöra detta har jag valt att inte enbart operationalisera socialekologin på 
grundval av teoretisk och filosofisk litteratur. Agenda 21 och Brundtlandrapporten har 
haft en central roll i preciseringen av teman för den politiska och vetenskapliga 
diskussionen om hållbar utveckling (se t.ex. Reid 1995, Lafferty & Langhelle 1995, 
Dobson 1999). Att de utgör viktiga referenspunkter vid fastställandet av det 
socialekologiska perspektivet är därför naturligt. Detta perspektiv preciseras genom att: 
(a) renodla de principer för hållbar utveckling som behandlas i Agenda 21 och 
Brundtlandrapporten, (b) spegla och fördjupa diskussionen kring dessa principer genom 
identifiering av centrala argument inom ekofilosofin. 

Brundtlandrapporten har framförallt bidragit med att etablera begreppet hållbar 
utveckling.14 Agenda 21 kan tillspetsat beskrivas som en användarmanual - ett dokument 
som delvis med utgångspunkt från Brundtlandrapporten behandlar den hållbara 
utvecklingens praktiska förverkligande. I vissa mer centrala frågor uppvisar dessa 
dokument dock tydliga skillnader i sina utgångspunkter. De politiska kompromisser och 
andra realpolitiska hänsynstaganden som styrt utformningen av dokumenten, har också 
inneburit att de innehåller inkonsistenta drag (se t.ex. Richardson 1997).15 

Den moderna ekofilosofin tog form under 1960-talet och är en viktig influens bakom 
många av de teman som återfinns i Agenda 21 och Brundtlandrapporten (jfr Eckersley 
1992, särskilt s 7-13; även Sörlin 1991 sl93f). Omvänt har de båda FN-dokumenten 
varit en central utgångspunkt för det senaste decenniets ekofilosofiska diskurs. Avsikten 
är att som grund för mina preciseringar av socialekologin identifiera element som 
förenar de politiska nyckeldokumenten och ekofilosofin. De motsägelsefulla inslag som 
uppträder i Agenda 21 och Brundtlandrapporten (jfr ovan) nödvändiggör samtidigt en 
problematisering. För att kunna bedöma de positioner som artikuleras i dessa båda 
dokument utgör därför behandlingen av ekonomismen och ekomodernismen en viktig 
referenspunkt. 

B. Spänning kompromiss-modellen - en dialektisk förståelseram 
"One cannot avoid the sense that however much our environmental awareness has increased and 
our intentions to "save the Earth " improved, at root nothing has changed. " Evemden (1992 ix-x) 

I den miljöpolitiska retoriken under senare år (såväl i Sverige som internationellt) har 
det varit en relativt spridd uppfattning att miljöproblemen är på väg att lösas (jfr Martin 
1998 s273, Low & Gleeson 1997). När t.ex. den svenska regeringen i dess 
miljömålsproposition {Svenska miljömål - Miljöpolitik för ett hållbart Sverige 
(prop. 1997/98:145) fastställer målet "att till nästa generation kunna lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta" (si) är detta grundat på en 
föreställning att det svenska samhället nu gradvis är på väg att förverkliga hållbar 
utveckling. Konfliktlinjer i genomförandet av hållbar utveckling och faktiska trender 
mot ett i olika avseenden förvärrat miljötillstånd problematiseras påfallande lite.16 

Skapandet av ett hållbart samhälle framtonar istället som en fråga om att inom givna 
tidsramar implementerà de insatser som återstår (se t.ex. s24). 
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Genom att betrakta miljöpolitiken isolerad från samhällets funktionssätt blir det m.a.o. 
principiellt möjligt att tolka vaije miljöinsats som uttryck for en reell miljöförbättring. 
På en sådan ontologisk grund slås det i den senaste svenska Långtids-utredningen t.o.m. 
fast att Sverige redan "kan bedömas ha en hållbar utveckling" (SOU 2000:7 s 146; se 
även Bilaga 7 till LU 1999/2000; andra texter som utgår från samma principiella förståelse 
är t.ex. Simon & Kahn 1984 s9, Radetzki 1990 kap.3, Brundtland 1997 s83). 

Miljöpolitikens utveckling bör emellertid förstås mot bakgrund av olika förändrings-
processer i samhället. Vår bild av den ekologiska krisen förändras kontinuerligt och 
därmed också de synsätt som styr miljöpolitiken. Enligt min mening är det fruktbart att 
spegla miljöpolitikens utveckling som en dialektisk relation, grundad på den 
motsättning som redogörs i kapitel 1 (dvs. spänningsfältet ekonomi-ekologi). I detta 
syfte utvecklas nedan en dialektisk ansats för förståelsen av miljöpolitikens 
utvecklingsdynamik. Jag har valt att beteckna denna ansats som Spänning kompromiss
modellen. Modellen utvecklas för att utmaningen att skapa ett hållbart samhälle bättre 
ska kunna förstås: (a) i relation till allmänna utvecklingsprocesser och konfliktlinjer i 
dagens samhälle, (b) som ett dynamiskt fenomen vars underliggande förutsättningar är 
stadda i kontinuerlig förändring. Denna dynamiska aspekt är central för den empiriska 
analysen, och relaterar till den övergripande frågeställningen om villkoren att 
genomföra politik för hållbar utveckling. 

Dialektikbegreppet 
Dialektikbegreppets innebörd har avhandlats sedan antiken. För allmän belysning och 
problematisering se t.ex. Martin (1998 s262-80), Bookchin (1996), Helenius (1990 del 1 
kap. 3), Lindholm (1978) och Christiansen (1997). Avsikten är inte här att ge en 
orientering över olika tolkningar, utan att lyfta fram några centrala aspekter som är 
relevanta för forskningsproblemet. 

En dialektisk ansats skapar möjligheter att bättre förstå helhetssammanhang genom 
de fragment av verkligheten som studeras (Martin 1998 s273).17 Med ett dialektiskt 
synsätt betonas förändringen som det mest utmärkande för vaije samhälle (Martin 1998 
s265, Merchant 1992 sl50fï). Oförenliga - motsägelsefulla - drag uppträder 
kontinuerligt i samhällskroppen. Ur dessa immanenta spänningar mellan olika mål eller 
intressen uppstår också de förändringsprocesser som styr samhällsutvecklingen 
(Bookchin 1996 xii-xvi). Vaije dialektiskt resonemang bygger på förekomsten av någon 
form av motsatspar. Dessa kategorier är inte en gång för alla givna, utan har en 
kontextuell och tidsmässig bestämmelse (Helenius 1990 s 105, 156). Å ena sidan 
uttrycker sådana kategoripar en motsättning eller motsägelse. Å andra sidan står de i en 
relation till varandra, främst uttryckt i att spänningarna dem emellan ger upphov till 
omtolkning och förändring av samhället (Bookchin 1996 s8, Colletti 1979 s52ff). 

Samtidigt som dialektiska resonemang bygger på identifikation av dikotomier, är det 
främmande för en dialektisk förståelse av verkligheten att reducera komplexa 
samhällsfenomen till sådana kategorier. De motsatser som identifieras är snarast ett sätt 
att förtydliga spänningsförhållanden mellan olika idéer och tillstånd (Martin 1998 s274f, 
Lindholm 1978 sll9f). 
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Ett välkänt bidrag till dialektiken är Fichtes och Hegels tes-antites-syntes-triad (se 
t.ex. Martin 1998 s264fF, Lindholm 1978 sll4ff, Christensen 1997 s9f£). Grundidén är 
här att varje tanke {tes) implicerar förekomsten av dess motsats {antites). I det verkliga 
livet föder vaije tes om hur någonting är eller bör vara beskaffat, motidéer och 
motargument som sammantagna manifesterar dess antites. Genom de spänningar som 
uppkommer mellan tes och antites utvecklas efter hand någon form av syntes. Ur Hegels 
synpunkt förenar syntesen det bästa i dessa motsatta tankar. Detta tillstånd lägger grund 
till nya motsättningar vilka kommer att leda fram till ännu en syntes osv. Denna 
tankefigur bygger på att abstrakta idémässiga motsättningar överskrids i form av 
synteser. Samtidigt kan hävdas att reella motsättningar i samhället, är en viktig 
bakgrund till uppkomsten av synteser mellan olika idéer (Johansson & Liedman 1993 
s240ff). Samverkan mellan idé och handling kan lägga grund till kvalitativa 
samhällsförändringar, där de motsättningar som givit upphov till förändringen uppträder 
i annorlunda form eller mönster (jfr Johansson & Liedman 1993 s244f, Bookchin 1996). 

Spänning kompromiss-modellen 
Den klassiska motsättningen mellan arbete och kapital är en återkommande 
utgångspunkt för dialektiska analyser. En historieskrivning på denna grund kan också 
redovisa hur konflikten arbete-kapital fortlöpande överskridits i synteser, som gradvis 
förändrat motsättningens natur.18 Det förekommer också exempel på dialektiska 
analyser av miljöpolitiken och människans naturrelation (se t.ex. Bookchin 1996, Martin 
1998, Sachs 1999). Här rör det sig då vanligen om diskursiva analyser som inte tar 
tydlig utgångspunkt i en definierad grundmotsättning, utan snarare identifierar 
varierande former av dialektiska mönster i samtalet kring miljöfrågan. 

Det är enligt min mening även relevant att hävda en dialektisk relation mellan 
ekonomi och ekologi i dagens samhälle (se definitioner i kap.l). Spänning kompromiss
modellen vilar på två komponenter: (1) Tanken att det finns en grundläggande motsättning 
mellan ekonomi och ekologi i tillväxtekonomin. (2) Tanken att miljöpolitiken formas i 
spänningsfältet mellan dessa mål, där samhällets ekonomiska prioriteringar innebär 
restriktioner för möjligheterna att utveckla miljöpolitiken. Enligt denna modell kan 
därför den förda miljöpolitiken beskrivas som en kompromiss mellan målet om en miljö 
i balans, och målet att så långt som möjligt undvika att miljöinsatser leder till 
restriktioner på ekonomin (se nedan). Modellens namn syftar på ambitionen att hantera 
spänningen mellan ekonomi och ekologi utan att grunden för tillväxtekonomin hotas. 

Grunden för motsättningarna inom spänningsfältet ekonomi-ekologi är att ekonomiska 
aktiviteter gradvis genererar ökad miljöbelastning, och att miljöpolitikens metoder 
därför kontinuerligt måste omprövas då de visar sig otillräckliga. Intresset av att 
undvika ingrepp i de ekonomiska aktiviteterna är samtidigt en begränsande faktor för 
fördjupning av miljöpolitiken. Motsättningarna förändrar under alla förhållanden fortlöpande 
miljöpolitikens förutsättningar och våra förhållningssätt till miljöfrågan. Min utgångs
punkt är att de "synteser" som uppträder mellan ekonomi och ekologi utgör temporära 
kompromisser kring en inneboende motsättning i tillväxtekonomin. Med begreppet 
kompromiss avses här för tillfället tongivande sätt att inom tillväxtekonomin se på: 
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(a) miljöproblemen och dess relation till andra mål och verksamheter i samhället 
(b) den ekologiska problemlösningens önskvärda former och mål 

Sådana kompromisser berör således både idé och handling. Det bör påpekas att 
synsätten på miljöproblemen och dess lösningar förvisso kan uppvisa en stor mångfald 
vid vaije given tidpunkt. Min poäng och det principiellt avgörande är att det i ett längre 
tidsperspektiv går att utläsa hur vaije period präglats av vissa typer av föreställningar 
om ekologisk problemlösning (se nedan). 

Motsättningen mellan dessa mål "omförhandlas" alltså fortlöpande. Likaväl som 
kompromisser kan ta form ur väl avgränsade intressekonflikter mellan aktörer, kan de 
uppstå inkrementellt över en längre tidrymd (jfr Sabatier & Jenkins-Smith 1993).19 Såsom 
en i samhällssystemet inlemmad motsättning, ligger det i sakens natur att denna också 
saknar en definitiv "lösning". Capra hävdar: 

"Since all opposites are interdependent, their conflict can never result in the total victory of one 
side, but will always be a manifestation of the interplay between the two sides." (1975 s 134) 

I syfte att förtydliga dessa principiella tankegångar har jag valt att ge en dialektisk 
belysning av hur synen på ekologisk problemlösning förändrats över tid. Exemplet är 
starkt förenklat, då avsikten endast är att konkretisera innebörden i Spänning 
kompromiss-modellen. Detta innebär bl.a. att jag enbart väljer att lyfta fram några typer 
av kompromisser, och inte faster närmare avseende vid att olika former av 
kompromisser kan förekomma parallellt: 

Miljödebatten under den tidiga efterkrigstiden var i huvudsak inriktad mot lokala 
miljöproblem.20 Industriella punktutsläpp utgjorde här en central fråga (se t.ex. 
Lundqvist 1996 s257f). En tidig kompromiss mellan ekonomiska och ekologiska mål 
bestod i att konstruera höga skorstenar inom industrin, i syfte att minska lokal 
miljöbelastning till följd av industriutsläpp (jfr Martin 1998 s273-28321). Istället för att 
föroreningarna drabbade närmiljön i koncentrerad form spreds de nu ut över större 
arealer. Även om denna typ av konstruktioner innebar merkostnader för industrin, 
möjliggjorde de samtidigt för företagen att fortsätta sin verksamhet som tidigare. 

Även under 1960- och 70-talen var industriella utsläpp en av de mer centrala 
frågeställningarna i såväl den svenska som internationella miljödebatten (se t.ex. 
Lundgren 1989, Gustafsson 1993). Växande insikter om hur dessa utsläpp bl.a. skapar 
regionala försurnings- och tungmetallproblem, visade nu på otillräckligheten i tidigare 
kompromisser. Detta utmynnade i en kompromiss där olika former av processrenings-
tekniker (inom den miljöpolitiska litteraturen används ofta beteckningen end-of-pipe-
lösningar) sågs som centrala inte bara i hanteringen av industriella utsläpp, utan 
överhuvudtaget för förverkligandet av en god miljö (Hajer 1995, Lundqvist 1971 kap.5, 
Lundgren 1989 särskilt s.50). Implementeringen av denna form av insatser har emellertid 
inte varit okontroversiell. Mot bakgrund av den vinstrationalitet som driver företagen 
blir det naturligt att industrin ofta motsätter sig krav på (kostsamma) miljöinvesteringar 
från myndigheter och medborgare (Mishra 1997, Faber 1997, Rowell 1996, Beder 1997). 

Idag betraktas miljöproblemen som globala. Trots reningsteknik och att vissa 
miljöfarliga substanser har försvunnit ur industriella processer, förvärras den ekologiska 
krisen. Bakgrunden finner vi bl.a. i en tilltagande exploatering av jordens natur
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tillgångar, och att en ökad global resursanvändning motverkat de miljövinster som 
uppnås genom t.ex. processrening och effektiviseringsåtgärder (Altvater 1997, Martell 
1994 kap.2). Här kan också nämnas svårigheterna att med end-of-pipe-lösningar komma 
till rätta med vissa problem, kanske tydligast illustrerat av växthuseffekten. Miljö
problemen har med tiden allt mer också kommit att sammankopplas med våra livsstilar 
och det moderna samhället som sådant (Rogers 1994). 

Samtidigt har tilläxtekonomin och dess värdegrund idag en sannolikt starkare position 
än någonsin tidigare (se t.ex. Giddens 1996, Daly 1992 s8, Friman 2002). Det 
ekonomiska tillväxtmålet har också satt en stark prägel på den miljöpolitiska debatten. 
Tillväxtorientering i förening med insikter om den ekologiska krisens dimensioner har 
t.ex. utmynnat i en "hållbar tillväxt"-retorik (Daly 1994 kap. 14; SOU 2000:7 kap.5; även 
beteckningen "grön tillväxt" förekommer). Med framväxten av den ekomodernistiska 
diskursen under 1990-talet har miljöanpassning också i växande grad kommit att 
framställas som en potentiell eller reell motor i samhällsekonomin (Weale 1992, Hajer 
1995, Christoff 1996, Skou Andersen 1999 s 16). Detta kan uppfattas som ett försök att 
gå bortom föreställningen att miljöhänsyn skapar restriktioner på ekonomin - och 
tvärtom t.o.m. kan bidra till den ekonomiska tillväxten. Idén lanseras preskriptivt av 
många forskare (jfr Mol 1997 s 140), men förekommer överhuvudtaget i ansatser att 
förstå den förda miljöpolitiken och retoriken bakom denna. Den ekologiska 
moderniseringens principer anses i hög grad utgöra en giltig beskrivning av premisserna 
bakom dagens miljöpolitik - i Sverige såväl som i övriga västvärlden (se t.ex. Haj er 
1995, Anselm & Hedrén 1998, Jamison & Baark 1999).22 

Ekomodernismen framställer den ekologiska krisen som en viktig samhällsfråga, och 
uttrycker en mer långtgående ambition att integrera ekologiska mål i samhället (Hajer 
1995). Samtidigt antas hållbar utveckling kunna genomföras inom ramarna för 
tillväxtekonomin (a.a.). Inflytandet av ekomodernism i dagens miljödebatt gör att denna 
kan uppfattas som en för stunden politiskt tongivande kompromiss mellan ekonomi och 
ekologi. Det är mot denna bakgrund som detta utgör ett av analysramens tre perspektiv. 

Denna översikt ger en illustration av hur synsätten på miljöproblemen successivt 
förskjuts från att uppfattas som geografiskt och sektoriellt avgränsade, till att människan 
idag ser på miljöfrågan som någonting som griper in i alla delar av samhällslivet - och 
hotar själva vår existens. De kompromisser som formuleras innebär att de ekologiska 
målen - sett i ett längre tidsperspektiv - tillerkänns en allt viktigare roll.23 Samtidigt 
framträder målen att i det kortare perspektivet generera ekonomisk tillväxt som 
sannolikt mer tongivande än någonsin tidigare. Detta ger ett starkt argument att hävda 
att villkoren i dagens miljöpolitik utformas inom tillväxtekonomins ram. Problemet är 
att vaije kompromiss hittills visat sig otillräcklig. En bakgrund är enligt bl.a. Redclift 
(1996 s91) och Gleeson & Low (2000) att den ekologiska problemlösningen snarare 
inriktas mot att åtgärda symptom än miljöproblemens grundläggande orsaker. Renare 
teknologi kan bidra till minskad miljöbelastning om allt annat är oförändrat. Dagens 
växande globala resursförbrukning gör det dock tveksamt ifall denna typ av åtgärder är 
tillräckliga. Figur 2.1 ger en illustration av Spänning Kompromiss-modellen där jag 
även integrerat de exempel som redovisas: 
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Som framgått av resonemanget opererar denna modell på olika nivåer. I figuren 
illustrerar pilarna nedtill spänningsförhållandet mellan ekonomiska aktiviteter och målet 
om en god miljö i tillväxtekonomin. De motriktade pilarna längs tidsaxeln ger dessutom 
en principiell illustration av miljöpolitikens utvecklingsdynamik: Här åskådliggör de 
vänsterriktade pilarna samhällets växande ekonomiska aktiviteter, och de högerriktade 
pilarna de gradvis ökade miljöinsater som framtvingas genom miljöbelastningen från 
dessa aktiviteter (jfr ovan). De motriktade pilarna längs tidsaxeln ska även ses som en 
illustration av miljöproblemens ökade omfattning. Vid vaije tidpunkt är samhället inriktat 
mot ett visst mönster av åtgärder - kompromisser - för att minska miljöpåverkan av 
människans ekonomiska aktiviteter (jfr punkterna A, B och C). Dessa kan motverka att 
spänningarna mellan ekonomi och ekologi ökar - jfr de streckade pilarna - men stoppar 
inte trenden mot ökad miljöbelastning. Vad figuren åskådliggör är m.a.o. hur tilltagande 
spänningar mellan ekonomiska aktiviteter och miljöbelastning leder till kvalitativa 
förändringar i synsätten på ekologisk problemlösning. Spänning kompromiss-modellen 
säger däremot inget om hur växande spänningar mellan ekonomi och ekologi påverkar 
konfliktmönster inom politik och samhälle. Det ligger dock i sakens natur att ökade spänningar 
mellan ekonomi och ekologi också ökar sannolikheten för politiska motsättningar (jfr 
Taylor 1995). En grund för sådana politiska konflikter kan t.ex. vara växande krav på 
lösningar, som inte grundar sig på att inkorporera den ekologiska problemlösningen 
inom ramen för tillväxtekonomin (jfr Reed & Rothenberg 1993 si 14, Martin 1998 sl-22). 

C. Relationen mellan teori och empiri 
Det är angeläget att redovisa hur den teoretiska analysramens centrala begrepp relaterar 
till studiens empiriska analys. I detta avsnitt behandlas inledningsvis frågan om de tre 
perspektivens roll i fallstudien. Därefter preciseras formerna för analysen av kontext, 
process och motsättningar. 
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De tre perspektivens roll i fallstudien 
Som framkommit i kapitel 1 är perspektiven att uppfatta som idealtyper. Med idealtyp 
åsyftas vanligen en renodling av karaktärsdrag hos ett visst fenomen (se t.ex. Jensen 
1995 s 43, Halvorsen 1992 s 132). I preciseringen av sådana karaktärsdrag för de olika 
perspektiven, har jag även valt att åskådliggöra hur dessa konkret kan manifesteras i 
dagens politiska verklighet. Denna typ av anknytningar sker framförallt i behandlingen 
av ekonomismen, vilket motiveras av tillväxtnormens starka inflytande i vår tid. 
Tillvägagångssättet att anknyta till förhållanden i samhället vid renodlingen av 
idealtyper uppmuntras även av Weber (1983): 

"I syfte att åskådliggöra idealtypen eller idealtypiska utvecklingen försöker man förtydliga dem 
genom att använda åskådningsmaterial som är hämtat ur den empiriskt-historiska verkligheten." 
(si 52). 

De tre perspektivens uttrycksformer sammanfattas i slutet av kapitel 3. Samman
ställningen avser synen på: (i) samhällsmål och utvecklingens drivkrafter, (ii) samhällets 
relation till ekosystemet och den ekologiska krisens natur, (iii) den ekologiska 
problemlösningens metoder. Som tidigare redovisas är avsikten att undersöka tendenser 
i lokalsamhället med de olika perspektiven som orienteringspunkter. Perspektiven fyller 
dock delvis olika funktioner i den empiriska analysen: 

Ekonomismen: Studiens forskningsproblem motiverar problematisering av mål och 
mekanismer i tillväxtekonomin som bidrar till ökad miljöbelastning. Detta utgör en 
viktig bakgrund till den empiriska analysen, och möjliggör också en mer dynamisk 
förståelse av de samhällsprocesser som givit grogrund till Agenda 21-rörelsen. Det 
ligger också i sakens natur att ekonomismen såsom en mer tongivande tendens i dagens 
samhälle (se ovan), även påverkar villkoren i de LA21 -processer som analyseras. 
Inflytandet av tillväxtideal över normbildning och problemlösning i vår tids samhälle 
kan påverka hanteringen av miljöproblemen i olika avseenden. På ett mer 
grundläggande plan far det rimligen följder för synen på miljöproblemen som 
samhällsfenomen, och föreställningarna om hur dessa bäst hanteras. Henderson (1995) 
betecknar t.ex. ekonomismen som: 

"... the peak of the dominant paradigms of industrialism, materialism, technolo gical optimism, 
and general obliviousness to the natural resources on which is was based." (s73) 

I liknande anda sammanfattar Kronsell (1997): 
"Economism is one of the most important pow er practices contributing to the degradation of 
nature and has important impacts on the relationship [to] nature. " (s43) 

I den förda politiken kan således tillväxtidealens inflytelserika roll även fa praktiska 
konsekvenser för möjligheterna att prioritera andra samhällsmål (t.ex. genom att andra 
politiska mål villkoras med samhällets kapacitet att generera ekonomisk tillväxt, eller att 
mål som hotar tillväxten riskerar att underordnas). Även dessa förhållanden ger 
anledning att probiematisera ekonomismen. Ekonomismen anammas också som 
orienteringspunkt i den empiriska analysen (jfr ovan), där perspektivet är av mest 
uppenbar relevans vid analysen av motsättningar.24 Behandlingen av ekonomismen ger 
slutligen en referensram, som bidrar till att förtydliga övriga perspektiv och dess relation 
till tillväxtekonomin. 
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Ekomodernismen: Av vad som tidigare framkommit representerar ekomodernismen ett 
reformorienterat perspektiv på miljö och hållbar utveckling. Till skillnad från de båda 
övriga perspektiven behandlas ekomodernismen inte som en mer allmän värdegrund i 
synen på samhället (se avsnitt A) utan betecknar enbart ett visst sätt att se på 
miljöproblemen och dess hantering. Det är angeläget att processanalysen fångar 
skillnader mellan LA21-inslag som speglar en kritik av tillväxtekonomin (och försök att 
stärka ekonomiska relationer baserade på andra utgångspunkter) och inslag som syftar 
till miljöanpassning inom tillväxtekonomins ramar. Genom att dagens miljöpolitik anses 
vara präglad av ekomodernism (se avsnitt B), har jag bedömt att processanalysen stärks 
av att även inkludera detta perspektiv. 

Socialekologin: Forskningsproblemet och studiens utgångspunkter gör det motiverat att 
inkludera ett perspektiv som går bortom den logik som driver den ekologiska 
problemlösningen inom tillväxtekonomin (dvs. den dialektiska relation som i studien 
betecknas Spänning kompromiss-moàQÌÌQTi). Vilka synsätt på ekologisk problemlösning 
som utmärker de analyserade processerna är dock en öppen fråga. Deras innehåll formas 
i en komplex verklighet av olika arenor och intressen, och det är rimligt att anta att olika 
perspektiv kan manifesteras parallellt. 

Analys av process, motsättningar och kontext - tillvägagångssätt och avgränsningar 
Även om analysen av process, motsättningar och kontext avser skilda fenomen, är det 
viktigt att betona att dessa problemområden också kan stå i en nära inbördes relation. 
Till exempel kan kontextfaktorer (såsom kommunernas ekonomiska eller arbetsmarknads
politiska tillstånd) visa sig centrala för att förstå såväl processemas inriktningar som de 
motsättningar som analyseras. Vissa ytterligare konkretiseringar av tillvägagångssätten 
att analysera dessa faktorer sker även i det sammanfattande avsnittet i kapitel 3, mot 
bakgrund av dess problematisering av de tre perspektiven. 

Kontext och drivkrafter: Beteckningen kontextfaktorer åsyftar socioekonomiskt och 
sociokulturellt relaterade förhållanden i lokalsamhället. Med socioekonomiska faktorer 
avser Putnam (1993 sii) förhållanden relaterade till "social development and economic 
well-being". Ahnström (1980), Anselm & Hedrén (1998) och Andersson (1988) 
sammankopplar begreppet med faktorerna yrkesgrupp, klass, utbildning, inkomst och 
social föränderlighet. I denna studie åsyftas med socioekonomiska faktorer närmast 
sådant som befolkningsstorlek, urbaniseringsgrad, näringsstruktur, social mobilitet 
(omfattning av in- och utflyttning), och invånarnas sociala status (utbildningsnivå och 
yrkestillhörighet bland befolkningen, etc.). Den lokala ekologiska problembilden (t.ex. 
förekomst/frånvaro av större industriutsläpp och mer omfattande trafikrelaterade 
miljöproblem) är även denna en faktor av mer uppenbar relevans. Med sociokulturella 
förhållanden avses närmast lokala identitetsmässiga band, inflytandet av lokala 
traditioner, och andra förhållanden som bidrar till att forma en viss mentalitet eller anda 
i de enskilda kommunerna (jfr Putnam 1993 sii; se även Ostrom 1990, 1992). Det 
ligger i sakens natur att socioekonomiska och sociokulturella förhållanden formas i 
samverkan.25 
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Den kommunala nivån är även underställd regelverk och annan styrning på högre 
nivåer i det politiska systemet. Det handlar här om faktorer som kommunerna har ett mer 
begränsat handlingsutrymme att påverka. I analysen av enskilda fenomen kan det också 
vara motiverat att anknyta till styrning och initiativ av t. ex. nationella myndigheter. För 
att begränsa studiens omfattning avstår jag dock från att presentera en samlad under
sökning av hur denna typ av faktorer påverkar processerna. Institutionaliserad styrning 
genom lagar och liknande betraktas därför i övrigt som en given bakgrund och avspegling av 
samhällets allmänna funktionssätt (jfr tidigare förtydliganden om tillväxtekonomin). 

En aspekt av det empiriska forskningsproblemet (se kap. 1) är analysen av drivkrafter 
i processerna. Därmed avses faktorer som - vid sidan av målet om hållbar utveckling -
tydligare bidragit till att skänka politisk legitimitet åt LA21, eller i övrigt framstår som 
strategiskt betydelsefulla för processernas utvecklingsdynamik. Bakgrunden till denna 
analys är en ambition att bidra till kunskaperna om vad som gör vissa kommuner mer 
framgångsrika i LA21-sammanhang. Resultaten kan dels vara av praktisk nytta bland 
kommuner som arbetar med LA21, dels vara av värde för fortsatt forskning om 
villkoren i lokalt arbete med hållbar utveckling. Analysen av drivkrafter är framförallt 
grundad på intevjuundersökningen, där flera frågor direkt eller indirekt berör denna 
aspekt (se frågematerialet i Appendix). Jag väljer avsiktligt en mer öppen definition av 
drivkrafter, av samma skäl som i fallet med kontextanalysen. Min förförståelse är dock 
att faktorer av mer central betydelse för uppkomsten av ett gynnsamt LA21 -klimat kan 
innefatta: förhållanden relaterade till den lokala kontexten [enligt definition ovan] och 
ambitionen att förena LA21 med andra politiska mål än hållbar utveckling; kreativa 
individer och en öppenhet för nya politiska initiativ; organiseringen av LA21. Det ligger 
i sakens natur att de drivkrafter som uppmärksammas även kan vara relevanta för 
pro ces s analys en av synsätt på ekologisk problemlösning inom LA21. 

Processanalys: Den centrala frågan i processanalysen avser vilken syn på ekologisk 
problemlösning som uttrycks i idé och handling (inom olika arenor samt i kommunen i 
dess helhet), och vad detta innebär för förutsättningarna att genomföra olika aspekter av 
hållbar utveckling. Processanalysen gäller däremot inte den kvantitativa omfattningen 
av LA21 -arbetet (i termer av mångfalden pågående verksamheter, antalet LA21-engage
rade inom olika arenor, vilka ekonomiska resurser som finns avsatta för LA21, etc.). 
Tolkningarna bygger på samlade bedömningar av LA21-mål, aktiviteter, synsätt bland 
aktörer, etc. Analysen av enskilda arenor och verksamheter är främst baserad på 
intervjuer26. 

Med legitimitet åsyftas i vissa sammanhang den rättsliga/legala grunden för offentlig 
maktutövning (jfr Hanberger 1997 s40f). I denna studie avses däremot vilket stöd de 
analyserade processerna åtnjuter i lokalsamhället. Legitimiteten bedöms både mot 
bakgrund av det principiella stödet för processerna, samt handlingsberedskapen att 
implementerà formulerade mål. Analysen utgår från olika bedömningsgrunder. 
Intervjumaterialet är här centralt. Bedömningarna grundar sig då både på intervju
personers synsätt på ekologisk problemlösning, och deras bedömningar av processernas 
villkor. Vid analys av legitimiteten för processerna är tillståndet inom den politiska 
arenan - med avseende på initiativ och förhållningssätt till LA21 - en nyckelfaktor. 
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Utgående från att LA21 är en utmaning för hela lokalsamhället berörs även frågan om 
processernas legitimitet bland medborgarna. Legitimitetsfrågan anknyter även till 
analysen av motsättningar. En samlad analys av legitimiteten för LA21 ges därför först i 
det avslutande kapitlet. 

Motsättningar: Med beteckningen motsättning avses en principiell konfliktrelation 
mellan ekonomiska och ekologiska mål i dagens samhälle. Sådana motsättningar 
behöver därför inte nödvändigtvis uttrycka sig i tydliga aktörskonflikter. Ställt på sin 
spets skulle det mesta i lokalsamhället som på någon ekonomiskt relaterad grund går 
emot den ekologiska problemlösningen inom LA21 manifestera en motsättning. 
Analysen avser därför inte motsättningar bottnande i ekonomiska förhållanden som 
komunema har begränsade förutsättningar att påverka (t.ex. nationella skattesystem eller 
den kommunala ekonomins budgetramar). Fokus ligger här på aktörsinitiativ hing 
verksamheter som särskilt väl synliggör motsättningar till LA21 -processernas mål. 
Konkret uppmärksammas: 
(1) Aktörskonflikter kring projektinitiativ. Avsikten är att undersöka de (teoretiskt 
relevanta) frågor som visat sig mest konfliktfyllda i fallstudiens kommuner. Styrande 
för valet av fall är då framförallt vad som av intervjupersoner framställs som 
konfliktfyllda frågor. I konflikter mellan aktörer synliggörs argumentationslinjer, 
realpolitiska styrke-relationer, samt mer centrala faktorer bakom motsättningar inom 
spänningsfältet ekonomi-ekologi. Sådana motsättningar blir på så vis viktiga som 
underlag för bedömningarna av villkoren i arbetet med hållbar utveckling. Frågan om 
den politiska ledningens agerande är här av naturliga skäl en central analysfaktor. 
(2) Andra initiativ som särskilt väl åskådliggör motsättningar. Fallstudiearbetet kan 
uppmärksamma mig på teoretiskt relevanta mål eller projekt, alldeles oavsett om dessa 
är föremål för aktörskonflikter. Jag har inte bedömt det meningsfullt att mer i detalj 
fastställa vad som är analytiskt relevanta motsättningar, då detta måste speglas genom 
de enskilda sammanhangens unika omständigheter. Preciseringen av ekonomismen i 
kapitel 3 utgör dock en grund vid identifiering av motsättningar. Renodling av 
tillväxtekonomins normer och uttrycksformer ger ett instrument att identifiera 
verksamheter som speglar tillväxtpolitik, och eventuellt kan bedömas vara i konflikt 
med kommunala LA21 -mål. 

Analysen av motsättningar är alltså i hög grad en aktörsanalys. Det bör dock framhållas 
att vad som utvecklas till aktörskonflikter också påverkas av samhällsklimatet. 
Förhållanden kan av enskilda aktörer upplevas som konfliktfyllda, utan att detta därför 
artikuleras i den politiska debatten. En tänkbar bakgrund är då att det politiska klimatet 
och rådande maktförhållanden blockerar förutsättningarna för vissa perspektiv och 
frågeställningar att synliggöras på den politiska agendan (Kingdon 1984, Lukes 1974 
s22fif). Teknik erna att försvara värden och mål med ett starkare inflytande över samhället 
kan också vara subtila (Crenson 1971, Lukes 1974 s24f). I denna studie sker ingen 
teoretisk problematisering av makt och makttekniker. Avhandlingens teoretiska ansats 
gör det dock möjligt att närmare belysa sammanhang där maktutövning är inflätad -
liksom sådana mekanismer som påverkar om motsättningar politiseras eller ej - utan att 
denna därför görs till det centrala elementet i analysen. Även processanalysen kan vara 

24 



relevant i synliggörandet av mer politiskt kontroversiella frågor. Om LA21-mål visar sig 
svåra att omsätta i handling är tänkbara orsaker att de är alltför kontroversiella eller helt 
enkelt inte åtnjuter tillräcklig politisk status. Sådana förhållanden kan därför bidra till att 
fördjupa kunskaperna om motsättningar inom spänningsfältet ekonomi-ekologi. 

Förändringsdynamik: Att fånga dynamik och förändringsprocesser kan möjligen 
framstå som en komplicerad uppgift, då fallstudierna genomförs under en relativt 
begränsad tidsperiod. Mot detta ska ställas att lokal organisering för hållbar utveckling 
är ett fenomen som framförallt vuxit fram under 90-talet. Det bör därför vara möjligt att 
dokumentera kvalitativa förändringstendenser i kommuner som mer aktivt arbetar med 
hållbar utveckling. Till detta ska läggas att analysen även avser tidigare skeenden av 
processerna; tidsperspektivet avgränsas m.a.o. inte enbart till den period då fallstudierna 
genomförts (se följande avsnitt). 

D. Metod och material 
I detta avsnitt redovisas dels fallstudiemetoden samt kommunurval, dels studiens 
datamaterial. Studiens förståelseorientering (se kap. 1) styr mina metodöverväganden. 
Såväl utgångspunkter för datainsamling som tillvägagångssätt att analysera empiriska 
data grundar sig på en kvalitativ metod. Den empiriska analysen bygger på intervju
undersökning (se nedan) samt innehållsanalys och tolkning av data. I studien är det 
förståelsen av sammanhang och politiska processer som står i fokus (se kap. 1), och inte 
relationen mellan åtskilda variabler (jfr Holme & Solvang 1991 kap. 5, Alvesson & 
Sköldberg 1994 kap. 1). Kvalitativ forskning har en rad förtecken, men representerar 
även ett förhållningssätt till forskning. Där den kvantitativa forskningsprocessen 
kännetecknas av tydligt åtskilda faser - baserad på en i förhand fastställd forsknings
design - utmärks kvalitativ forskning inte minst av öppenheten att genom forsknings
processen befrukta problemformulering och teoriram (Holme & Solvang 1991 s 88f, 
Repstad 1999 si2). Denna studie har vilat på samma grunddrag under hela 
genomförandeprocessen; mitt arbete med fallstudierna (men även andra influenser) har 
dock bidragit till begreppsutveckling och precisering av teoriram. 

Fallstudie som metod 
Explorati vt orienterade studier och överhuvudtaget forskning inom mindre genom
forskade problemfalt, är sammanhang där Yin (1994 s3ff) beskriver fallstudie-ansatsen 
som särskilt värdefull.27 För att möjliggöra en mer inträngande analys av dynamiken 
inom spänningsfältet ekonomi-ekologi - och därigenom även blottlägga mer subtila 
fenomen - finner jag det också nödvändigt att avgränsa studiens fokus till ett fåtal 
kommuner (jfr Yin 1994 sl3).28 Fallstudieansatsen kan vara problematisk i situationer 
där syftet är att nå generaliserbarhet och representativitet. Detta gäller emellertid inte 
denna studie, där målet istället varit att göra ett strategiskt urval (jfr Halvorsen 1992 
kap. 8; se nedan). LA21-processer kan utvecklas kring en mångfald teman. Det finns 
även skäl att anta att processernas villkor skiljer sig mellan olika typer av kommuner (se 
föregående avsnitt). För att möjliggöra en mer mångfacetterad bild av LA21 som 
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fenomen har jag därför velat inkludera åtminstone några kommuner i fallstudieanalysen. 
Antalet fall har dock begränsats för att möjliggöra mer ingående studier i de enskilda 
kommunerna. Ambitionen att balansera dessa olika mål ligger bakom beslutet att 
studera just fyra kommuner.29 

I fallstudier baserade på fler än ett fall kan man sträva efter en maximal variation 
mellan fallen, men också att identifiera kritiska fall (se t.ex. Jensen 1995 s51ff). Jag 
följer här den senare linjen. Ett fall kan t.ex. vara kritiskt genom att det synliggör 
gränser för vad som är politiskt möjligt. En sådan utgångspunkt är av direkt relevans för 
denna studie. Om vissa typer av miljömål visar sig svåra att implementerà i kommuner 
där det utvecklats ett särskilt aktivt LA21-arbete, ger detta visserligen ingen grund för 
generalisering. Icke desto mindre bör det ses som en relevant indikator vid bedömningar 
av möjligheterna att genomföra politik för hållbar utveckling i svenska kommuner. 
Sådana resultat kan dessutom ligga till grund för fortsatt forskning om villkoren i LA21. 
Enligt Flyvbjerg (1991a sl49f) och Repstad (1999 si6) ger analys av "extrema" eller 
"avvikande" fall - varmed principiellt avses att de varit särskilt framgångsrika eller miss
lyckade - speciellt goda förutsättningar att generera ny kunskap. Med avhandlingens teoretiska 
analysram är det en fördel om studien avser kommuner där motsättningar mellan 
ekonomi och ekologi framträder mer tydligt i kommunpolitiken (som grund för förståelsen 
av dynamiken inom spänningsfältet ekonomi-ekologi). Detta är ett skäl att analysera 
kommuner med höga LA21-ambitioner, då detta ökar utsikterna att sådana motsättningar 
synliggörs politiskt. Ambitionen har således varit att göra kommunurvalet bland 
kommuner som vid urvalstidpunkten (hösten 1995) såväl i målformulering som i 
aktiviteternas mångfald och innehåll uppvisade de mest långtgående ansatserna för 
hållbar utveckling (se nedan). 

Studiens fokus på kommuner som nått en pionjärställning inom den lokala Agenda 
21-rörelsen medför av naturliga skäl att andra urvalskriterier far ett mer begränsat 
genomslag. Det enda kriterium som inte är direkt relaterat till själva LA21-processen är 
beslutet att låta studien omfatta kommuner av varierande befolkningsstorlek Min 
föreställning har varit att en kommuns befolkningsstorlek på en mångfald sätt påverkar 
de politiska förhållandena i kommunen (jfr föregående avsnitt).30 

I kontextanalysen (dvs. vad som i studien betecknas som det empiriska forsknings
problemet) är frågan om skillnader och likheter mellan kommunerna av central relevans. 
Studien av kontext och drivkrafter i kapitel 5 bygger också på jämförande analys av 
fallstudiens kommuner. Det komparativa inslaget är i övrigt nedtonat i studien.. I komparativ 
forskning blir frågan om skillnader och likheter mellan fallen den centrala 
analysfaktorn. Det ställer sig då också naturligt att detta styr urvalspremisserna. 
Personligen uppfattar jag den komparativa ansatsen som särskilt ändamålsenlig vid 
hypotesprövning, där analysen av distinkt skilda typer av fall möjliggör att pröva 
inflytandet av olika faktorer (jfr Pennings, Keman & KJeinnijenhuis 1999 s26fï). I denna 
studie analyseras alltså enbart framgångsfall, och med undantag för variabeln 
befolkningsstorlek är fallen inte primärt valda med avsikt att de ska representera olika 
kommunkategorier. Mitt tillvägagångssätt påminner om vad Yin (1994 sl34ff) 
betecknar cross-case analysis, en presentationsform där analysen sker tematiskt och där 
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erfarenheter från de enskilda fallen används för att åskådliggöra det analyserade 
problemet.31 Fallen har närmast en komplementär funktion, med avsikt att möjliggöra en 
mer mångfacetterad analys. Likheter och skillnader mellan kommunerna redovisas 
fortlöpande, men dock endast i den utsträckning jag bedömer att detta är av analytisk 
relevans. En viktig grund för fallstudien är även presentationen av illustrativa exempel.32 

I avsikt att dokumentera allmänna tendenser inom Agenda 21-rörelsen har även en 
enkätundersökning riktad till LA21-samordnare (eller motsvarande) i samtliga svenska 
kommuner genomförts inom ramen för detta projekt (hösten 1998). Undersökningen har 
presenterats i en rapport med titeln En enkätundersökning - Svenska kommuners arbete 
med Agenda 21 (författad av Pia Brundin och Katarina Eckerberg).33 Denna enkät kan ge 
perspektiv på hur vissa observerade fenomen förhåller sig till allmänna tillstånd bland 
svenska kommuner. Enkäten avser bl.a. frågor om LA21-arbetets organisation, 
inriktningar, begränsande faktorer, samt bedömningar av olika aktörers betydelse i 
processerna. 

Kommunurvalet och fallstudiens genomforande 
Jag hade följt den svenska Agenda 21-rörelsen sedan våren 1993 när kommunurvalet 
genomfördes under hösten 1995. Detta innefattade bl.a. deltagande i ett flertal Agenda 
21-konferenser34; täta informella kontakter med personer som på olika nivåer arbetade 
med Agenda 21-frågor; informationsinhämtning genom nyhetsbrev; inläsning av 
kommunala LA21-dokument, m.m. På så vis fick jag en god kännedom om vilka 
kommuner som tillhörde gruppen av "pionjärer". 

Klassificeringen av kommuners ambitioner utgick från tre variabler, vilka jag valde 
att beteckna djup, mångfald och mobilisering. Med djup avsågs närmast hur förändrings-
orienterat LA21-arbetet framstod på grundval av formulerade mål och konkreta projekt. 
Bedömningen av "djupet" i policymål och andra skrivningar utgick inte minst från hur 
LA21-arbetet anknöts till en problembild som inte blott gäller den geografiska 
kommunen. Kommuner som uttryckte ett ansvar för de globala miljöhoten (t.ex. genom 
att formulera reduktionsmål för utsläpp av växthusgaser, eller som hänvisade till 
behovet av en global etik) bedömdes som särskilt intressanta.35 Även om en kommun 
formulerar radikala LA21-mål behöver inte detta nödvändigtvis motsvaras av en hög 
aktivitetsnivå. Kommunurvalet baserades därför också på bedömningar av mångfalden i 
pågående aktiviteter (här togs hänsyn till skillnader i kommunernas storlek). Slutligen 
hade bedömningar av mobiliseringen av lokalsamhällets aktörer en styrande roll för 
kommunurvalet. Här sökte jag kommuner som aktivt verkade för att involvera såväl den 
kommunala organisationen som andra arenor i processen. En central aspekt gällde 
förekomsten av aktiviteter riktade mot civilsamhället. 

Vid sidan av dessa variabler fanns det också andra LA21 -anknutna förhållanden som 
vägdes in vid kommunurvalet. Detta gällde då bl.a. frågan om organiseringen av LA21. 
Förekomst av tvärfackliga LA21-organ bedömdes som särskilt angeläget. Jag värderade 
även institutionella lösningar där vanliga medborgare eller andra aktörer utanför den 
kommunala organisationen fanns representerade. Här beaktades på det hela taget 
huruvida kommunerna valt att inrätta i någon mening innovativa institutionella 
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lösningar för den ekologiska problemlösningen. Slutligen bedömde jag det också 
värdefullt att låta urvalet omfatta kommuner där LA21 -processer både pågått under en 
kortare och längre tidsperiod, då det var min föreställning att detta ger bättre 
förutsättningar att analysera utvecklingsdynamiken i LA21-processer. 

Efter materialbearbetning identifierades 33 kommuner som jag bedömde intressanta.36 

Miljöplaner, Agenda 21-dokument och dylik information rekvirerades från samtliga av 
dessa kommuner; dessutom skickades en enkät till LA21-samordnare eller motsvarande.37 

Efter att ha gallrat fram tio särskilt framträdande kommuner avseende ovan redovisade 
kriterier, placerades dessa i olika storleksgrupper. Här fastställdes kategorierna mindre 
(>20.000 invånare), medelstor (20.000-60.000) och större (<60.000) kommun.38 Med 
denna indelning kan 59% av Sveriges 289 kommuner (1999) klassificeras som mindre, 
31% som medelstora, och 10% som större. Trots att de mindre kommunerna utgör en 
betydligt större andel än övriga kategorier, visade sig gruppen medelstor kommun vara 
särskilt väl representerad inom urvalsgruppen (sex av tio kommuner tillhörde denna 
kategori). Därför beslöt jag att utse två kommuner ur denna grupp. För att målet att utse 
kommuner av skilda storlek skulle få ett tydligare genomslag, valde jag dock en 
"mindre" respektive "större" kommun inom nämnda grupp. Folkmängden i de slutligen 
utvalda kommunerna fördelar sig enligt följande (1999): 

Kommun Befolkningsmängd 
(antal invånare) 

Kungsör 8.200 
Sala 21.500 
Trollhättan 52.900 
Örebro 123.500 

Medan Örebro har arbetat aktivt med frågor om hållbar utveckling sedan mitten av 80-
talet inleddes LA21-arbetet i Trollhättan först 1994. Förutom dessa kommuners allmänt 
höga LA21-ambitioner fanns det i var och en av kommunerna också enskilda satsningar 
och omständigheter som ytterligare stärkte mitt intresse för dem.39 I studien omtalas 
Kungsör och Sala som de mindre kommunerna, och Trollhättan och Örebro följaktligen 
som de större kommunerna. 

En god indikation på att kommunurvalet varit lyckat med hänsyn till målet att välja 
aktiva LA21-kommuner visade sig därefter i Kungens Miljötävlan - den mest erkända 
LA21-rankningen/tävlan bland svenska kommuner (en tävlan som endast genomförs 
vart fjärde år).40 Då denna för andra gången avgjordes i november 1996 erövrade 
Trollhättan l:a pris, Kungsör 3:e och Örebro placerade sig bland de 10 främsta 
(placeringarna 4-10 preciserades inte). [Sala tillhörde inte de 60 kommuner som anmält 
intresse att medverka.]41 

Sala har besökts vid tre tillfallen, och de övriga kommunerna vid två tillfallen 
vardera. Den bild som förmedlades vid det första besökstillfallet i kommunerna har i 
många fall fått nyanseras efterhand. Även under arbetet med fallstudierna har jag hållit 
mig à jour med den allmänna utvecklingen inom Agenda 21-rörelsen, t.ex. genom 
medverkan i Agenda 21-seminarier. 
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Syftet med det första kommunbesöket var att skapa mig en översiktlig bild av 
processernas inriktningar och villkor, samt att identifiera konfliktfrågor. Framförallt 
intervjuades representanter som bedömdes ha särskilt god överblick av processerna, 
däribland LA21 -samordnama. Genom dessa intervjuer identifierades även processernas 
övriga nyckelpersoner/eldsjälar. Jag sökte dessutom bilda mig en uppfattning om den 
politiska ledningens och ledande tjänstemäns roll i processerna. Min avsikt var vidare 
att dokumentera framgångsrika exempel, och inom vilka typer av verksamheter dessa 
återfinns. De uppföljande kommunbesöken har inriktats mot att förbättra dokumentationen 
av enskilda arenor, samt att fördjupa analysen av områden som bedömts särskilt 
intressanta. Några av de viktigaste nyckelpersonerna har intervjuats vid två tillfällen. 
Detta har bl.a. varit en viktig grund för mina bedömningar av förändringstendenser. 

Data och intervjuundersökning 
Den empiriska analysen bygger på personliga intervjuer och olika former av 
sekundärdata, framförallt kommunala dokument. Intervjuerna utgör det viktigaste 
datamaterialet i fallstudien. Målet med dessa har varit att: 

(i) kartlägga vad som sker inom processerna (i termer av inriktningar, organisering, 
viktiga aktörer m m) samt andra kännetecknande drag för kommunerna 
(ii) bedöma intervjupersoners synsätt på ekologisk problemlösning (se nedan) 
(iii) låta intervjupersoner bedöma andra aktörers motiv samt vilket stöd det finns för 
LA21 i allmänhet 
(iv) identifiera motsättningar 

Målet har varit att undersöka tendenser i intervjumaterialet. Totalt har 57 intervjuer 
genomförts. Förstudier av fallstudiens kommuner inleddes under 1995, men 
startpunkten för den empiriska studien kan räknas från tidpunkten för de första 
kommunbesöken mellan januari och maj 1996. Fallstudien avser perioden fram till 
1999, då de sista kommunbesöken genomfördes. I syfte att kartlägga faktorer bakom 
processernas etablering rekonstrueras även politiska skeenden före fältarbetets 
påbörjande (med hjälp av intervjuer och sekundärdata). Även vissa av de konfliktfrågor 
som behandlas bygger på analys av skeenden före 1996. 

En bedömningsgrund som också är viktig att betona är direkt observation (jfr Yin 
1994 s86f, Repstad 1999 s23f). Mina personliga iakttagelser har bl.a. gjort mig 
uppmärksam på frågor och omständigheter som annars sannolikt gått mig förbi. Genom 
direkta observationer har även förutsättningarna att värdera olika utsagor underlättats. 
Sådana observationer har på det hela taget bidragit till att stärka helhetsbedömningarna. 

Nedan redovisas överväganden avseende dokumentanalys, intervjuurval, kodning av 
data, samt genomförande och analys av intervjuer. 

Dokumentanalys: Analyserade texter är till största del LA21 -relaterade; viktigast är här 
politiskt fastställda handlingsprogram, policydokument samt integrerade LA21- och 
översiktsplaner. I studien betecknas dessa nyckeldokument. I praktiken har det dock ofta 
varit oklart vilken inbördes status olika dokument har i fallstudiens kommuner. Detta 

29 



måste bla. ses mot bakgrund av det processperspektiv som kännetecknar LA21. 
Politiskt fastställda LA21-måldokument har ofta flera år på nacken. Under tiden kan det 
ha utvecklats nya LA21-dokument som bättre speglar det rådande läget (t. ex. utkast till 
nya program som ännu inte är politiskt fastställda). För att fånga andan i processerna har 
jag därför även valt att betrakta vissa senare tillkomna dokument som nyckeldokument, 
trots att de inte är politiskt fastställda. 

Analysen av motsättningar bygger vid sidan av intervjuer i hög grad på sekundärdata 
relaterade till dessa frågor (beslutsunderlag, tidningsartiklar m.m.). Då denna analys 
bl.a. bygger på att spegla politiska processer och styrkerelationer mellan olika intressen 
är det nödvändigt med ett källkritiskt förhållningssätt vid analys av tidningsartiklar och 
andra sekundärdata (jfr Halvorsen 1992 s73). Analysen av LA21-dokument fokuserar 
däremot enbart idéinnehållet; dessa dokument behöver alltså inte underkastas bedömningar 
av trovärdigheten i utsagor och dylikt (jfr diskussionen om idéanalys i kap. 1). 

Intervjuurval'. På grund av studiens explorativa natur har det inte varit möjligt att på 
förhand fastställa urvalet av intervjupersoner. Urvalspremisserna har dock styrts av 
studiens frågeställningar och allmänna utgångspunkter (jfr Jensen 1995 s37). Grundat på 
antagandet att LA21-processer kan involvera alla delar av lokalsamhället har min strävan 
varit att förena intervjuer med processernas viktigaste nyckelpersoner, med en bredd i 
intervjuurvalet så att detta inkluderar representanter för olika arenor. Med nyckelpersoner 
avses den grupp av individer som mest aktivt påverkar processernas övergripande 
inriktningar (problemformulering, projektutveckling etc.) och samordning. Det ligger i 
sakens natur att de s.k. Agenda 21-samordnarna utvecklar en sådan nyckelroll (för att 
skapa enhetlighet i begreppsanvändningen används fortsättningsvis beteckningen LA21-
samordnare). I identifieringen av nyckelpersoner har jag valt ansatsen att i intervju
situationer låta dessa identifiera varandra (och således i så liten grad som möjligt låta 
intervjuurvalet styras av min egen förförståelse) [jfr Hjern & Porter 1981]. Detta motiveras 
bl.a. av att det saknas givna principer för organisering och rollfördelning i LA21-
sammanhang. Intervjuer med LA21 -samordnare utgör en viktig grund vid identifieringen av 
processernas nyckelpersoner. Intervjupersonerna kan grovt indelas i följande kategorier: 
(a) LA21-processernas nyckelpersoner. 
(b) Ledande politiker och chefstjänstemän. 
Detta är individer som genom sin ställning har kapacitet att påverka processernas 
villkor. För att fa en bredare belysning av processemas politiska status intervjuas även 
oppositionspolitiker.42 Intervjuer med ledande politiker och chefstjänstemän har av 
naturliga skäl också en viktig roll i samband med de motsättningar som analyseras. 
(c) Andra representanter för den kommunala organisationen och övriga undersökta 
arenor. För att möjliggöra en fördjupad bild av processernas villkor intervjuas LA21-
engagerade representanter för samtliga undersökta arenor. Huvuddelen av intervjuerna 
avser dock representanter för kommunala verksamheter (se nedan). 

Det ligger i sakens natur att intervjupersoner också kan uppträda i olika roller (enligt ovan) i 
en intervjusituation. Detta har då bl.a. fördelen att dessa kan belysa mina frågeställningar 
från olika utgångspunkter. Urvalet av de intervjupersoner som inte är nyckelpersoner har 
anpassats efter kommunspecifika förhållanden. Bakgrunden är skillnader mellan de 
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samt utgångspunkten att LA21 kan utvecklas kring en mångfald teman och projekt. Jag 
väljer dock att avgränsa studien av den kommunala förvaltningsorganisationen till några 
verksamhetsområden, nämligen verksamheter som med min förförståelse: 

(i) bör eller har goda förutsättningar att utveckla en strategiskt viktig roll i LA21 
(ii) ofta framträder som mer centrala i LA21-processer bland svenska kommuner 
(iii) utgör mer centrala verksamheter inom svensk kommunal förvaltning 

Ambitionen har således varit att studera verksamheter som kan utveckla en strategisk 
nyckelroll, eller vars medverkan är central för att LA21 ska fa ett reellt genomslag i den 
kommunala organisationen. Dessa utgångspunkter har resulterat i att följande 
verksamhetsområden identifierats: (1) miljö- och hälsoskydd, (2) barnomsorg, (3) skola, 
(4) vård och äldreomsorg, (5) teknisk verksamhet (drift, underhåll och konstruktion) [se 
kap. 7 för närmare redovisning av motiv bakom urvalet av dessa verksamheter].43 

De tekniska verksamheterna är i vissa fall del av den kommunala förvaltningen (t.ex. 
park- och gatuförvaltning), medan de i andra fall organiseras i kommunal bolagsform 
(t.ex. energiförsöijning och lokaltrafik). Även om det i sig är intressant att undersöka 
hur verksamhetsformen påverkar LA21-arbetets villkor, har jag bedömt detta som en 
alltför omfattande fråga. Orsaken är bl.a. att ansvaret för en viss typ av verksamhet 
ibland kan vara uppsplittrat på både förvaltningsorgan och bolag. Dessutom sker också 
fortlöpande förändringar av dessa förhållanden i kommunerna. 

Kodning av data: En problematisk aspekt i kvalitativa studier, och då kanske särskilt vid 
intervjuundersökningar, avser kontrollerbarheten av data (jfr Halvorsen 1992 kap. 7). 
Det är av praktiska skäl vanligen inte möjligt att bifoga datamaterialet (då kvalitativ 
forskning normalt inte bygger på aggregering och kvantifìering av data). Dessutom kan i 
många fall uppgiftslämnares identitet behöva skyddas, vilket förstås ytterligare försvårar 
möjligheterna till efterhandskontroll. Problem av detta slag har inga självklara lösningar. 
Min allmänna strävan har dock varit att ge en utförlig källredovisning i den löpande texten. 
Både intervjuer och sekundärdata är kodade i fallstudien, med tresiffriga tal. Systemet 
med koder betingas av utiymmesskäl. Samtliga koder definieras i studiens Käll- och 
litteraturförteckning. Den första siffran i koden anger vad det är för typ av data, enligt följande: 

l=Intervjuer [numrerade 101, 102, 103 etc.] 
2=LA21 -relaterade handlingar från de undersökta kommunerna (dokument, internetkällor 
etc.) [numrerade 201, 202, 203 etc.] 
3=Andra LA21 -relaterade dokument (t.ex. nationella rapporter) 
4=Dokument, tidningsartiklar och andra sekundärdata relaterade till analyserade konfliktfrågor 

Nationella offentliga utredningar, propositioner och andra mer viktiga politiska inlagor 
är inte kodade. Intervjuerna är numrerade kronologiskt, dessutom anger en bokstavskod 
intervjupersonens funktion. Som ovan påpekas kan respondenter uppträda i olika roller: koden 
anger i vilken egenskap dessa i första hand intervjuas. Följande bokstavskoder tillämpas: 

LA=Person med kommunal LA21 -tjänst, t.ex. som samordnare eller informatör 
K=Övriga kommunanställda 
P=Förtroendevalda politiker 
F=Företagare 
MO=Representanter för miljöorganisationer 
S=Person med statlig tjänst i undersökta kommuner 
M=Vanlig medborgare 
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Till exempel anger koden "106LA" att det rör sig om en intervju (den sjätte i 
ordningen) med en person som innehar en LA21-tjänst. Jag har övervägt att tillhanda
hålla ytterligare information i intervjukoderna, men avstått detta av utrymmesskäl. När 
det gäller intervjuuppgifter som jag bedömt mer känsliga har jag för att värna 
respondenters anonymitet valt att endast ange vilket år intervjuerna är genomförda (t.ex. 
"Intervju 1997"). Även om detta innebär ett avkall från målet att öppet redovisa studiens 
data, har jag i de aktuella fallen bedömt att värdet av att skydda intervjupersoners 
anonymitet har företräde. 

Genomförande av intervjuer samt intervjuanalys: Flertalet intervjuer har pågått i 1-1,5 
timme, i enskilda fall har dock intervjuer varat uppemot tre timmar. Vid sidan av 
formella intervjuer har dessutom informella samtal med nyckelpersoner ägt rum i många 
olika sammanhang. I genomförandet av intervjuerna har jag försökt balansera målet att 
skapa öppna intervjusituationer (m.a.o. begränsad styrning från min sida), men 
samtidigt också grunda intervjuerna på enhetliga och tematiserade frågor (för att 
möjliggöra analytiskt välgrundade bedömningar) [jfr Holme & Solvang 1991 s89, 111]. 
Intervjufrågorna är utformade på grundval av avhandlingens frågeställningar. Frågorna 
har strukturerats i följande teman: 

(a) intervjupersonens egen roll i processen 
(b) intervjupersonens syn på ekologisk problemlösning och LA21 
(c) LA21 :s villkor inom den arena eller verksamhet som intervjupersonen representerar 
(d) andra aktörers roll i processerna [med avseende på bl.a. deras syn på LA21 och 
ekologisk problemlösning] 
(e) motsättningar och LA21:s status i lokalsamhället 
(f) kontextens roll 

Ett antal nyckelfrågor har ställts vid vaije intervjutillfälle, i övrigt har frågorna anpassats 
efter intervjupersonens funktion samt situations specifika förhållanden.44 Nyckelfrågorna 
finns sammanställda i Appendix. En viss modifiering av frågematerialet har av naturliga 
skäl skett under forskningsprocessens gång, men till sina grunddrag har detta följt samma 
upplägg. Intervjufrågorna har varit öppna och min ambition att i så liten utsträckning som 
möjligt styra diskussionen - t.ex. har jag försökt att ställa många av de frågor som inte 
gäller rena sakupplysningar i sammanhang där de naturligt passat in, snarare än enligt en 
viss ordningsföljd (jfr Marsh & Stoker 1995 si38, Jensen 1995 s71). 

Samtliga intervjuer är inspelade. De renskrivna intervjuerna har bearbetats i två 
led, vilka kan betecknas som ett registrerande respektive tolkande (jfr Repstad 1993 s96f). I 
ett första led har intervjudata tematiserats kommunvis på grundval av mina nyckel
frågor (jfr Trost 1993 s76, Holme & Solvang 1991 s25). Denna samman-ställning 
har utgjort mall vid utformningen av den empiriska studiens disposition och innehåll. Sedan 
den empiriska studiens grovstruktur tagit form har en omläsning gjorts av samtliga 
intervjuer vid två tillfallen [1999 resp. 2001]. Syftet har varit att genomföra en mer 
ingående analys av intervjumaterialet, med avseende på avhandlingens frågeställningar. 

För att stärka den empiriska studien används i relativt stor omfattning citat ur 
intervjumaterialet. Citaten styr inte den empiriska framställningen, utan redovisas för att 
illustrera situationer samt intervjupersoners synsätt på ekologisk problemlösning. Enligt 
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Holme & Solvang (1991 s 142, även s25) är citatanvändning ett lämpligt tillväga
gångssätt i kvalitativt orienterade studier, för att åskådliggöra förhållanden som kan 
bidra till en fördjupad förståelse av det analyserade problemområdet. Dessa framhåller 
även användningen av citat som ett medel att göra den textmässiga framställningen mer 
engagerande (aa s 144; se även Repstad 1999 sl21, Halvorsen 1992 si31 ). 

1 S om redovisas i fo regående kapitel preciseras dock inte det socialekologiska perspektivet (d.v.s det av perspektiven 
som vilar på en annan värdegrund än tillväxtekonomin) på grundval av mina personliga ståndpunkter. Detta 
perspektiv utgör en renodling av element inom ekofilosofi och viktiga politiska dokument for hållbar utveckling, och 
fungerar i likhet med övriga perspektiv endast som en orienteringspunkt för analysen. 
2 Med instrumenteli rationalitet blir problemlösningens form den centrala faktorn, alldeles oavsett problemets 
karaktär. Inom en kapitalistisk marknadsekonomi skulle det t.ex. - i dess yttersta konsekvens - innebära att 
marknadsprinciper blir utgångspunkt for all problemlösning; i centralistiska politiska system den formella 
hierarkiska beslutsgången, osv. 
3 Dryzek uppehåller sig främst vid den ekologiska problemlösningen som ett kommunikativt problem. Vidare görs 
etiska överväganden sällan mer explicita i dennes analys (snarare inskränker sig Dryzeks operationaliseringar till 
frågor om institutionella förutsättningar och ansvarsfördelning). Den relativa frånvaron av etiska överväganden ger 
också upphov till starkt antropocentriskt orienterade tolkningar, vilka inte blir helt representativa för de teoretiska 
diskurser som problematiserar relationen människa-samhälle-ekosystem. Samtidigt som rationalitetsbegreppet hos 
Dryzek har en mer vittomfattande innebörd (se t.ex. Dryzek 1983 s6, jfr Bartlett 1990 s84), används begreppet 
framförallt i klassificeringen av riktgivande mål för offentlig förvaltning och politisk verksamhet. Denne menar då 
att olika former av rationalitet kan förekomma parallellt inom organisationer och processer (i det sammanhanget 
framhålls särskilt den ekologiska och ekonomiska rationaliteten) [a a; jfr Bartlett 1990 s83; Altvater 1997 s5, Doyle 
& McEachern 1998 sl53], 
4 Vid sidan av den funktionella dimensionen av rationalitetsbegreppet menar Bartlett (1990 s84ff) att man även kan 
göra gällande en innehållslig samt procedurrelaterad dimension. Den innehållsliga aspekten avser hur individuella 
beslut och handlingar - medvetet eller oreflekterat - bidrar till att upprätthålla de värden och mål som utmärker en 
viss rationalitet. Den procedurrelaterade aspekten rör den kognitiva och intellektuella process som leder fram till de 
handlingar och beteenden som reproducerar densamma. 
5 Plumwood (1997a) utvecklar denna position och menar att ekologisk rationalitet måste baseras på en reflexiv form 
av förnuft, vilken bl.a. möjliggör att kritiskt pröva premisserna för vad som betraktas som förnuftsmässiga och 
rationella överväganden. Bakgrunden är dennes uppfattning om "the ecological crisis as an aspect and symptom of a 
more general crisis of the western master concept of reason" (s4f). 
6 I De vetenskapliga revolutionernas struktur tar rent av Kuhn samhälleliga revolutioner som utgångspunkt, och 
argumenterar att de vetenskapliga revolutionerna är av samma natur (Kuhn 1981 s81f). Kuhn stödjer även sin 
argumentation om vetenskapliga paradigms inkommensurabilitet på de motsvarande mekanismer han uppfattar inom 
politiken: "Like the choice between competing political institutions, that between competing paradigms prove to be a 
choice between incompatible modes of community life." (Kuhn 1965 s94) Att Kuhn i De vetenskapliga 
revolutionernas struktur inte använde sig av paradigmbegreppet som beteckning på icke direkt vetenskaps-anknutna 
föreställningar kan sammanhänga med att han introducerade ett helt nytt sätt att använda paradigmbegreppet, och 
därför hade goda skäl att förtydliga sin ståndpunkt. 
7 Inom såväl psykologin som sociologin brukar begreppet sönderfalla i tre komponenter - en kognitiv, en affektiv 
(affective) och en beteenderelaterad. Den kognitiva svarar mot uppfattningar om vilka värden som är önskvärda att 
sträva mot, och vad som är korrekta eller felaktiga beteenden i denna strävan; den affektiva avser graden av det 
känslomässiga engagemang individen uppfattar för eller emot ett visst värde; den beteenderelaterade slutligen avser 
vilken kapacitet värden har att generera handlingar (Rokeach 1973 s7; se även Bennulf 1994 si 81). 
8 Johansson & Miegel (1992 s60) sammanfattar distinktionen mellan värden och attityder på följande vis: "A person 
has only as many values as he has learned beliefs concerning desirables modes of conduct and end-states of 
existence, but as many attitudes as he has encountered specific objects and situations." Attitydbegreppet är emellertid 
omstritt - det finns ingen vetenskapligt allmänt vedertagen definition av denna term (Bennulf 1994 sl8f). 
9 Genom att använda beteckningen det "neo-klassiska paradigmet" vill t.ex. Etzioni (1988 kap. 1) betona den neo
klassiska teoribildningens samhällsinflytande. Enligt honom representerar detta en värdegrund som i hög grad 
definierar mål och människosyn i dagens samhälle. 
10 Med uttrycket "legitimerande" ska inte förstås att nationalekonomin som sådan styr samhällsutvecklingen. 
Inflytandet av de nationalekonomiska föreställningar som behandlas är naturligtvis avhängiga mer grundläggande 
samhällsförhållanden och utvecklingsskeenden; nationalekonomiska diagnoser kan emellertid både bekräfta 
(legitimera) och förstärka dessa fenomen. 
11 I aka demiska texter sammankopplas beteckningen social ecology ofta med Murray Bookchin - amerikansk filosof 
och samhällsteoretiker som på 1960-talet lanserade en teori/filosofi under denna beteckning (se t.ex. Bookchin 1996; 
se även Eckersley 1992 s 146-160). Samtidigt förekommer beteckningen numera ofta även i texter som inte direkt 
baseras på Bookchins tankegångar (se t.ex. Martin 1998, Guha 1994, Kvalöy 1993; se även Merchant 1992 som 
uppfattar Bookchins perspektiv som endast en bland andra socialekologiska ansatser). Martin (1998 s304) förknippar 
uttrycket med ambitionen att spegla den ekologiska krisen genom de samhällsstrukturer och maktförhållanden som 
präglar vårt samhälle, och föreställningen att d en ekologiska problemlösningen måste baseras på djupgående samhälls
förändringar. Beteckningen socialekologi används i Sverige också om sociologiskt inriktade studier inom humanekologin. 

33 



12 Det vill säga, till skillnad från ett synsätt där denna reduceras till en teknisk fråga och expertspörsmål. 
Beteckningen socialekologi ska i detta sammanhang således förstås deskriptivt (dvs., sammanfattande denna strävan 
att sammankoppla social och ekologisk problemlösning), och inte som en ideologisk eller normativ beteckning. 
Framhävandet av den sociala dimensionen kan samtidigt uppfattas som en markering mot den filosofiska riktning 
som förordar mer auktoritära och expertstyrda former av ekologisk problemlösning. Denna position är inte 
representativ inom den filosofiska diskurs som problematiserar relationen samhälle-ekosystem, och ansluter 
sammantaget mycket fa representanter. De klassiska exemplen är här Garrett Hardins och William Ophuls' arbeten. 
Den förres bidrag inkluderar främst Hardin (1977) samt The Tragedy of the Commons, Science 162:1243-8 (1968). I 
Ophuls'fall bör framförallt nämnas Ecology and the Politics of Scarcity - A Prologue to a Political Theory of the 
Steady State, W.H. Freeman, San Francisco (1977). 
13 Att jag inte använder uttrycket ekologism (jfr ekonomism) ska alltså förstås mot denna bakgrund. Framförallt är det 
en följd av att ekologisk och social utveckling inom den politiska och akademiska diskurs som belyses, betonas som 
två sidor av samma mynt. Därtill förknippar jag beteckningen ekologism i högre grad med sammanställningar av mer 
abstrakta system av ekologiska principargument Beteckningen socialekologi uttrycker därför enligt min mening 
bättre studiens empiriska orientering mot en existerande social och politisk rörelse i d agens samhälle. Användningen 
av beteckningen ekonomism ska däremot ses mot bakgrund av att detta uttryck har kommit att fa en vid spridning i 
samhällsdebatten under senare år. 
14 I den allmänna samhällsdebatten har dokumentets genomslag däremot varit begränsat jämfört med den 
uppmärksamhet Agenda 21 rönt. I e tt fatal länder blev rapporten dock relativt uppmärksammad i samhällsdebatten 
under slutet av 80-talet, och ledde i vissa fall fram till nationella satsningar i dess spår. Medan detta bl.a. gäller länder 
som Nederländerna och Norge, kom dokumentet att spela en mindre betydelsefull roll i den svenska debatten. 
15 Även om Agenda 21 är det i sä rklass mest inflytelserika av de fem s k UNCED-dokumenten, anknyts det i enskilda 
sammanhang i k apitel 3 även till andra s k Riodokument. Då dessa dokument är resultat av samma politiska process 
kan de bl.a. bidra till att förtydliga teman som utvecklas i A genda 21. 
16 Undantag från detta huvudintryck förekommer dock bl.a. på s21-28, 32f samt i några passager i kap. 10 och 11. 
17 Jämför tex. Lindholm (1978 si 17) som menar att dialektikbegreppet kan användas i tre betydelser: som "allmän 
livsåskådning", som teori ("i betydelsen ett system av vetenskapliga lagar") och som metod. 
18 Ett uttryck för detta skulle t.ex. kunna vara den s k Saltsjöbadsandan som följde på Saltsjöbadsavtalet 1938. Det 
sker således en ständig kamp om den politiska problemformuleringen mellan dessa krafter, baserad på en strävan att 
förändra det ideologiska klimatet till förmån för antingen "arbete" eller "kapital". Samtidigt transcenderar konfliktens 
natur, bl.a. som följd av att vissa av de politiska reformer som tagit form inom spänningsfältet mellan arbete och 
kapital inlemmas i samhällets institutioner och funktionssätt. Två exempel på detta gäller rösträttsreformerna i böljan 
av seklet samt grundlagsbefastandeet av äganderätten på 1990-talet. 
19 Det vill säga, sett över en längre tidrymd kan nya förutsättningar delvis uppkomma utan att vara resultat av politisk 
målformulering eller debatt kring tydliga handlingsalternativ. 
20 Begreppet miljö kom förvisso inte i bruk i dessa sammanhang förrän i böljan av 1960-talet. 
21 Martin använder sig också av detta exempel i u tvecklingen av "a G reen dialectic" (s273; se även 274-283); denne 
utgår dock inte från den grundmotsättning mellan ekonomi och ekologi som redovisas här. 
22 I detta sammanhang ska ekomodernismen förstås som en idéströmning med brett genomslag inom inte minst 
politiken; frågan om företrädarna för dessa idéer själva betecknar sig ekomodemister är däremot av underordnad 
betydelse. 
23 Samtidigt som miljöfrågorna i det längre perspektivet har fatt en gradvis viktigare roll i samhället kan man nu 
emellertid också notera en internationell trend att ett växande motstånd genereras runt miljöpolitiska mål och 
riktlinjer; Rowell (1996) talar t.ex. om en green backlash (se även Beder 1997, Naess 1997a; fenomenet behandlas 
närmare i k ap.4). Dessa tendenser har knappast någon entydig förklaring. Här kan man dock framhålla att ju stöire 
politisk betydelse miljöfrågan far, desto större bör också sannolikheten vara att miljömål genererar motstånd bland 
grupper som ser andra intressen hotas (Shiva 1997). I dialektisk belysning är det också naturligt ifall den 
miljöpolitiska utvecklingen i de t kortare perspektivet både kantas av framgångar och bakslag. 
24 I den mån Agenda 21 -rörelsen är att uppfatta som en reaktion på den ekologiska belastning som genereras inom 
tillväxtekonomin, är det förvisso mindre sannolikt att processerna är tydligare präglade av detta perspektiv. 
25 I praktiken kan det förvisso vara svårt att upprätta en mer skarp gräns mellan kontextanalys och vad som i studien 
betecknas som det teoretiska forskningsproblemet Kontextfaktorer kan också innefatta sådant som relaterar rill den teoretiska 
analysramen . Poängen är dock att synliggöra hur kommunala särdrag (enligt ovan) påverkar LA21 -processers villkor 
26 Detta ger visserligen bara en allmän bild av tillstånden, men avsikten är alltså framförallt att fånga huvuddrag och 
väsentliga skiljelinjer. 
27 Positi vi stiskt baserad kritik mot fallstudieansatsens värde som fenomen bemöts ingående av t.ex. Flyvbjerg 
(1991a) och Yin (1994). Jag ser ingen anledning att reproducera huvudpoängerna i försvaret av fallstudieansatsen 
som sådan, då fallstudier i de flesta statsvetenskapliga miljöer är ett accepterat sätt att bedriva forskning. 
28 En studie baserad på ett större antal fall (t.ex. samtliga svenska kommuner) bedömer jag alltså inte ändamålsenlig 
för att möjliggöra en ökad förståelse med avseende på avhandlingens forskningsproblem. Detta kan vara ett lämpligt 
tillvägagångssätt som underlag för mätning och kvantifiering av LA21-relevanta fenomen, men endast ge en 
begränsad förståelse av LA21-processers underliggande villkor. 
29 Valet att studera just fyra kommuner i f orskningsprojekt kring LA21 i Sverige är inte unikt för denna studie. Två 
andra forskningsprojekt har också utgått från just fyra fallstudiekommuner: Asplund m fl (1997) har studerat LA21-
organisering ur ett planeringsteoretiskt perspektiv. Projektet Agenda 21 i kommunerna - Vägen till en uthållig 
utveckling? som genomförts av Sofie Jörby och Marianne Lindström vid Högskolan i K almar, har studerat LA21 ur 
ett kombinerat samhällsvetenskapligt och naturresurshushållningsorienterat perspektiv. 
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30 Kommunstorleken påverkar bl.a. förvaltningsorganisationens omfattning, och sannolikt även möjligheterna att 
kommunicera LA21-frågor i civilsamhället. Tidigare studier (Amnå, Broo & Hagsten 1992 samt Broo & Hagsten 
1992) visar också att kommunstorleken starkt påverkar förutsättningarna for de miljövårdande myndigheterna. 
Frågan om befolkningsstorleken bör egentligen även relateras till urbaniserings graden. Min utgångspunkt var dock 
att kommunurvalet också skulle spegla skillnader i urbanisering. Även om andra faktorer än befolkningsstorlek inte 
varit styrande for kommunurvalet, har jag funnit det angeläget att de utvalda kommunerna till sina allmänna drag 
inte framstår som alltför lika varandra. 
31 Min bedömning är att en tematisk presentationsform skapar forutsättningar för en mer åskådliggörande och 
uttömmande analys, än ett tillvägagångssätt där de enskilda kommunerna presenteras var för sig. Det är också min 
bedömning att en disposition/analysmetod grundad på att kommunerna redovisas var för sig gör presentationen både 
tyngre och mer omfattande. 
32 LA21 -processerna i d e utvalda kommunerna omfattar en sådan mångfald av aktiviteter att det endast är möjligt att 
belysa begränsade delar. Strävan har varit att förena bredd och djup - att ge en allmän bild av vad som sker inom 
olika arenor, med mer ingående analys av enskilda projekt/verksamheter. 
33 Detta har varit ett samarbete med Miljödepartementet och Kommunförbundet. Enkäten är sammansatt av mig, 
Katarina Eckerberg och Pia Brundin. Undersökningen är genomförd av Brundin, och en rapport med analys av 
enkätresultaten författad av Brundin och Eckerberg (1999). En mer begränsad enkätundersökning genomfördes också 
under våren 1996. Jag sammanställde då ett antal frågor rörande den nationella nivåns påverkan på det lokala LA21-
arbetets villkor. Enkäten riktade sig till LA21-samordnare i 2 9 kommuner som vid denna tidpunkt bedrev ett aktivt 
LA21-arbete. Undersökningen genomfördes som ett CD-uppsatsarbete av Anna Granberg, Lokal Agenda 21 - en 
studie av kommunalt handlingsutrymme. 
34 Under åren 1993-95 deltog jag bl.a. i följande Agenda 21-konferensen Från Rio till din kommun - Konkreta idéer 

för Din lokala Agenda 21, Naturskyddsföreningens höstkonferens, Stockholm 12 november 1993; The European 
Conference on Sustainable Cities and Towns i Ålborg 24-27 maj 1994 (vilken utmynnande i T he Aalborg Charter, 
eller Ålborgdeklarationen); Ecology 94 i Göteborg 19-20 oktober 1994 med Agenda 21 som tema; Agenda 21 -
Nytändning för fysisk planering?!, Föreningen för samhällsplanering, Göteborg 16 november 1994; och Hållbar 
konsumtion - Att skapa nya mönster (en konferens med fokus på kap.4 i Agenda 21) Naturskyddsföreningen, 
Göteborg 24-25 november 1995. 
35 De kommuner som uttryckte höga ambitioner när det gäller att komma till rätta med transportrelaterade 
miljöproblem bedömdes också intressanta. Dels därför att transporterna svarar för en mycket stor del av den totala 
miljöbelastningen i samhället men också genom att transporterna kanske framstår som det politiskt mest 
svårhanterliga miljöprobemet. Strävanden att integrera sociala och kulturella dimensioner samt livskvalitetsfrågor i 
LA21-arbetet behandlades också som indikatorer på djup. Mål för biologisk mångfald, biotopskydd, grön 
tätortsplanering, eller miljösamarbete med Syd har samtliga betraktats som intentioner på djup i denna mening. 
36 Dessa var Avesta, Botkyrka, Eslöv, Gotland, Helsingborg, Hudiksvall, Hässleholm, Höganäs, Karlstad, 
Kristianstad, Kungsör, Luleå, Lund, Mark, Nacka, Norrköping, Norrtälje, Nynäshamn, Sala, Sollentuna, 
Sundbyberg, Sundsvall, Södertälje, Tanum, Tidaholm, Tingsryd, Tranås, Trollhättan, Upplands-Bro, Västervik, 
Västerås, Örebro och Österåker. 
37 De 15 frågorna i denna enkät gällde bl.a. institutionaliseringen av LA21-arbetet; ansatserna att nå kommun
invånarna och andra intressen; prioriterade frågor; kopplingen till globala faktorer; förekomsten av kontroversiella 
LA21 -frågor; hur länge processen pågått; samt tidsperspektiv i processen. 
38 Det finns ingen allmänt vedertagen klassifikationsmodell för folkmängd bland svenska kommuner. 
Klassificeringar grundade på folkmängd brukar även utformas med hänsyn till urbaniseringsgraden samt 
kommunens läge. Svenska Kommunförbundet tillämpar t.ex. en indelningsmodell med följande åtta kategorier: 
glesbygdskommun, landsbygds-kommun, bruksort, normalkommun (mindre än 45.000 invånare och en tätortsgrad på 
60-75%), mellanstor stad (25.000-50.000 invånare), större stad (mer än 50.000 invånare) och storstad (SOU 
1993:19). Med hänsyn till mitt begränsade kommunurval har jag inte bedömt det meningsfullt att precisera fler 
kategorier än de tre som här anges. 
39 Av utrymmesskäl avstår jag från att här redogöra för dessa fenomen; det handlar dock om sådant som analyseras i 
fallstudien. 
40 Tävlingen anordnades första gången 1992. Detta är en kamp mellan svenska kommuner om att uppvisa det bästa 
LA21-arbetet (baserat på ett antal olika kriterier). I förhållande till andra rankningar har denna tävling ett högt 
anseende. Orsak torde inte minst vara att det i juryn sitter personer med mycket god insyn i svenska kommuners 
LA21-arbete. Tävlan bygger dock på att kommunerna själva anmäler intresse av medverkan. 
41 Allt sedan Övertomeå 1983 utropade sig till ekologikommun har det funnits någon eller ett litet fatal kommuner 
som för stunden framstår som förebild inom miljöområdet. Under de första två åren efter Riókonferensen, lyftes 
särskilt Marks kommun fram som en förebild (vilket inte minst berodde på att man redan hösten 1992 kunde 
presentera en lokal Agenda 21-plan; senare har emellertid ansatsen att "forcera" fram ett Agenda 21-dokument 
ifrågasatts). Örebro hade länge också en mycket stark lyskraft mot bakgrund av kommunens tidigt mycket 
målmedvetna miljösatsningar. Sedan 1996 har Växjö - mycket tack vare ett pilotprojekt med Naturskyddsföreningens 
riksorganisation som pågick 1995-97 - tillsammans med Trollhättan seglat upp som de kanske oftast åberopade 
förebilderna. 
42 I kommuner där det skett politiska majoritetsskiften under 1990-talet kan bl.a. intervjuer med representanter för 
tidigare styrande partier/partikoalitioner, bidra till en mer fullständig belysning av utvecklingen. 
431 kommuner där LA21 -frågorna betraktas som övergripande utvecklingsfrågor blir det naturligt att planerare far en 
strategiskt viktig roll. En särskild analys av planerarnas roll utvecklas dock inte i studien. Asplund m fl (1997) 
hävdar att planerarna representerar en egen kultur inom den kommunala organisationen; frågan är dock hur giltigt 
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detta är i ett LA21-sammanhang. Planerares rent profesionella synsätt på frågor om hållbar utveckling kan sannolikt 
skilja sig betydligt beroende på vilka problemområden man arbetar med (exempel på olika områden är då 
trafikplanering, grönyteplanering och övergripande strategisk planering). Detta kan också vara organisatoriskt 
betingat och styras av kopplingarna till andra verksamhetsområden. I fallstudiekommunerna är många planerere 
professionellt så nära lierade med tekniska verksamheter att det är rimligt att betrakta dem som en del av detta 
verksamhetsområde. Andra planerare är direkt placerade under kommunstyrelsen (t.ex. i Ö rebro med ett stadskontor 
direkt kopplat till KS), och ägnar sig åt långsiktig strategisk samhällsplanering baserad på mer tvärfackliga 
perspektiv. 
44 En indelning har skett i följande övergripande huvudgruppen LA21-samordnare; ledande kommunalpolitiker (ej 
oppositionspolitiker); övriga förtroendevalda; förvaltningschefer och andra ledande chefstjänstemän; övriga 
kommunanställda, representanter för föreningsliv; näringslivsrepresentanter. Frågematerialet har sedan mer specifikt 
anpassats efter de enskilda respon den temas verksamhetsområden (eller motsvarande), samt efter uppgifter som 
framkommit genom artiklar, dokument och tidigare intervjuer. 
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3 

Problemlösningsperspektiv 
- ekonomism, ekomodernism och socialekologi-

"Sustainability will not be achieved by inventing management techniques to combat the 
contradictions of development. It can only be achieved by incorporating a knowledge of the 
consequences of our behaviour into the behaviour itself" Michael Redclift (1996 s2) 

I detta kapitel renodlas uttrycksformerna för de tre perspektiv som utgör grund vid 
analysen av process och motsättningar. Kapitlet behandlar i nämnd ordning ekonomismen 
(avsnitt A), ekomodernismen (B) och socialekologin (C). Behandlingen av ekonomismen 
och socialekologin nödvändiggör en mer grundlig problematisering än i fallet med 
ekomodernismen. Av skäl som tidigare redovisats fokuserar analysen av de förra 
perspektiven även ontologiska föreställningar om människan och hennes roll i 
ekosystemet. Behandlingen av socialekologin bygger dessutom på olika typer av källor. 
Preciseringen av ekomodernismen grundar sig däremot enbart på att sammanställa uttrycks
former inom en etablerad samhällsvetenskaplig miljödiskurs Q*fr kap. 2 A och B). 

I det avslutande avsnittet (D) sammanställs perspektivens uttrycksformer avseende 
synen på ekosystemet, den ekologiska krisens natur, samt ekologisk problemlösning. Här 
summeras även ekonomismens och socialekologins syn på samhällets grundläggande 
mål (ekomodernismen däremot representerar alltså enbart ett visst sätt att se på 
miljöproblemen och dess hantering; jfr kap. 1 och 2). På vissa ställen i texten ges i 
särskilda textrutor en utvidgad belysning till vissa av de resonemang som presenteras. 

A. Ekonomismen - principer och uttrycksformer 

"Economic rationality is the dominant form o f reason in contemporary industrial societies - and, 
arguably, the defining feature of those societies." John S. Dryzek (1987 s55) 

Detta avsnitt redovisar utmärkande drag för ekonomismen. Det vill säga, ett perspektiv 
(a) grundat på ekonomiska mål och principer vilket (b) samtidigt ska ses som en 
renodling av riktgivande värden för dagens tillväxtekonomi. Av skäl som framkommer i 
kapitel 2 utgör nationalekonomisk teoribildning utgångspunkt vid fastställandet av 
ekonomismens uttrycksformer. För att förtydliga relationen mellan teoretiska principer 
och dess uttrycksformer i politik och samhällsliv, berörs även fenomen i dagens 
samhälle som kan härledas ur den typ av idéer som redovisas. Framställningen behandlar i 
nämnd ordning nationalekonomiska synsätt på: (i) ekosystemet, (ii) de grundläggande 
målen för samhället, (iii) ekologisk problemlösning. Sammanfattningsvis behandlas 
ekonomismens kännetecken. Här bedöms även hur den typ av principer. ekonomismen 
representerar påverkar den ekologiska problemlösningens förutsättningar i samhället. 
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Det bör betonas att nationalekonomin inte är helt homogen, att synen på olika 
antaganden kan skilja sig mellan företrädare för disciplinen. Analysen fokuserar dock på 
utgångspunkter som i stora drag är allmänt accepterade inom den idag tongivande 
neoklassiska nationalekonomin, och också utgör fundament för nationalekonomisk analys. 

Nationalekonomins historiska idéarv 
Den tid vi lever i brukar ofta betecknas som den moderna eran. Till vilken tidpunkt dess 
ursprung ska dateras råder det inte enighet kring, men en utbredd mening är att 
framförallt de naturvetenskapliga framsteg och nya vetenskapsideal som växte fram 
under 1600-talet skapade dess förutsättningar (Merchant 1994, 1992; Weber 1992 s35). 
Fram till dess dominerade ett synsätt på naturen som ett levande väsen; en organism 
som verkar i samspel med människan. Detta var ett förhållningssätt som samtidigt satte 
restriktioner för människans ingrepp i ekosystemet (Merchant 1994 s25ff; 1992 s42ff).1 

Med den nya tidens förståelse förvandlades naturen från ett subjekt till ett objekt (von 
Wright 1987, Mies & Shiva 1993, Peterson & Runyan 1993 sl05ff, Worster 1996 kap.l). 
Vad som växte fram var en mekanisk och dualistisk syn, och i dess spår en instrumentetl 
föreställning om naturen som något underordnat - något som kan och rent av bör 
"erövras" av människan (Merchant 1994, Braidotti 1993). 

De sekel som föregick den tidiga industriella och kapitalistiska revolutionen skapade 
de etiska och mentala föreställningar som gjorde mer systematisk naturexploatering 
moraliskt rättfärdigad och således socialt möjlig (jfr Weber 1992, White 1964).2 Med 
framväxten av nya produktions- och organisationsformer föddes också laissez-faire-
kapitalismen, där vaije form av respekt för naturen var bortskalad - exploateringen av 
ekosystemet antog rentav formen av en dygd (Merchant 1994 kap.7, 12). Sammantaget 
lade dessa nya orienteringar i människans förhållningssätt till naturen grunden till den 
anda som senare blivit känd som framstegstanken (von Wright 1987, Merchant 1994). 
Verkande i den framväxande kapitalismens anda omsatte Adam Smith den vetenskapliga 
revolutionens (atomistiska) ontologi och upplysningens rationalitetsbejakande i en 
modem samhällsteori: 

"Den metafor som de tidigare modernisterna använt for att beskriva naturen, använde Smith for 
att beskriva samhället. Konsumenterna, producenterna, ja, hela samhället, förvandlades till en 
maskin, vars s yfte var att producera allt mer välstånd. Resten av världen - alltså naturen och de 
icke-europeiska folken - reducerades till resurser." (Sörlin 1991 s9 5) 

Grunden till välståndet låg enligt Smith bl.a. i en rationell arbetsfördelning såväl inom 
som mellan företag. Genom konkurrens på en öppen marknad, frihandel, äganderätt och 
nationernas produktion av vad som ger dem störst komparativa fördelar slutligen, skulle 
ekonomierna komma att blomstra. Med detta var även grunden lagd till den moderna 
nationalekonomin (Weber 1992, Söderbaum 2000 s7ff). 

Nationalekonomisk förståelse av ekosystemet 
Ekonomibegreppet betyder i dess ursprungliga innebörd läran om hushållet. 
Nationalekonomin brukar också beskrivas som en lära om resurshushållning. Dessa 
öppna formuleringar lämnar vida tolkningsmöjligheter. Nationalekonomin är emellertid 
tydligt präglad av vissa normer i synen på samhället och dess naturrelation. Sökandet 
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efter lagbundenhet och allmängiltiga principer är ett av nationalekonomins främsta 
kännetecken. Detta bör också förstås mot bakgrund av tidsandan när den moderna 
nationalekonomin utvecklades. Det är ingen tillfällighet att dagens nationalekonomi 
finner sin främsta förebild i den tidig-moderna naturvetenskapens mekanistiska, 
rationalitets- och lagbundna uttrycksformer (se t.ex. Max-Neef 1984, Daly 1996, Munda 
1997 s217): 

"The whole truth is that ec onomics, in the way this discipline is now generally professed, is 
mechanistic in the same strong sense in which we generally believe only Classical mechanisms 
tobe." (Georgescu-Roegen 1971 si) 

Det går inte att förstå den moderna nationalekonomins natursyn utan att anknyta till 
disciplinens syn på värdebegreppet. Smith och andra representanter för den tidiga 
nationalekonomin tillämpade en distinktion mellan bruksvärde och bytesvärde. Det 
förra svarar mot ett tings inneboende nyttovärde medan det senare är liktydigt med det 
marknadsvärde som styrs av marknadsaktörers subjektiva och föränderliga värderingar 
(Hornborg 1994). Redan under 1800-talet försvann föreställningen om ett inneboende 
värde hos tingen ur nationalekonomins modellvärld. Sedan dess har värde i 
nationalekonomisk teoribildning varit synonymt med bytesvärde, och således bestämt 
av aktörers temporära värdering i monetära termer (Daly 1996 s4, Rogers 1994 kap.3). 
Naturens tillgångar har med detta synsätt kommit att betraktas som varor vars värde 
bestäms av marknadskonjunkturer och individers fluktuerande preferenser (Rogers 1994 
kap. 3; jfr Giddens 1996 s30). Naturtillgångar som inte går att kommersiellt saluföra på 
marknaden uppfattas principiellt som fria nyttigheter, öppna för obegränsad 
exploatering (Mies & Shiva 1993 s24). 

De ledande företrädarna för den klassiska nationalekonomin ifrågasatte vanligen inte 
naturexploatering som sådan, men i den klassiska nationalekonomins förståelse 
inneslöts tanken om exploateringens och produktionens absoluta gränser - gränser som 
sätts av de fysiska naturtillgångamas ändlighet (Daly 1996 s3ff, 1994 s7). Således fanns 
det med tidens förståelse om inte etiska, så i vaije fall rationella skäl att beakta 
naturtillgångarnas begränsade omfattning. Under de senare decennierna - och då särskilt 
med framträdandet av den neoklassiska skolan (se kap. 2) - har det skett en allt starkare 
orientering mot icke-fysiska, imaginära storheter såsom effektivitet, utbyte och 
marginalnytta (Daly 1994 s 14). Som en konsekvens har intresset för reell produktion 
och distribution inom nationalekonomisk teoribildning minskat (Hugemark 1994 s59). 
En effekt av denna utveckling är att naturtillgångarna i allt högre grad kommit att 
betraktas som externa i förhållande till transaktionsflödena "inom" ekonomin (Daly 
1996). Enligt Daly (1994 s2f) har detta även grundlagt en föreställning om frånvaron av 
gränser för ekosystemets och naturtillgångarnas omfattning. Rent allmänt vilar den 
samtida huvudfåran inom nationalekonomisk teoribildning på en idé om samhälls
ekonomin som ett slutet, cirkulärt system där hushållen tillhandahåller produktions
faktorerna kapital och arbete, och i utbyte får varor och tjänster från företagen. I den 
mån andra förhållanden vägs in i analysen ges de i regel en extern - och underordnad -
roll (Daly 1996, Max-Neef 1984, Munda 1997, Shabecoff 1996). 
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En implicit grund för den neoklassiska nationalekonomin är foreställningen om 
ekosystemet som någonting underordnat det ekonomiska systemet (Henderson 1995, 
Hermeie 1995 kap.4). Bakgrunden står inte minst att finna i nationalekonomins 
historiska idéarv (jfr ovan), och uttrycksformerna är flera. Redan synsättet på 
ekosystemet som en resursbank och råvarukälla uppenbarar en dualistisk hållning, där 
samhälle och ekosystem uppfattas som åtskilda. Ett mer renodlat uttryck för denna syn 
är den centrala tankegången inom nationalekonomins modellvärld att olika typer av 
"kapital" är substituerbara med varandra (Daly & Cobb 1989 s72, Rogers 1994 s24ff). 
En innebörd av detta synsätt är att av människan skapat kapital kan ersätta förbrukat 
"naturkapital" (dvs. naturtillgångar). Om ekonomisk tillväxt leder till förstörda natur
tillgångar kan detta, med modellens resonemang, kompenseras av att tillväxten av andra 
tillgångar, t.ex. konsumtionsvaror, ökar (jfr Munda 1997 217f, Friman 2001). 
Nationalekonomen Marian Radetzki slår t.ex. fast: 

"Möjligheten att substituera miljönyttigheter mot tjänster från f ysiskt eller humant kapital..är 
utomordentligt stora. Reduceringen i miljöresursbasen framstår följaktligen varken som ett 
aktuellt eller potentiellt hinder för långsiktig ekonomisk tillväxt." (1990 s64; även 2001 kap.l, 
kap.8)3 

Då detta tankesätt inte anger några gränser för utbytbarheten, öppnar det i princip för ett 
utbyte från "naturkapital" till människoskapat kapital som inte tar sin ände förrän allt 
"naturkapital" är uttömt (Daly 1996). Men framförallt skapar detta modellantagande 
grogrund för en mental hållning att det inte finns några gränser för hur mycket 
ekonomin kan växa i produktionstermer. Konkreta miljöhot kan därför betraktas som 
mer eller mindre ovidkommande, då samhällsekonomins förmåga att stå emot störningar 
från "det yttre" ekosystemet antas vara goda (Orr 1994).4 

Nationalekonomin i relation till grundläggande ekologiska villkor 
Termodynamiken anger en uppsättning kompromisslösa och enkla principer för 
energiflödena i ekosystemet.5 Dess båda s.k. huvudsatser beskrivs av bl.a. Georgescu-
Roegen (1971 s3) och Hubendick (1985 s44, 525) som de viktigaste bland alla 
naturlagar. Den andra huvudsatsen, den s.k. entropilagen, innebär att oordning (entropi) 
uppstår i ekosystemet när en ordnad och väldefinierad struktur av energi omvandlas (tex. 
genom förbränning), något som förr eller senare sker med all ordnad materia. 6 Endast 
den inströmmande solenergin motverkar denna utveckling. Hubendick (1985 s44) 
hävdar: 

"Den västerländska civilisationen har våldsamt accelererat entropiökningen på jorden. Detta har 
kunnat ske - och kan ske till en tid - tack vare tillgång till lättillgänglig lagrad energi. Ju mer man 
driver på denna process, detta 'framåtskridande', desto snabbare degraderar man jordiska basresurser." 

Ställd mot gängse nationalekonomisk förståelse och terminologi framträder två i grunden 
oförenliga åskådningar. Förutsättningen för att kunna beskriva den hastiga förbrukningen 
av lagrade naturtillgångar som värdealslrande och positiv för samhällsekonomin är att 
man använder måttstockar som bortser från de mest grundläggande samband i 
ekosystemet. Oavsett om ekonomiska aktiviteter innebär oåterkalleliga ingrepp i 
ekosystemet eller ej - och oavsett omfattningen på den entropi som följer av olika 
ekonomiska aktiviteter - så behandlas de från nationalekonomisk synpunkt begreppsligt 
som positiva för samhällsekonomin (Georgescu-Roegen 1971, Daly 1992). Detta är 
sannolikt en bidragande orsak till det tongivande nationalekonomiska synsättet på 
ekosystemet som någonting obegränsat (jfr Hubendick 1985 s525 ff). 
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Nationalekonomisk samhällsanalys och dess politiska samtidsuttryck 
Den neoklassiska nationalekonomin representerar en utilitaristisk syn på människans 
natur som starkt präglar dess modeller och föreställningar om samhällets optimala 
organisation. Då avses föreställningen att vaije individ strävar efter att maximera sin 
nytta, vanligtvis definierat som det som skänker henne störst ekonomisk utdelning 
(Dryzek 1987 s55f, Friman 2002), och rent allmänt dess tilltro till den rationellt 
agerande individen, hushållet eller företaget (Hugemark 1994). Dessa antaganden 
bygger på föreställningen att samhällsekonomin som helhet gagnas av att de enskilda 
aktörerna drivs av sitt egenintresse, eller m.a.o. att konkurrens med egenintresset som 
drivkraft leder till samhällsutveckling och välfärdsvinster (Etzioni 1988 kap. 1, 12; Daly 
& Cobb 1989 s.5ff, kap. 4).7 Den privata äganderätten framställs här ofta som ett 
centralt element för att stärka individen - bl.a. därför att denna ger individerna tydligare 
incitament att agera utifrån sina ekonomiska nyttopreferenser (a.a.). Hugemark (1994) 
visar i sin avhandling hur, som en konsekvens av nationalekonomins politiska 
inflytande, den rationellt nyttokalkylerande aktören blivit normerande i hanteringen av 
allt fler samhällsfenomen. Främjandet av denna människosyn påverkar också 
miljöpolitikens förutsättningar (Rogers 1994 s54f, Kronsell 1997 s85). Politisk 
problemlösning baserad på att främja de enskilda individernas egenintressen kan t.ex. 
medföra konflikt med generations överskridande hänsyn. Framhävandet av konkurrens 
och oberoende mellan människor har enligt Lafferty (1996) givit företräde för ett 
reduktionistiskt sätt att lösa problem där långsiktighet och mer generella samhälls
perspektiv inte ryms. Eckersley (1992 s 14) framhåller mot denna bakgrund: 

"... the tragic dynamic that arises wh en people are motivated by an 'economic rationality' that 
has as its sole objective the maximization of individual gain in the short term." 

Även Kronsell (1997 s85) betonar problemen att integrera långsiktiga perspektiv i ett 
samhälle kännetecknat av en sådan indi vidsyn: 

"The decision maker who is portrayed as selfish, autonomous and who relates to others through 
the ex change of objects and partakes in games with the s ole purpose of hoarding as much as 
possible for one self, is not the decision maker wh o can work from environmental eth ics and 
engage in cooperation and community building to create 'the sustainable society1." 

Denna hållning påverkar enligt Plumwood (1995 s 139, 1997a si5) överhuvudtaget 
normbildningen i samhället, såtillvida att materiella ideal och resursförbrukning 
idealiseras, medan resurshushållande livsstilar framställs i negativ dager (se även Devall 
& Sessions 1985 s73). Kritiken av economic man-normen (se t.ex. Etzioni 1988, Sen 
1987, Svallfors 1990, Orr 1994) avser annars vanligen förringandet av den sociala 
normbildningen och kontexten.8 Svallfors (1990 s73) argumenterar bl.a.: 

"Genom att bortse från de institutionella sammanhang människors motiv och handlande är 
inbäddade i, missförstår man politikens drivkrafter...Iställe t för att se nyttomaximering och snävt 
egoistiskt agerande som resultat av ett visst institutionellt sammanhang, den prissättande 
marknaden, tar man dem som antropologiska konstanter, 'människans sanna natur'." (1990 s73) 

Med den klassiska nationalekonomins utgångspunkt i de begränsningar som sätts av de 
fysiska resursernas ändlighet, blev ständig ekonomisk tillväxt en praktisk omöjlighet 
(Daly & Cobb 1989 s29f, Daly 1996 s3f). Först under den tidiga efterkrigstiden blev 
tillväxttanken mer allmänt accepterad bland ekonomerna. Med tiden har tillväxtmålet 
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blivit normerande, och det främsta bland makro ekonomi ska mål (Daly 1994, Hermeie 
1995 s21f). Mikro ekonomins modeller handlar i hög grad om att fastställa 
jämviktslägen, bortom vilket t.ex. ett företags investeringar eller produktion inte bör 
växa. Trots att makroekonomin utgör ett aggregat av samtliga mikroekonomiska enheter 
förekommer inte inom gängse makro ekonomisk teoribildning tanken på ett sådant 
optimumläge: 

"It is the only magnitude in all of economics that is expe cted to grow forever - never to reach an 
economic limit at which the marginal c osts of further growth become greater than the marginal 
benefits." (Daly 1996 s27) 

Därmed har man i teorin öppnat för ständig ekonomisk expansion - att det ekonomiska 
systemet i allt högre tempo prospekterar, och lägger under sig sin bas, ekosystemet. 

Tillväxtnormens inflytande ska ses i samband med den närmast systematiska 
bortdefinieringen av icke-monetära indikatorer inom nationalekonomins huvudfara 
(Shabecoff 1996 si01). Omfattande kritik har på miljömässiga grunder riktats mot 
tillväxtnormen och dess underliggande premisser (se t.ex. Henderson 1995 kap.4; Daly 
1992, 1996).9 Kritiken har främst avsett vad som kan betecknas traditionell tillväxtsyn, 
fastställd med BNP-måttet och grundad på att energi- och råvaruflödena i samhället 
ständigt ökar. Inom nationalekonomin har det också gjorts försök att reformera 
tillväxtkonceptet; i det sammanhanget har metaforen grön tillväxt fatt ett visst 
genomslag. Denna bygger bl.a. på antaganden om att det s.k. informationssamhället leder 
fram till en "avmaterialiserad" {dematerialized) ekonomi (Daly 1996 s28) inriktad mot 
kunskaps-produktion. I den s k Lindbeck-kommissionens betänkande (SOU 1993:16 
s 147) heter det t.ex.: 

"Vaije krona av bruttonationalprodukten i de utve cklade industriländerna fordrar nu allt mindre 
mängder stål, kilowattimmar, energi etc., medan kunskapsinnehållet växer. Därmed blir 
sambandet mellan produktionen och den yttre miljön allt svagare." (Se även Wibe 1994) 

Som påpekas av t.ex. Christoff (1996) och Hermele (1995) innebär inte kunskapsteknik 
och effektivisering per se minskad resursåtgång. Tvärtom finns det många faktorer i det 
framväxande informationssamhället som istället pekar i motsatt riktning. Vad som bl.a. 
brukar bortses i dessa sammanhang är att i takt med att västvärldens ekonomier blir mer 
informationsinriktade övergår produktionen av de råvaror och konsumtionsvaror 
västvärlden alltjämt förbrukar i allt högre grad till låglöneländer (Christoff 1996, 
Hermele 1995 s93ff, Sachs 2000 s9, Gleeson & Low 2000 sl3, Christie & Warburton 
2001 x-xi).10 Detta innebär inte att vaije enskild form av tillväxt skulle vara oförenlig 
med hållbar utveckling. Problemet är att det i allt väsentligt alltjämt är tillväxt i form av 
ökad materiell konsumtion och produktion - ledande till ökad exploatering och material
assimilering, samt ett allt snabbare genomflöde av naturtillgångar - som efterlyses inom 
nationalekonomin (Cobb 1992 kap.4, Boulding 1994 s304ff, Henderson 1995 kap.4, 
Hermele 1995 kap.3-4, Daly 1996 s31ff). Ekonomiernas expansion, och den utvidgade 
rörligheten av varu- och tjänsteflöden som närmast tjänar detta syfte, framstår också 
som de realpolitiskt högst prioriterade frågorna i vår tid. Trots västvärldens materiella 
välfärdsvinster under efterkrigstiden har tillväxtfilosofins politiska inflytande inte minskat. 
Tillväxtmålet har istället befästs som en dominerande politisk målsättning (se kap. 2). 
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Begreppen dynamik och effektivitet är helt centrala i den neoklassiska förståelsen av 
vad som skapar tillväxt i ekonomin (Daly 1994 s 14, Etzioni 1988). Med vägledning av 
dessa ideal argumenteras det för avlägsnandet av faktorer som kan tolkas som hinder för 
de ekonomiska aktiviteternas spontana rörlighet på marknaden. Framförallt i syfte att 
effektivisera ekonomierna och främja tillväxten har sedan 1980-talet en neoklassiskt 
influerad reformpolitik legat till grund för omfattande avreglerings- och privatiserings-
reformer globalt (Casagrande Jr & Welford 1997 sl50fï).n I grunden har idén om den 
perfekt fungerande marknaden stått som förebild (Etzioni 1988 s200f, Hugemark 1994)12: 

"Tillvägagångssättet innebär att modellen av den perfekt fungerande marknaden jämförs med 
hur en viss verksamhet i verkligheten fungerar, och att verklighetens avvikelser från modellen 
formuleras som brister i verksamhetens effektivitet." (Hugemark 1994 s79f). 

Från en annan utgångspunkt bygger dessa reformer på att begränsa politikens inflytande 
över ekonomin. Uttryck för denna reformpolitik är bl.a.: (i) att nationalstater i stor 
utsträckning avskaffat valutaregleringar och andra restriktioner på de finansiella 
marknaderna, (ii) målet att minska inslaget av regleringar i världsekonomin som 
praktiskt administrerats genom globala institutioner som Världsbanken, WTO och IMF, 
(iii) inrättandet eller befastandet av ekonomiska makroregioner med i princip avreglerade 
varu- och kapitalflöden. Denna process har inneburit att marknadskrafterna alltmer 
urbäddats från det övriga samhället, och frigjorts från politisk kontroll (Marshall 1999 
s257ff, Altvater 1997, Castells 2000). Genom t.ex. GATT-avtalet har det internationella 
kapitalets rättigheter stärkts, samtidigt som dess skyldigheter gentemot nationalstater 
och dess medborgare reducerats (Humphreys 1997, Marshall 1999 s262f, Sachs 1999). 

Som en följd av dess underliggande normer har också metoderna att hantera 
samhällsproblem inom den moderna marknadsekonomin en orientering mot kontext
oavhängiga och teknologiska lösningar (Habermas 1971, Naess 1974, Lafferty 1996). 
Den ekonomiska globaliseringen förstärker denna utveckling. Utmärkande är bl.a. att 
sociala interaktioner i ökad grad frigörs ur dess lokala sammanhang, och istället övergår 
i kontextlösa, mer kulturellt homogena interaktionsmönster (Giddens 1996, Marshall 
1999 s257, Sachs 2000). Med kreditinstrumentet har t.ex. IMF förmått ett stort antal 
länder att implementerà en ordning där den från regleringar befriade marknaden stått 
förebild - obeaktandes lokala ekologiska, kulturella, socioekonomiska särdrag och 
sammanhang (Mishra 1997, Casagrande Jr & Welford 1997 s 152, Altvater 1997 s6). 

Den neoklassiskt influerade reformpolitiken har skapat ett ökat globalt konkurrenstryck 
och en mer kortsiktig rationalitet i marknadssystemet (O'Riordan & Voisey 1998 s29f, Daly 
& Cobb 1989 kap.7).13 Så kallade objektiva ekonomiska relationer får samtidigt en gradvis 
minskad betydelse för internationella placerare - viktigare blir istället förväntningarna på andra 
marknadsaktörers ageranden. Denna förväntningspsykologi i samverkan med allt mer 
komplicerade relationer bakom penningtransaktioner i världsekonomin, innebär att de 
monetära flödena i växande utsträckning frigörs från förhållanden i den fysiska ekonomin 
(Rogers 1994 kap 3, Martin & Schuman 1997 s68£ Korten 1996 kap. 14). En parallell utvecklings
tendens är att ekonomiska parametrar i ökad utsträckning frikopplats från välfards-
relaterade mål inom politiken. Strävan att genomföra på nationalekonomisk teoribildning 
baserade ekonomiska ideal (såsom mål för tillväxt, inflation och budgetunderskott) framträder 
enligt bl.a. Hugemark (1994) och Low & Gleeson (1997) istället som mål i sig själva. 
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Inflytandet av nationalekonomiska normer i dagens samhällsliv gör enligt Munda 
(1997 s215f) och von Wright (1987, 1993) också att utvecklingen ofta far karaktär av 
någonting mekaniskt lagbundet; en tvingande kraft som politik och samhällsmedlemmar 
har att underkasta sig (jfr Naess 1974 s50f). Anpassning efter krafter frikopplade från 
människors önskningar och behov lämnar föga utrymme för alternativa handlingslinjer. 
Riktgivande för en politik utformad på sådana grunder blir enligt Daly (1992 si41, 
144ff) och Hubendick (1985 s507f£) en på modellantaganden förmodad utveckling, 
snarare än mål om vad som representerar en önskvärd utveckling. 

Nationalekonomin och ekologisk problemlösning 
Inom huvudfaran av nationalekonomin återfinns en i grunden optimistisk föreställning om 
marknadsekonomins möjligheter att bemästra problem relaterade till miljön. En bakgrund 
till detta är nationalekonomins syn på ekosystemet. Annars sammanhänger det närmast 
med den djupt rotade föreställningen om marknadsmekanismernas inneboende kapacitet 
att korrigera anomalier som uppträder inom ekonomin (Devall & Sessions 1985 kap.3, 
Etzioni 1988 kap. 12, Daly 1996 kap.l). Att t.ex. reducerade naturtillgångar skulle utgöra 
ett mer grundläggande problem för samhällsekonomin, avvisas ofta med argumentet att de 
ökade priser som följer av resursknapphet, stimulerar utvecklingen av substitut eller 
sökandet efter nya fyndigheter (se t.ex. Radetzki 1990 s7, 51, 2001 si Of, kap.3; 
Brännlund & Kriström 1998 s21-25, även s277ff).14 

Emellertid försöker man inom den s.k. miljöekonomin att med etablerade national
ekonomiska modeller och antaganden som grund "internalisera" miljödimensionen i den 
ekonomiska analysen (Munda 1997 s217f, Söderbaum 2000 s 10). Från miljöekonomisk 
synpunkt är en väsentlig grund bakom miljöproblemen helt enkelt frånvaron av prissättnings
mekanismer som avspeglar de egentliga kostnaderna för negativ miljöpåverkan (Beder 
1997 si00). Men också frånvaron av "väldefinierade individuella äganderätter till 
miljöresurserna" (Bergman 1989 s227, se även Brännlund & Kriström 1998 s24). 

Det är en utbredd ståndpunkt bland miljö ekonomer att hanteringen av 
miljöproblemen förutsätter ekonomisk tillväxt (se t.ex. Dahmén 1989, Mäler 1993; jfr 
Friman 2002 si75). Detta baseras på tanken att tillväxten dels skapar tekniska 
förutsättningar att hantera redan uppkomna miljöproblem, dels ger ekonomiskt utrymme 
att investera i miljöförbättringar. Enligt Mäler (1993 s5) ger även det ökade konsumtions
utrymme som följer genom ekonomisk tillväxt impulser till en förbättrad miljö: 

"[Gjrowth also implies a higher material standard of living which will, through the demand for a 
better environment, induce changes in the structure of the economy, so that the environment is 
less damaged." 

Miljöekonomins instrument för ekologisk problemlösning är ekonomiska styrmedel, s.k. 
miljöräkenskaper och ekonomisk värdering av miljökvalitet. Dess analyser bygger på 
två grundförutsättningar: Dels att prissättningsmekanismer kan tillämpas som en 
generell mall i värderingen av naturtillgångar, men också i beskrivningen av människors 
rent emotionella upplevelser av naturen (Jacobs 1991 s63f). Dels att det finns ett 
objektivt tillvägagångssätt för sådan prissättning (Söderbaum 2000 si If). En 
huvudstrategi för att internalisera sådana s.k. kollektiva nyttigheter som med gängse 
nationalekonomisk förståelse saknar värde (vilket i miljösammanhang t.ex. kan vara ren 
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luft) är att undersöka människors fiktiva betalningsvilja för dessa. Ett centralt inslag är 
också sökandet efter en optimal, kostnads effektiv nivå på miljövärnande insatser. 
Tanken är att ett jämviktsläge kan fastställas där miljöintressets värde motsvarar de 
kostnader som uppkommer av att värna miljön (i termer av uteblivna investeringar, 
arbetstillfällen eller liknande) - och att de miljövårdande insatserna på ekonomiska 
grunder inte bör överskrida denna "jämviktsnivå" (Lumley 1997 s9, Söderbaum 2000 
s 10). Denna tankemodell förutsätter ett synsätt om ett konfliktförhållande mellan 
ekonomiska och ekologiska mål. Drivkraften att genomföra miljöinsatser är m.a.o. inte 
en positiv uppfattning om att det stimulerar ekonomin, utan snarare att frånvaron av 
insatser kan fa negativa återverkningar på de ekonomiska aktiviteterna. 

Ansatsen att fastställa människors betalningsvilja åtföljs av en rad metodologiska och 
kunskapsteoretiska problem. Bland annat Jacobs (1991) och Söderbaum (1993, 2000) har 
ifrågasatt möjligheten av beslutsfattande grundat på en objektiv, strikt värdeneutral 
hållning i avgöranden där t.ex. bevarande- och exploateringsintressen ställs mot varandra.15 

Miljöekonomin reducerar också naturvården till en marknadsvara vars berättigande görs 
till en fråga om altemativkostnader, och där de bakomliggande motiven att väma 
ekosystemet ges ett abstrakt monetärt uttryck (Munda 1997 218f, Söderbaum 1993 sl8f). 

Att nationalekonomiska modeller ofta har svårt att hantera långsiktiga effekter av 
ekonomiska beslut indikerar bl.a. premisserna bakom s.k. kostnads nytto-analys. 
Metoden (som kommit att fa en viktig roll i samband med investeringsbeslut) har 
utvecklats för att beräkna kostnader och intäkter av investeringar, och bygger på att 
estimerade framtida intäkter och kostnader internaliseras genom s.k. diskontering (se 
t.ex. Jacobs 1991 kap.2). Sådana beräkningar är endast möjliga att utföra på effekter 
som kan kvantifieras. En logisk följd blir därför att icke-monetära värden nedvärderas, 
liksom på det hela taget förhållanden som svårligen låter sig kvantifieras (Orr 1994 s84; 
Lumley 1997 s6f). I förhållande till framtida generationer menar Daly (1992) att 
beräkningsmodellen dessutom öppnar för en moralisk relativism, då diskontering 
generellt innebär att långsiktiga effekter tillskrivs ett mindre värde än mer kortsiktiga: 

"[S]eeing that there will be a future for the human race is a very legitimate concern of the 
present. If present actions endanger that future, even if not within the 'relevant time frame' it is 
not satisfactory to simply refuse to follow a logical chain of cause and effect beyond a decade or 
a generation." (si42) 

Detta innebär dock inte nödvändigtvis ett problem bland kostnads-nyttoanalytiker. Ett 
gängse förhållningssätt är enligt representanter för diskursen (se t.ex. Sugden & 
Williams 1990) rentav att framtida generationers intressen inte ska beaktas, då det kan 
argumenteras: 

"... that dec isions can only be taken b y the living, and that to propose the rejection of the 
preferences of the livi ng as the sole determinants of social time preference is to seek to impose 
one's own ethics on others in an authoritarian way." (aa s221) 

Sammantaget finns enligt Georgescu-Roegen (1971) och Shabecoff (1996 kap.7) inom 
neoklassisk nationalekonomi ingen teoretisk grund för att väga in hänsynen till framtida 
generationer. Detta bidrar också till att rättfärdiga ett kortsiktigt förhållningssätt i 
investeringsbedömningar, liksom i synen på samhällsekonomins prioriterade mål. Såväl 
kostnads-nyttoanalysen som miljöekonomins tillämpningar mörklägger enligt Lumley 
(1997) därtill grundläggande ideologiska konfliktlinjer bakom en förment värdeneutral 
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analys.161 relation till ekologisk problemlösning är sannolikheten också stor att aspekter 
som bedöms oviktiga utifrån nationalekonomiska modellantaganden - men kanske inte 
för andra aktörer i samhället - elimineras från analysen (Söderbaum 1993 sl5ff, 2000 s81fi). 

Försöken att etablera den neoklassiska skolans principer som utgångspunkt vid 
ekologisk problemlösning har emellertid förstärkts i samhället. En växande litteratur 
sammankopplar t.ex. miljöproblemen med att marknadsmekanismer inte tillräckligt 
genomsyrar samhället, och menar att dessa endast kan lösas genom att minska politikens 
inflytande över ekonomin (för exempel se Anderson & Leal 1997, Postrel 1999). 

Miljörelaterade effekter av neoklassisk reformpolitik 
Man kan peka på hur det ökade inflytandet av neoklassiska principer i den globala 
ekonomin haft en rad negativa effekter ur miljösynpunkt. Några uttrycksformer: 
(1) Ekonomiska mål om varors fria rörlighet hamnar ofta i konflikt med ekologiska hänsyn , 
men överordnas realpolitiskt vanligen miljöintressena (se t.ex. 0'Riordan & Voisey 1998 
s29f, Altvater 1997 s24, LeQuesne & Clarke 1997 sl67f, Naess 1997b s68).17 

(2) I dess strävan att maximera sin avkastning bygger det internationella kapitalets 
rationalitet bl.a. på att söka sig till de länder som erbjuder ekonomisk stabilitet, förmånlig 
beskattning och begränsade restriktioner i form av lagstiftning och liknande (Casagrande Jr 
& Welford 1997 sl40ff, Gleeson & Low 2000 s 19). Kapitalets utvidgade frihet har därför 
stärkt konkurrensen mellan stater om att erbjuda de mest förmånliga investerings- och 
placerings villkoren. Här blir en svag miljölagstiftning ofta ett konkurrensargument (Mishra 
1997, Faber 1997 s7f, Rowell 1996, Sachs 2000 sl3) 
(3) Den växande globala handel som möjliggjorts genom öppnade marknader/ avreglerings-
reformer medför också att miljöbelastande transporter f n ökar kraftigt internationellt. 
Utvecklingen förstärks av att företag - i spåren av växande konkurrenstryck och ägares 
förväntningar på kortsiktig avkastning - för att hålla nere kostnader för lagerhållning, i ökad 
grad valt att hålla sig med "rullande" lager för leverens just in time (Redelift 1996 s83ff, 
Casagrande Jr & Welford 1997, Faber 1997 s 15, Marshall 1999 s260ff; Sachs 2000 sl7ff, 
1999 sl46f). 

Vad som av Rowell (1996) betecknas som en green backlash - eller en kritik och 
motkraft till miljörörelsen - har under 1990-talet vuxit sig stark internationellt (se även 
Helvarg 1994 och Beder 1997). Dessa politiska strömningar - inte minst riktade mot 
målen att förverkliga innehållet i Agenda 21 och övriga UNCED-dokument (se t.ex. 
Naess 1997a, Shiva 1997) - är framförallt associerade till näringslivsorganisationer och 
industriella intressen (Beder 1997, Rowell 1996, Humphreys 1997).18 Bakgrunden är delvis 
ett allmänt motstånd mot miljöpolitiska regleringar av de ekonomiska aktiviteterna, men 
fenomenet ska också sättas i samband med de fördelningspolitiska och livsstilsrelaterade 
förändringar som en hållbar utveckling kan nödvändiggöra. En offensiv politik på miljö
området uppfattas här som ett hot mot den fria marknadens värdegrund (Beder 1997 
s47ff, Brick 1998 s 197ff, jfr Daly 1996 s9). Miljöskydd och andra former av miljöregleringar 
framställs inte minst som någonting i konflikt med den privata äganderätten. Inom denna 
motoffensiv tenderar det mesta som inskränker den enskilde ägarens intressen att betraktas 
som ingrepp i individens frihet (Rowell 1996 s33ff, Beder 1997 kap.3, Brick 1998 s201)19. 
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Sammanfattning och bedömning av ekonomismen 
Här har identifierats ett antal element som sammantagna utgör grund för ekonomismen 
(se avsnitt D för sammanfattning i tabellform) - ett perspektiv baserat på ideal med 
rötter i den vetenskapliga revolutionens mekanistiska världsuppfattning och dualitiska 
natursyn. Med detta perspektiv blir ekonomiska prioriteringar och materiella ideal 
bestämmande för samhällets utveckling. Konkurrens och aktörers egenintresse ses som 
den väsentliga drivkraften bakom samhällsutvecklingen. Ekonomismen bygger på 
ständig ackumulation som ett nödvändigt element i en fungerande ekonomi: avkastningen 
måste hela tiden växa genom bl.a. skapandet av nya marknader och konsumtionsvaror 
(Low & Gleeson 1997 sllf, Altvater 1997, Naess 1974 sl48). I grunden representerar 
tillväxtfilosofin en mental föreställning om tillväxten som ett mått på samhällets 
utveckling (oavsett den uttrycker sig i konsumtion, exploatering, eller produktion och 
effektivitetsökning), och efterhand har tillväxten kommit att framstå som den främsta 
symbolen för människans framsteg (Lumley 1997, von Wright 1993 s48, Richardson 1997). 

Tillväxtnormen möjliggörs av ekonomismens ontologiska utgångspunkt att se 
samhälle och ekosystem som åtskilda från varandra, där det senare dessutom betraktas 
som underordnat det förra. Utmärkande är även dess avkontextualiserade logik. Lokala 
sammanhang och ekologiska förutsättningar upplöses i den globala tillväxtekonomin 
(Adam 1999 s221, 227; Marshall 1999 s239ff; Sachs 2000 s5f, 12). Vinstmaximerings-
motiv främjar här likriktade och stordriftsorienterade produktionsmetoder (Adam 1999 
S227-234; se även Casagrande Jr & Welford 1997). Med gradvis mer komplicerade 
ekonomiska relationer blir det också svårare för marknadsaktörer att överblicka ekologiska 
och sociala effekter av deras agerande. Denna avkontextualisering bidrar på så vis till att 
mentalt alienera människan från det omgivande ekosystemet (jfr Rogers 1994 kap.6). 

Ett grundläggande problem i befastandet av marknadsnormer i det internationella 
samhället är att samhällsmedlemmarna genom demokratins processer även kan önska att 
tillgodose mål och värden som inte är specifikt relaterade till kapitalets avkastnings
möjligheter. Demokratins relativt sett tröga beslutsmekanismer kan i sig uppfattas vara i 
konflikt med den effektivitetsfilosofi som ledsagar ekonomismen. Här har redovisats 
hur de principer som ligger till grund för ekonomismen indirekt legitimerar en ökad 
global miljöbelastning. Dryzek (1987) hävdar på denna grund: 

"This form of reason is less than compelling in the e cological sphere, if only because a system 
may be judged economically rational while simultaneously engaging in the wholesale 
destruction of nature, or even, ultimately, in the total extinction of the human race." (s56; se 
även Lafferty 1996 s86f, 90). 

Ekonomismens metoder för ekologisk problemlösning kan mycket väl vara ändamåls
enliga i skapandet av ett hållbart samhälle. Problemet består enligt min bedömning närmast i 
att ekonomismen: (a) bygger på en dynamik [grundad i föreställningen om den ständiga 
expansionens nödvändighet] som i sig genererar ökad miljöbelastning [jfr Altvater 1997], 
(b) baserar sig på ett förhållningssätt till miljöfrågan som inte ger impulser och 
möjligheter att genomföra miljöpolitiska reformer med mer betydande återverkningar på 
samhällsekonomin (jfr Low & Gleeson 1997 sllf, Gleeson & Low 2000 s24). Ostrom 
(1990, 1992) betonar den sociala normbildningen i hanteringen av kollektiva problem, 
bl.a. mot bakgrund av att människans agerande formas av omgivande institutionella 
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sammanhang (Ostrom 1990; se även Rothstein 1994). Ekonomismen behandlar 
emellertid de ekologiska utmaningarna som en teknisk fråga och någonting som inte 
nödvändiggör problematisering av värden och samhällsmål. Även om miljöpolitiska 
insatser kan uppfattas som nödvändiga, är det närmast utifrån föreställningen att detta är 
förenat med ekonomiska uppoffringar och restriktioner för samhällsekonomin. Det är 
svårt att se hur man i ett samhälle präglat av ekonomistiska normer praktiskt kan 
genomföra hållbar utveckling på grundval av t.ex. miljöekonomiska tekniker som att 
"sätta pris på miljön". Att omsätta sådana politiskt sanktionerade åtgärder i ett system 
grundat på tilltro till "economic man" och marknadens egen problemlösningskapacitet 
innebär i sig en uppenbar konflikt. Detta kan också relateras till dagens politiska 
verklighet. Trots att miljöekonomin t.ex. sedan lång tid tillbaka utvecklat sofistikerade 
ekonomiska styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser, hindrar tillväxtmål 
realpolitiskt implementeringen av metoder som leder till reella globala utsläpps
minskningar (Daly 1994 kap. 14, Gleeson & Low 2000)20. 

Uppfattningen att marknadens osynliga hand i samverkan med nationalekonomiska 
tekniker i allt väsentligt är förmöget att lösa hoten mot miljön, kan enligt von Wright 
(1987, 1993) ses som utslag av en mekanistisk lagbundenhetstro (se även Naess 1974 
kap.5). En ödesbestämd tilltro till en samhällsutveckling styrd av abstrakta mekanismers 
lagbundenhet, blir enligt Mies & Shiva (1993) särskilt betänklig om premisserna för de 
utvecklingsmål som vägleder politik och ekonomi samtidigt framstår som oförenliga 
med hållbar utveckling: 

"[T]he living standard or consumer-oriented model prevailing in the rich countries of the 
industrialized North cannot be generalized to the rest of the world. N evertheless, virtually all 
conceptions and strategies of development, both national and international, are explicitly or 
implicitly based on the assumption that this is possi ble in the long term." (s251) 

Sammanfattningsvis kan hävdas att ekonomismen främjar ett reduktionistiskt tillvägagångs
sätt att hantera den ekologiska krisen. Dess atomistiska ontologi motverkar helhetslösningar 
och långsiktiga hänsyn. Att den ekologiska problemlösningen dessutom inte relateras till 
samhällets funktionssätt, gör att denna orienteras mot mer avgränsade insatser. Med andra 
ord ligger fokus snarare på enskilda och väl definierade miljöproblem, än på de 
ekologiska utmaningarna som en systemrelaterad problematik med globala dimensioner. 

B. Ekomodernismen - en idag tongivande kompromiss 
Som redovisas i kapitel 2 utgör ekomodernismen ett idag tongivande perspektiv på 
ekologisk problemlösning i samhället. Här behandlas ekomodernismen som ett 
reformorienterat perspektiv (jfr Reitan 1996), med vilket avses att hållbar utveckling 
anses möjlig att åstadkomma i samverkan med tillväxtekonomins mål och funktionssätt. 
Det ska betonas att tolkningarna av ekomodernismen uppvisar skillnader (jfr Hajer 1995 
s30), främst med avseende på vilken roll staten respektive marknaden tillskrivs i 
miljöpolitiken. De preciseringar som här redovisas utgår från vad jag uppfattar som mer 
centrala element inom denna diskurs. 
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Samtidigt som ekomodernismen tillhandahåller en analys av sådana premisser som f.n. 
präglar miljöpolitiken, utgör den också en normativ vetenskaplig ansats (se t.ex. 
Murphy 2000, Mol 1997 sl40).21 Utifrån båda dessa utgångspunkter beskrivs 
ekomodernismen som en ny fas i miljöpolitikens utveckling (Hajer 1995, Mol 1997 
s 139). Till grund ligger en föreställning att en växande medvetenhet om den ekologiska 
krisen i förening med en ökad institutionalisering av miljöfrågan i samhället, har 
förändrat synsätten på ekologisk problemlösning (Skou Andersen 1999). Om 
miljöpolitiken fram till 1980-talet byggde på en mer centralistisk tradition där statlig 
kontroll och restriktioner hade en nyckelroll, har detta enligt Hajer (1995 s25-34) ersatts 
av en miljödriven samhälls-utveckling i samverkan mellan olika samhällsarenor (Hajer 
1995 S25-34). Enligt Mol (1997): 

"Today's institutional transformations to protect the environment can no longer be interpreted as mere 
window-dressing, as environmental reform was generally seen by environmental commentators in the 
1970s. It is p recisely against this background that the theory o f ecological modernization has ga ined 
so much attention and popularity. [...] Ecological modernization does not focus so much on the 
continuing burdening of the sustenance base but rather concentrates on the environment-induced 
restructuring of processes of production and consumption." (sl39) 

Det ekomodernistiska perspektivet representerar ett försök att överbrygga den 
"klassiska" motsättningen mellan ekonomiska och ekologiska mål (Weale 1995, Reitan 
1996, Mol 1997, Skou Andersen 1999). Den ekologiska krisen uppfattas här som en 
avgörande samhällsfråga (Hajer 1995, Skou Andersen 1999 s 16); till grund ligger inte 
minst ett synsätt på ekosystemet som någonting ändligt. Från ekomodernistisk synpunkt 
blir det därför av central betydelse att ekonomiska aktiviteter i samhället anpassas efter 
de begränsningar som sätts av ekosystemet. Till skillnad mot vad som kännetecknade 
miljöpolitiken under 1960- och 70-talen betraktas inte miljöfrågan som en sektorsfråga; 
istället understryks betydelsen av tvärfackliga arbetsformer och att miljödimensionen 
integreras i samhällets ekonomiska verksamheter (Hajer 1995 s26f, Skou Andersen 1999 
s 16). Ekomodernismen betonar två former av drivkrafter till miljöanpassning av samhället 
(jfr Hajer 1995 s26, Mol 1997 sl40f): (a) ekonomiska drivkrafter/marknadsmekanismer, 
(b) vetenskap och teknik: 
(a) Marknads- och tillväxtmekanismer framställs som helt centrala för den ekologiska 
problemlösningen inom ekomodernismen. Här förespeglar en dynamisk och positiv samverkan 
mellan tillväxtekonomi och miljöhänsyn (Weale 1992, Hajer 1995, Casagrande Jr & 
Welford 1997 sl37ff). Samtidigt som den ekologiska krisen betraktas som en ödesfråga 
för tillväxtekonomin, framställs ekonomisk tillväxt också som en förutsättning för en 
ekologisk omställning av samhället (jfr Low & Gleeson 1997, Casagrande Jr & Welford 
1997). Det handlar dock om att skapa en tillväxt förenlig med hållbara principer (Mol 
1997, Lundquist 1999 s276). Den ekologiska omställningen av samhället förväntas 
stärka en grön arbetsmarknad (Hajer 1995 s273, Reitan 1996) och samtidigt ge 
impulser till utvecklingen av miljöteknik (se nedan). Från företagens sida blir miljö
anpassning både en vinstmöjlighet och överlevnadsfråga (att dessa måste anpassa sig efter 
krav från konsumenter, myndigheter och andra företag). Det finns överhuvudtaget en stark 
tilltro till frivilliga initiativ och marknadsdriven miljöanpassning inom ekomodernismen 
(Skou Andersen 1999 s33). Både Hajer (1995 s33) och Casagrande Jr & Welford (1997) ser 
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i denna diskurs ett släktskap till nyliberalismen och neoklassisk nationalekonomi. En national
ekonomiskt färgad retorik gör sig överhuvudtaget markant gällande. Hajer (1995 s31) noterar: 

"Ecological modernization...uses the language of business and conceptualizes environmental 
pollution as a matter of inefficinecy, while operating within the boundaries of cost-effectiveness 
and administrative efficiency." 

Den starka betoningen av ekonomiska faktorer och tillväxt gör att motiven för en 
ekologisk omställning av samhället ofta förefaller att vara i lika hög grad ekonomiska 
som miljömässiga (jfr Weale 1995). Frågan om politikens roll är dock något oklar. 
Ekomodernismen ifrågasätter den tidigare stora tilltron till statlig kontroll och reglering 
inom miljöpolitiken, men brukar trots detta se staten som en viktig aktör (Murphy 
2000). En vanlig utgångspunkt är att politiken - i form av statsmakt, internationella 
politiska förhandlingsarenor etc. - har att upprätta vissa ramverk (styrmedel, principer, 
ramlagar) men att miljöanpassningen av samhället i huvudsak bör vara marknadsdriven 
(se t.ex. Hajer 1995, Skou Andersen 1999). Betydelsen av ekonomiska styrmedel i 
miljöpolitiken är särskilt betonad (se t.ex. Hajer 1995 s26ff). Förverkligandet av ett 
hållbart samhälle enligt ekomodernistiska premisser bygger under alla förhållanden på 
nära samverkan mellan företag, myndigheter, miljöorganisationer och konsumenter. 
(b) Miljöanpassningen av samhället framställs inom ekomodernismen som en fråga om 
vetenskapligt och tekniskt driven modernisering (Hajer 1995, Weale 1995 s208, Mol 1997 
s 140). Det moderna samhället antas ha en kapacitet att genom tekniska innovationer och 
effektiviseringsåtgärder minska miljöbelastningen till en långsiktigt hållbar nivå (s.k. 
ekoeffektivitet), frågan problematiseras dock sällan närmare inom litteraturen. 

Betoningen av marknads- och teknikdriven miljöanpassning, gör att kontextens roll i 
den ekologiska problemlösningen nedtonas i den ekomodernistiska litteraturen. Enligt 
Hajer har ekomodernismens samhällsinflytande också bidragit till att marginalisera 
principer om lokalt orienterad problemlösning (1995 s33). Tonvikten läggs snarare vid 
makroprocesser i samhället. Den ekologiska moderniseringen av samhället uppfattas 
som en ny fas i marknadsekonomin och samhällets modernisering (jfr Low & Gleeson 
1997, Skou Andersen 1999 si6, Lundquist 1999 s274). Den ekologiska krisen blir 
därför ett övergående skede i samhällets utveckling (Murphy 2000, Low & Gleeson 
1997). Den ekomodernistiska litteraturen uppehåller sig framförallt vid metodfrågor och 
den ekologiska problemlösningens form (med betoning av policyprocesser, partnerskap, 
"win win"-lösningar etc.) och berör i mycket begränsad utsträckning frågor om 
maktförhållanden (jfr Reitan 1996, Lundquist 1999 s277), värderingar/normer och 
miljöpolitikens konkreta innehåll. 

Även frågan om de enskilda medborgarnas roll i den ekologiska problemlösningen 
behandlas sällan mer ingående. Överhuvudtaget är sociala faktorer nedtonade. Detta bör 
närmast sättas i samband med ekomodernismens tilltro till marknads- och teknikdriven 
miljöanpassning. Enligt Hajer (1995 s32): 

"Ecological modernization explicitly avoids addressing basic social contradictions. [It] does not 
call for any structural change but is, in this respect, basically a modernist and technocratic 
approach to the env ironment that suggests that there is a techno-institutional fix for the present 
problems." [tillagd kursivering] 
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Individens roll som konsument framhålls dock i vissa ekomodernistiska arbeten; 
miljömedvetna konsumtions val framställs då som ett inslag i den ekologiska 
omställningen av samhället (se t.ex. Mol 1997 s 140). Det är dock tydligt att 
förverkligandet av ett hållbart samhälle antas kunna ske utan närmare problematisering 
av värderingar, eller mer genomgripande förändringar av den moderna människans 
livsstilsmönster och naturrelation. Enligt Mol (1997 s 147) innebär en ekologisk 
omställning på ekomodernistisk grund inte större samhällsförändringar än att "the 
general processes, dynamics and institutions [in society] will be broadly similar". Hajer 
(1995 s25) tillägger: 

"In the most general terms ecological modernization can be defined as the discourse that 
recognizes the structural character of the environmental problématique but none the less assumes 
that existing political, economic, and social institutions can internalize the care for the 
environment." 

Sammanfattningsvis bygger den ekologiska moderniseringen väsentligen på att genom 
innovationer, teknisk effektivisering och ekonomiska styrmedel integrera en ekologisk 
dimension inom tillväxtekonomins ramverk (se t.ex. Low & Gleeson 1997, Casagrande 
Jr & Welford 1997, Welford 1997 kap. 10, Reitan 1996, Sverrisson 2000, Gleeson & 
Low 2000 s23). 

C. Socialekologin - radikal ekologisk problemlösning 
Som led i preciseringen av socialekologins uttrycksformer inleds detta avsnitt med 
analys av Agenda 21 och Brundtlandrapporten (i innehållsreferenser används 
beteckningen OCF om den senare, en förkortning av dess originaltitel Our Common 
Future).22 Undersökningen tar fasta på rapporternas syn på ekosystem, samhälle och 
formerna för den ekologiska problemlösningen.23 Sammanfattningsvis bedöms (a) i 
vilka avseenden dokumenten artikulerar en syn på samhälle och samhällsutveckling 
grundad på ekologiska överväganden, (b) inflytandet av positioner som kan härledas ur 
tillväxtekonomins principer. Med denna utgångspunkt sker sedan en fördjupad 
problematisering av uttrycksformerna för ett ekologiskt grundat synsätt på samhälle och 
naturumgänge. Denna baserar sig på centrala idéer inom ekofilosofin. Med den samlade 
analysen som underlag sammanställs avslutningsvis socialekologins uttrycksformer. 

I behandlingen av Agenda 21 och Brundtlandrapporten har jag valt att i några 
sammanhang anknyta till arbetsformer och ideal i den lokala Agenda 21-rörelsen. 
Avsikten är att förtydliga hur de principiella positioner som redovisas kan uttryckas i 
praktisk handling. Dessa anknytningar påverkar dock inte mina preciseringar av 
socialekologin. 

Föreställningen att den ekologiska krisen grundar sig i det moderna samhällets 
funktionssätt är förhållandevis sentida; en bredare analytisk problematisering av det 
moderna samhällets relation till ekosystemet framträder först under 1960-talet.24 

Begreppsdistinktionen antropocentrism-ekocentrism har sedan dess varit centralt inom 
denna ekofilosofiska diskurs. Det är också i spänningsfältet mellan dessa båda 
positioner som diskursen finner sin främsta näring (se t.ex. Eckersley 1992 s36; för mer 
grundlig behandling av distinktionen antropocentrism-ekocentrism se t.ex. Eckersley 
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1992, Ariensen 1993, Fox 1995 och Martell 1994). Om antropocentrismen ställer 
människan och hennes intressen i förgrunden, behandlas med en ekocentrisk position 
ekosystemet som alltings grundläggande norm. Människan framställs då som integrerad 
med ekosystemet, och hennes naturrelation underkastas också ett moraliskt ansvar. Med 
Eckersleys (1992) ord: 

"In tenns of fundamental priorities, an ecocentric approach regards the questions of our proper 
place in the rest o f nature as logically prior to the qu estion of what are the m ost appropriate 
social and political arrangements for human communities." (s28) 

Dikotomin antropocentrism-ekocentrism kan å ena sidan användas i klassificeringen av 
teoretiska positioner, å andra sidan avse mer allmänna förhållningssätt i samhället 
vägledande för olika kulturer, ideologier, etc.. Det finns i begreppet antropocentrism 
ofta en väsentlig betydelseförskjutning beroende på om det används i den förra eller 
senare innebörden.25 Här används beteckningen enbart vid klassificering av positioner 
relaterade till ekologisk problemlösning. 

Att socialekologin inte enbart fastställs på grundval av ekofilosofisk litteratur 
sammanhänger med att jag vill visa hur detta perspektiv även anknyter till politiska 
samtidsfenomen (se kap. 2). Det hävdas emellanåt att Brundtlandrapporten representerar 
ekomodernism (se t.ex. Hajer 1995 s26). Även om det finns tydliga beröringar till 
ekomodernismen i detta dokument, bedömer jag samtidigt att det också föreligger mer 
grundläggande skiljelinjer (se även Reitan 1996 s 14). Detta argument ges närmare 
belysning nedan. 

Analys av Agenda 21 och Brundtlandrapporten 
Synen på ekosystemet: Brundtlandrapportens mest grundläggande villkor för hållbar 
utveckling utgår från ekosystemets fysiska begränsningar. En utgångspunkt är att 
naturtillgångarnas begränsningar anger restriktioner för människan, och att mänskliga 
aktiviteter måste anpassas så att de inte hotar de livsuppehållande systemen (se t.ex. 
OCF s44f, 323f).26 Rapporten åberopar också att alla livsuppehållande led i ekosystemet 
hänger samman, och hur detta ställer krav på en helhetsinriktad miljöpolitik (sl47f). 
Den mest ingående behandlade aspekten avser dock ekosystemets biologiska mångfald 
och naturmiljöer. I både Agenda 21 och Brundtlandrapporten anförs olika argument för 
att upprätthålla den biologiska mångfalden (OCF kap. 6) Kännetecknande för flertalet av 
dessa är dess antropocentriska natur (jfr Rogers 1994 s3 om OCF).27 Intressant är därför 
att Konventionen om Biologisk mångfald (vilken A genda 21 explicit stödjer, se kap. 15.3) 
redan i dess inledande mening uttrycker en ekocentrisk orientering genom att uppmana 
de signerande parterna att visa "conscious of the intrinsic value of biological diversity". 

Brundtlandrapportens synsätt om ekosystemets begränsningar skiljer sig från 
ekonomismens implicita föreställning om naturtillgångarnas obegränsade uppfattning, 
liksom även uppfattningen om det ekonomiska systemet som någonting skilt från 
ekosystemet. Rapportens position är därmed förenlig med en ekomodernistisk 
förståelse. Agenda 21 är otydligare i detta ämne, vilket bör tillskrivas dess tematiska 
upplägg och brist på övergripande analys. 

Det i huvudsak instrumentella synsättet på den biologiska mångfalden (vilket 
förefaller något starkare i Agenda 21 än i Brundtlandrapporten; se bl.a. kap. 15.3 i 
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Agenda 21) är förenligt med ekonomismens utgångspunkter. Samtidigt utgår båda 
dokumenten från människans beroende av att den biologiska mångfalden upprätthålls. 
Dokumenten uppvisar även skillnader gentemot ekomodemismen, då denna vanligen 
inte problematiserar frågor om biologisk mångfald och människans naturrelation. 

Samhällsanalys: När Brundtlandkommissionen bildades 1983 hade uppdraget från FN:s 
generalsekreterare varit att utveckla strategier för att förena långsiktiga globala miljömål 
med målet att lösa fattigdomsrelaterade problem i Syd.28 Bakgrunden till integreringen 
av Nord Syd-problematiken var framförallt föreställningen om ett nära samband mellan 
den ekologiska krisen och de sociala och ekonomiska klyftorna globalt (se framförallt Gro 
Harlem Brundtlands förord i OCF). I kommissionens definitioner av hållbarhetskonceptet är 
därför denna koppling till en social och ekonomisk dimension mycket central. Utbildning 
och andra former av medvetandegörande, liksom betydelsen av att människors mest 
basala materiella behov täcks, är ett återkommande tema: 

"A world in w hich poverty and inequality are endemic will always be prone to ecological and 
other crises. Sustainable development requires meeting the basic needs of all and extending to all 
the opportunity to satisfy their aspirations for a better life." (s43f) 

Lika viktigt som det är att dagens människor ges möjlighet att tillgodose sina 
grundläggande behov är, enligt Brundtlandrapporten, att vi inte genom våra 
aktiviteter undergräver möjligheten för framtida generationer att tillgodose sina 
behov.29 Hela rapporten kan på dessa grunder ses som ett starkt inlägg för den s k 
försiktighetsprincipen (se t.ex. s349). Det vill säga, att verksamheter som medför mer 
betydande ekologiska riskmoment bör undvikas. Vid sidan om en etisk rumslig 
dimension (Nord Syd) läggs således även en etisk tidsdimension, vilken anger 
restriktioner för vilka rättigheter dagens människor kan göra anspråk på (jfr Lafferty och 
Langhelle 1995 s 18, Wetlesen 1995 s43). Även Agenda 21 omfattar denna tanke (kap. 
33.3), dock utan att närmare problematisera frågan. Att ekonomismen inte är förenlig 
med denna princip, följer såväl av dess principiella utgångspunkter som resultaten av dess 
praktiska tillämpning. 

Brundtlandrapporten uppmärksammar visserligen miljöproblem som huvudsakligen 
kan härledas till verksamheter i Nord (som ozonhålet och växthuseffekten) men i 
närmare belysning av den globala ekologiska problembilden framställs denna 
huvudsakligen som ett Sydproblem (överbefolkning, ekonomisk underutveckling, torka, 
ökenspridning, skövling av regnskogar) [se särskilt Part II: Common Challenges]. 
Huvuddelen av rapporten ägnas åt denna typ av problem. Detta innebär inte att ansvaret 
för att lösa problem som bottnar i fattigdom, bristfällig utbildning och strukturella 
förhållanden i världsekonomin åläggs länderna i tredje världen. Tvärtom betonas vikten 
av att den rika världen bistår Syd ekonomiskt, tekniskt och på andra sätt. När det gäller 
Sydproblem sätts således den ekologiska krisen tydligt i samband med rådande 
strukturer i det globala samhället. Det intressanta är mot denna bakgrund den svaga 
probiematiseringen av relationen mellan systemmekanismer i Nord och de globala 
miljöhoten. Den centrala utgångspunkten är att miljöproblem i den rika världen bör 
lösas genom teknikdriven miljöanpassning enligt ekomodernistisk modell; kopplingar 
till ekonomiernas funktionssätt och livsstilsfrågor sker endast undantagsvis (se s44, 
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s243fï). Detta blir logiskt i beaktande av Brundtlandrapportens tes att hållbar utveckling 
nödvändiggör att länderna i Syd når upp till den tekniska och ekonomiska nivå som 
råder i Nord (OCF 49ff; se även Rogers 1994 och Garner 1996 s3). 

Agenda 21 :s syn på Nord Syd-frågorna skiljer sig i hög grad från Brundtland
rapportens.30 Tyngdpunkten ligger även i Agenda 21 (om än inte med lika stark 
betoning) på miljöproblem som kan relatereras till Syd. Agenda 21 framhåller då både 
starkare och tydligare vikten av aktiva insatser från Nord; exempelvis genom 
transferering av kapital, kunskap och teknik, samt genom att avskriva lån (se särskilt 
kap. 2, 3, 33 och 34). Men i Agenda 21 väcks även en diskussion om resursanvändningen i 
de rika länderna; i kapitel 4 {Förändring av konsumtionsmönster) utpekas rent av 
konsumtion och produktion i Nord som en huvudorsak bakom den ekologiska krisen: 

"Medan fattigdom orsakar vissa former av miljöpåfrestningar, är den viktigaste orsaken till den 
fortsatta förstöringen av den globala miljön ohållbara konsumtions- och produktionsmönster, i 
synnerhet i industrialiserade länder, vilket är allvarligt då det förstärker fattigdom och obalans." (4.3). 

Att det med "ohållbara konsumtions- och produktionsmönster" inte minst avses 
omfattningen av resursflödet framgår på flera håll; i kap. 4.5 talas det t.ex. om en: 

"överdriven efterfrågan och ohållbara livsstilar bland de rikare segmenten [av jordens 
befolkning], något som innebär oerhörda påfrestningar på miljön" [tillagd kursivering] 

Hållbar utveckling förutsätter enligt Agenda 21 även: 
"omorientering av nuvarande produktions- och konsumtionsmönster, vilka har utvecklats i 
industrialiserade samhällen och sedan har efterliknats i stora delar av världen" (4.1 4) [tillagd 
kursivering] 

Mål som formuleras mot denna bakgrund är att "främja.. .effektiva produktionsprocesser 
och minskning av resursslösande konsumtion i den ekonomiska tillväxtprocessen, med 
beaktande av utvecklingsländemas utvecklingsbehov" (4.17 a), samt att "förstärka... 
värderingar som främjar hållbar produktion och hållbara konsumtionsmönster". 
Agenda 21 ser således tillväxtekonomins främjande av materialistiska och resurs-
förbrukande ideal som ett avgörande hinder för hållbar utveckling (se även kap. 4.6, 
4.8c, 36.3; jfr Keating 1993 s6f) [tillagda kursiveringar]. 

Med hänvisning till de starka beroenderelationerna inom världsekonomin ser 
Brundtlandrapporten tillväxt i den rika världen som ett medel att främja utvecklingen i 
Syd. På bl.a. denna grund uttalar rapporten också ett starkt stöd för fortsatt ekonomisk 
tillväxt i Nord (se t.ex. xii, s50f). I rapporten fastställs t.o.m. önskvärda miniminivåer för 
tillväxten.31 Brundtlandrapporten är emellertid ett inlägg för en reformerad syn på tillväxten. 
Ett första uttryck för detta är argumentet att ekonomisk tillväxt måste förenas med 
utvecklingen av mindre energi- och resursintensiva industriella processer (s51fï) [samtidigt 
som tillväxten enligt det ovanstående alltså även betraktas som en förutsättning för en 
mer effektiv energi- och resursanvändning]. Lika viktigt är synsättet att de icke förnyelsebara 
naturtillgångamas ändlighet måste tas i beaktande vid all ekonomisk utveckling. Då 
rapporten hyser en viss tillförsikt om att framtida substitutionsmöjligheter kommer att lösa 
dessa problem, tar den däremot inte avstånd från exploatering av ändliga naturtillgångar 
(se t.ex. s46). Kritik har samtidigt riktats mot Brundtlandrapporten för vaghet i preciseringarna 
av hur en tillväxt förenlig med hållbara principer mer konkret skiljer sig från icke hållbar 
tillväxt (se t.ex. Wackemagel & Rees 1996 s39f, Sage 1996 sl86f). Enligt Sage (1996 s 187): 
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"The Report appears not to recognise the simple truth that e conomic growth leads to more 
consumption and that more consump tion puts greater pressure on renewable and non-renewable 
resources." 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att Brundtlandrapportens syn på ekonomisk 
tillväxt väl överensstämmer med ekomodernismens. Även Agenda 21 ser ekonomisk 
tillväxt och teknikutveckling som drivkrafter i processen mot hållbar utveckling, men 
förespråkar mer djupgående förändringar i t illväxtens natur. Helt centralt är argumentet 
att överkonsumtionen bland ekonomiskt välbärgade skikt måste minska. Detta är i sig ett 
starkt imperativ för en mer radikal förändring av tillväxtens natur. Agenda 21 förordar också 
att andra indikatorer på välfärd än tillväxtmåttet utvecklas (4.11, 35.7d), samt att m an verkar 
för att stärka icke-materialistiska värderingar (4.17 c). På det hela taget är argumentationen 
för ekonomisk tillväxt mer nedtonad i Agenda 21 än i Brundtlandrapporten. 

Med hänsyn till Brundtlandrapportens mer traditionella tillväxtsyn, vore det möjligen 
förväntat att denna tydligare också skulle ta ställning för värdet av fri rörlighet av varor 
och kapital. Paradoxalt nog är dock frihandelsnormen grundligare förankrad och mindre 
problematiserad i Agenda 21 (se kap. 2).32 Betoningen ligger dock i Agenda 21 på 
varuflöden, frågan om kapitalrörelser behandlas inte mer ingående.33 Huvudargumentet 
för fria varuflöden i Agenda 21 är emellertid inte det ekonomistiska - att det främjar 
konkurrenstryck och produktivitet, och således tillväxten i ekonomin - utan att det ökar 
länderna i Syds möjligheter att få avsättning för sin produktion på världsmarknaden. 
Därmed, argumenteras det i dokumentet, ökar också de ekonomiska förutsättningarna att 
satsa på hållbar utveckling i dessa länder. Agenda 21 vill upphäva de strukturella 
obalanserna i världshandeln och uppnå en rättvis handel mellan Nord och Syd, snarare 
än frihandel i ekonomistisk mening (se särskilt kap. 2.5). Frågan om negativa 
ekologiska eller sociala effekter av ökade handelsflöden problematiseras emellertid inte 
närmare (jfr LeQuesne & Clarke 1997 sl69).34 Det kanske mest uppenbara miljö
problemet som följer av ökad handel avser transportvolymerna. Agenda 21 slår 
emellertid fast att ökade transportflöden representerar en naturlig, och i princip positiv 
utveckling.35 I den mån tänkbara motsättningar mellan handel och miljö omtalas görs 
det tydligt att frihandelsnormen (dvs., den typ av frihandel som Agenda 21 förordar) är 
överordnad. På det hela taget framställs snarare miljöhänsyn som ett hot mot handeln än 
motsatsen (se särskilt kap. 2.20-2.22)36. 

Brundtlandrapporten är förvisso också ett inlägg för ökad frihandel (på motsvarande 
grunder som i Agenda 21). Samtidigt tas här även fasta på en rad negativa miljöeffekter som 
uppkommer genom världshandeln - t.ex. det ekologiska slitage som följer av en världshandels-
ordning som styr in länder i tredje världen mot en ensidig exportorienterad produktion 
[s78ff] (negativ miljöpåverkan av transportflöden berörs emellertid inte närmare). 
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Det globala perspektivet i den lokala Agenda 21-rörelsen 
Tanken att ett g lobalt perspektiv bör vara vägledande i politik för hållbar utveckling framställs 
som ett utmärkande drag inom den lokala Agenda 21-rörelsen (se t.ex. Voisey m fl 1996 s48; 
SOU 1994:128 s8ff). Därmed avses närmast en medvetenhet om den ekologiska krisens globala 
dimensioner, och att överväganden om ekologiska och sociala förhållanden globalt bör påverka 
orienteringar och mål i det lokala arbetet. Detta kan komma till uttryck i de aktiviteter som 
utvecklas in om det lokala territoriet, men även i form av samarbeten/solidaritetsarbete med 
andra delar av världen. Även om de nationella och internationella beslutsnivåerna framstår som 
de viktigaste arenorna i inrättandet av institutioner, finansiella transfereringsmekanismer och 
program för hållbar utveckling i Syd (ett synsätt som både Agenda 21 och Brundtland-
rapporten uttrycker) motsäger detta m.a.o. inte att även den lokala nivån aktivt kan integrera 
denna problematik. 

Den ekologiska problemlösningens former. Utmärkande för Brundtlandrapporten är 
dess fokusering vid institutionella lösningar och centralt utformade implementeringsstrategier. 
Rapporten uppehåller sig främst vid behovet av att stärka vissa befintliga internationella 
organ, men förordar även inrättandet av nya institutioner i det internationella samarbetet 
för hållbar utveckling (OCF s316ff).37 Civilsamhället far en mer perifer roll i dokumentet, 
även om beteendeförändringar i Syd indirekt framställs som viktiga. Stort utrymme 
ägnas då kunskapshöj ande insatser. Mer sällan som ett medel för att fa till stånd en fördjupad 
dialog kring frågor om hållbar utveckling, utan för att upplysa och övertyga. Synen på 
de enskilda medborgarna är här tydligt instrumenteil; individens uppgift är närmast att 
efterfölja politiskt beslutade handlingslinjer.38 Med avseende på analysen av Nord är 
rapportens uppifrån och ned-ansats logisk. Genom att rapporten inte förespråkar mer 
omfattande livsstilsförändringar bland befolkningarna i Nord, blir dess statscentrerade 
fokus (med betoning av institutionella lösningar och rättsliga mekanismer) begriplig. 

Agenda 21 problematiserar på ett mer genomgripande sätt deltagande- och 
genomförandefrågor (jfr O'Riordan & Voisey 1998 s27f). En anledning torde vara att 
dokumentet tydligt sammankopplar hållbar utveckling med beteendeförändringar hos 
de enskilda individerna i den rika delen av världen. I likhet med Brundtlandrapporten 
framträder myndigheter och politiska institutioner som hörnstenar i implementeringen 
av det hållbara samhället, men här tillskrivs civilsamhället en möjligen lika 
framträdande roll (kap. 23.1). Civilsamhällets roll består inte bara i medborgarnas 
anpassning till fastlagda handlingsprogram, utan även i deras aktiva deltagande i 
utvecklingen av strategier för hållbarhet (se t.ex. kap. 23.2). Dokumentet genomsyras på 
det hela taget starkt av emancipatoriska och participatoriska ideal (jfr Selman & Parker 
1997 s 178). Den enskilde människan förutsätts inte blott vara ett deltagande utan även 
ett ansvarstagande subjekt (se kap. 36 och 4.27; se även Keating 1993 si). Betydande 
utrymme ägnas hur en lång rad samhällsgrupper kan och bör stärkas i processen mot 
hållbarhet.39 Samtidigt som detta uppfattas som nödvändiga inslag i arbetet för hållbar 
utveckling, framträder ambitionen att engagera olika grupper i samhället också som 
självständiga mål. Engagemang för hållbar utveckling antas bl.a. i olika avseenden 
kunna bidra till individernas självförverkligande (36.3). Ett kännetecknade drag för 
lokal Agenda 21-organisering är också enligt bl.a. O'Riordan & Voisey (1998 s54) och 
Salmon & Parker 1997 (sl81f) den nära anknytningen till livskvalitetsrelateradefrågor. 
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Även subsidaritetsprincipen är starkt betonad i Agenda 21 (se särskilt kap. 8 och 28). 
Subsidiaritetsmekanismer ska i första hand möjliggöra ökad beslutseffektivitet och 
flexibilitet i utformningen av strategier. Det heter bl.a. att regeringarna bör "...delegera 
planerings- och ledningsansvaret till den lägsta myndighetsnivå som har förutsättningar 
att utföra uppgiften på ett effektivt sätt" (kap. 8.5 g). Med "lägsta myndighetsnivå" 
avses vanligen lokalsamhället. Det kanske mest välkända stycket i Agenda 21 lyder: 

"Eftersom så många av de problem och lösningar som behandlas i Agenda 21 har sina rötter i 
lokal verksamhet, kommer de lokala myndigheterns deltagande och samarbete att bli en 
avgörande faktor för förverkligandet av målen. De lokala myndigheterna bygger upp, driver och 
underhåller den ekonomiska, sociala och miljömäsiga infrastrukturen, övervakar planerings
processer, fastställer miljöpolitik och regler på lokal nivå och medverkar vid genomförande av 
nationell och subnationell mil jöpolitik. Som den styrelseform som ligger närmast människorna, 
spelar den en central roll för att upplysa och aktiviera allmänheten samt svara mot allmänhetens 
krav när det gäller att främja en hållbar utveckling. " (28 .1, tillagda kursiveringar) 

Det finns alltså såväl rationella skäl till att den lokala nivån bör fa en huvudroll i arbetet 
för hållbar utveckling (problemnärhet), som mer normativa grunder (närhet till 
medborgarna, och således möjligheter att stärka demokratins processer). Med Agenda 
21:s utgångspunkt ligger nationella och internationella institutioners ansvar lite 
tillspetsat i att samordna, allokera resurser och överhuvudtaget underlätta förutsättningarna 
för den huvudsakliga implementeringsarenan - den lokala nivån. Det är här, "närmast 
människorna", som processerna i allt väsentligt bör utvecklas och omsättas i handling. 

Underifrånperspektivet inom Agenda 21-rörelsen 
Föreställningen att ett underifrånperspektiv bör vägleda LA21-processer framställs som ett 
av de viktigaste idealen inom Agenda 21-rörelsen (se t.ex. SOU 1994:128 s5, 307 s35, 
308).40 Det finns ingen mer allmängiltig definition av detta begrepp; i själva verket 
används det ofta på ett ganska oklart sätt. Idealet är emellertid tydlig t inspirerat av Agenda 
21 :s skrivningar. På det mest allm änna planet brukar avses förekomsten av en dialog mellan 
medborgare och myndigheter (SOU 1994:128 s 12). Denna dialog kan röra sig om mycket 
problemnära ting, t.ex. människors villkor i ett visst bostadsområde, men också gälla 
långsiktiga och mer övergripande planeringsfrågor i samhället. Huruvida ett underifrån
perspektiv även förutsätter att initiativet ska komma från medborgarna är mer oklart.41 

Underifrånperspektivet uttrycker ett deltagardemokratiskt element; samtidigt vore det fel 
att jämställa fenomenen. Bland annat därför att detta ideal inte utesluter att det samtidigt 
förekommer representativ politisk makt; men också genom att den oklara användningen av 
begreppet gör det ovisst hur långtgående politiska befogenheter det skänker medborgarna. 
Underifrånperspektivet kan sammanfattas som en anda, präglad av invånarnas nära 
deltagande i det politiska livet (se även S e Iman & Parker 1997). 

Samlad bedömning: Såväl Agenda 21 som Brundtlandrapporten är i flera avseenden 
präglade av ekomodernism (jfr Rogers 1994). I andra avseenden utkristalliserar sig mål 
som pekar mot mer djupgående förändringar i samhällets naturrelation; detta gäller då i 
synnerhet Agenda 21. 

Trots att Brundtlandrapporten hävdar människans direkta beroenderelation till 
ekosystemet - och nödvändigheten av att inordna samhällsverksamheter efter ekosystemets 
begränsningar - ansluter sig rapporten samtidigt till den ständigt expanderande ekonomins 
logik. Främst speglas detta i att ökad ekonomisk tillväxt betraktas som en förutsättning för 
global hållbar utveckling. Här ansluter dokumentet till ekomodemismen. Såväl Agenda 21 
som Brundtlandrapporten problematiserar dock olika inslag i tillväxtekonomin. Gemensamt 
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för båda dokumenten är åberopandet av ett samband mellan strukturella förhållanden i 
världsekonomin och den ekologiska krisen. I motsats till ekonomismens och ekomodernismens 
tes att förstärkta marknadsmekanismer är en förutsättning för att åtgärda miljöproblemen, 
förespråkas här betydande inslag av offentliga ingrepp (institutioner för resursfördelning 
och andra regleringsmekanismer) i överföringen av resurser från Nord till Syd. Samtidigt 
ifrågasätter Brundtlandrapporten inte den utvecklingsmodell som kännetecknar ekonomierna 
i den rika världen som sådan (jfr Richardson 1997 s52). Agenda 21 däremot ser inte 
bara mer effektiv resursanvändning utan även minskad konsumtion i Nord som villkor 
för hållbar utveckling. Detta innebär ett ifrågasättande av - och avståndstagande från -
den dynamik som driver tillväxtekonomin (dvs., möjligheten till ständig expansion av 
marknader och produktion). Agenda 21 avfärdar dock inte tillväxt i alla former. Något 
paradoxalt är att Agenda 21 - genom att miljöintresset i praktiken underordnas normen 
om det fria flödet av varor - företräder en syn på frihandel som är förenlig med 
ekonomismens. I såväl Agenda 21 som Brundtlandrapporten görs dock tydligt att mål 
om frihandel och tillväxt är ämnade att tillgodose grundläggande mänskliga behov 
och/eller bidra till att lösa de ekologiska problemen. Argumentationen bygger således 
inte på att ekonomiska modeller gör dem nödvändiga per se. 

I synen på deltagandeformer och implementeringsmekanismer utgår Brundtland
rapporten närmast från en ekomodernistisk position. Agenda 21 framställer däremot den 
ekologiska problemlösningen som en mer genomgripande uppgift, där även den 
enskilda människans delaktighet är en viktig grund. Till skillnad från 
Brundtlandrapporten tillskrivs också den lokala nivån en nyckelroll i problemlösningen. 

Såväl Brundtlandrapporten som Agenda 21 menar att hållbar utveckling förutsätter 
en etisk grund (se bl.a. kap. 36.3, 36.1 Od i Agenda 2142). Den förra rapporten ser en 
global etik som en integrerad aspekt av hållbarhetskonceptet: 

"We have tried to show how human survival and well-being could depend on success in 
elevating sustainable development to a global ethic." (s309)43 

Denna position framstår som paradoxal. För att en global etik ska ha någon närmare 
relevans bör den rimligen även avse medborgarna. Som redovisats framstår emellertid 
inte de enskilda individernas förhållningssätt och ställningstaganden som någon central 
aspekt i Brundtlandrapporten. 

Med utgångspunkt från analysen av dokumenten kan man dock identifiera ett antal 
element som grund för en global etik. Viktigast är kanske tanken att globala miljö- och 
utvecklingsfrågor är oskiljaktiga (se t.ex. OCF s37). Båda dokumenten efterlyser också 
en ökad global solidaritet. Miljöproblem som sammanhänger med resursknapphet utmärker 
framförallt tredje världen; insatserna för att lösa dessa problem ses emellertid i minst 
lika hög grad som en angelägenhet för den rika världen. Solidariteten är även riktad mot 
framtida generationers människor. Ett väsentligt element för den ekologiska problem
lösningen är enligt Agenda 21 också att starkare demokratiska värderingar etableras, att 
människor blir mer delaktiga i den politiska beslutsprocessen, och att människans egenmakt 
förstärks. Här ses detta som en grund för att åstadkomma livsstilsförändringar och en 
tydligare orientering mot icke-materialistiska värderingar i den rikare delen av världen.44 

Dessa grunder i en etik för relationen människa-samhälle-ekosystem framstår på samtliga 

58 



punkter som oförenliga med ekonomismens principiella utgångspunkter och faktiska 
tillämpning. Betoningen av sociala faktorer skiljer också dokumenten från ekomodernismen. 

Såväl Brundtlandrapporten som Agenda 21 har en tydlig antropocentrisk utgångs
punkt (jfr Reid 1995, Wetlesen 1995 s46f, Richardson 1997 s46f, 52, 54fï). Detta visar sig i 
anförda motiv bakom att skydda den biologiska mångfalden, men också i att det argumenteras 
för e tt ansvar gentemot framtida generationers människor men inte gentemot ekosystemet 
som sådant (se även Riodeklarationens första princip). Föreningen av antropocentrism och 
föreställningen att människan står i ett beroendeförhållande till ekosystemet delar 
dokumenten med ekomodernismen. Dokumentens instrumentella natursyn kan samtidigt 
anknytas till ekonomismens dualistiska föreställning om ekosystemet som en resurs för 
exploatering. En instrumenteil grundsyn på ekosystemet är i princip förenlig med ett 
ansvarstagande som inte leder till att jordens tillgångar utarmas på lång sikt. Samtidigt 
kan synen på ekosystemet som en resurs för människans eget utnyttjande medverka till att 
även fortsatt legitimera politik och utveckling grundad på tillväxtekonomins funktionssätt. 

Det förefaller som att de mer tillväxtkritiska idéer som framförallt uppträder i 
Agenda 21 kan härledas ur synen på människan (deltagande, självförverkligande) och 
samhället (Nord Syd-solidaritet, förordande av decentralism), medan dokumentets 
tillväxtorienterade uttrycksformer är resultat av dess instrumentella natursyn. Den 
normkonflikt som uppträder i Agenda 21 :s syn på handeln ger belägg för detta. 
Huvudargumentet för att stärka den globala handeln är att tillgodose grundläggande 
behov hos fattiga människor i Syd. Men den ökade belastning på ekosystemet som följer 
av en växande handel behandlas närmast som en ofrånkomlig bieffekt. Miljöintresset 
underordnas således ekonomiska och sociala överväganden. Sammanfattningsvis kan 
det argumenteras att dokumenten ger flera hållpunkter för en global och 
generations överskridande social etik. Däremot är grunderna för en global ekologisk etik 
i vissa avseenden oklara, då den natursyn som framträder i dokumenten ofta företer 
stora likheter med ekonomismens och ekomodernismens instrumentella natursyn. Med 
utgångspunkt från den ekofilosofiska diskursen sker nedan en fördjupning kring dels 
sådana teman där de politiska dokumenten är mer tydligt präglade av tillväxtekonomins 
normer, dels andra aspekter där jag finner anledning att komplettera eller fördjupa 
analysen. 

Tabell 1 ger en sammanställning av utmärkande drag i Agenda 21 och Brundtlandrapporten. 
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Tabell 1. Utmärkande drag för Brundtlandrapporten och Agenda 21 

Brundtlandrapporten Agenda 21 

Syn på 
ekosystemet 

•Ar begränsat 
•Viktigt att värna den biologiska mångfalden 
•Instrumenten (antropocentrisk) syn 
Ekomodemistisk analys, med undantag för frågan om biologisk mångfald 

Samhällsanalys •Hänsyn till framtida generationer 
bör vara styrande princip i 
samhället. 

•Den ekologiska krisen i huvudsak 
Sydproblem, förutsätter dock 
insatser från Nord. 

•Ekonomisk tillväxt villkor för 
hållbar utveckling, viss förändring 
av tillväxtens innehåll dock 
nödvändig. 

Delvis ekomodemistisk analys, 
betonar dock etiska och sociala 
motiv. 

•Hänsyn till framtida generationer bör vara 
styrande princip i samhället. 

•Den ekologiska krisen både Syd- och 
Nordrelaterad. Efterlyser bl.a. minskad 
konsumtion i Nord. 

•Försvarar ekonomisk tillväxt, men efterlyser 
djupgående förändringar i dess innehåll. 

•Efterlyser förstärkt frihandel, främst för att 
möjliggöra ekonomisk utveckling i Syd. 

Delvis ekomodemistisk analys. Skillnaderna 
dock mer tongivande, betonar bl.a.: (a) etiska 
argument, (b) sociala motiv, (c) att hållbar 
utveckling nödvändiggör grundläggande 
förändring av tillväxtens innehåll. 

Syn på 
ekologisk 
problemlösning 

Lägger tonvikt vid: 
(a) Internationella politiska 
regimer och statliga politiska 
initiativ 
(b) Teknikdriven miljöanpassning 

I huvudsak ekomodemistisk 
analys, betonar dock 
kunskapshöj ande insatser bland 
befolkningen i Syd. 

Lägger tonvikt vid: 
(a) Lokalsamhällets roll (politik, 
civilsamhälle och andra arenor) 
(b) Internationella politiska regimer och 
statliga politiska initiativ 
(c) Allas gemensamma ansvar 
(d) Beteendeförändringar 

Betoning av lokalsamhällets roll och 
medborgardeltagande visar på 
grundläggande skillnader gentemot 
ekomodenxism och ekonomism. 

Samlad 
bedömning 

Båda dokumenten: 
(a) problematiserar samhällsmekanismer utifrån ekologisk analys. 
(b) utvecklar etiska principer för hållbar utveckling 
(c) utvecklar principer för integrering av ekologisk och social problemlösning 

• A21 argumenterar för en problemlösning som nödvändiggör mer tydliga 
förändringar av samhällsekonomin. 
•Ekologiska mål underordnas dock i vissa avseenden sociala och ekonomiska 
hänsyn (både A21 och OCF). 

Ekofilosofiska positioner 
"Environmentalism is only radical when it gets to the root of a problem, not when it is extreme 
for the sake of difficulty. " David Rothenberg ( 1995 s218) 

Normativa bidrag inom ekofilosofin har i huvudsak en ekocentrisk och participate 
orientering (Dobson & Lucardie 1993 sl90f, Fox 1995 si 18, Eckersley 1992 s36} 

Lundmark 1998 s2f). Ekofilosofin uppehåller sig i hög grad vid frågor av principiell 
natur. Genomforandefrågor är ofta nedtonade. I många fall redovisas också argument 
lösryckta, d.v.s. de anknyts inte till en bredare samhällsanalys. Istället för att belysa 
olika principiella positioner inom ekofilosofin har jag därför valt att fokusera två av dess 
mest tongivande strömningar - djupekologin samt bioregionalismen. Dessa tillhör de 
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mer fullgångna utflödena inom ekocentriskt orienterad ekofilosofi, såtillvida att de 
strävar efter att formulera en tillämpbar etik för det hållbara samhället. Därtill är dessa 
åskådningar en allmän referenspunkt vid akademiska analyser av ekofilosofin (för 
analys av djupekologin se bl.a. Merchant 1992, Ariansen 1993, Doyle & McEachem 
1998; bioregionalismen behandlas bl.a. i Dobson 1990, Eckersley 1992, Merchant 1992, 
Martell 1994). Denna genomgång lyfter fram centrala argument inom ekofilosofin, som 
enligt min mening är särskilt väl artikulerade inom dessa åskådningar. 

Djupekologin: En mycket inflytelserik roll för dagens eko filosofi har de idéer som 
under beteckningen djupekologi framförallt lanserats genom filosofen Arne Naess (se 
särskilt Naess 1973, 1974). Djupekologins ontologi ligger till grund för en 
civilisationskritik som blir mycket framträdande i dess politiska analys. Redan genom 
dess ingående problematisering av relationen människa-ekosystem skiljer sig djup
ekologin markant från reformperspektiv såsom ekomodernismen.45 Centrala element 
inom djupekologin är: (1) Målet att synliggöra och problematisera grundläggande 
normer, (2) Den relationsbaserade synen på människans roll i ekosystemet: 
(1) Djupekologin formulerar en kraftfull kritik mot den tilltro till vetenskap och teknik 
som kännetecknar dagens samhälle, och menar att samhällsutvecklingens inre dynamik 
leder till att förståelsen av större sammanhang och helheter systematiskt nedvärderas (se 
särskilt Naess 1974 s35f). Från djupekologisk synpunkt kan t.ex. tekniska, 
vetenskapliga data isolerade från andra överväganden aldrig ge vägledning till politisk 
handling. För att kunna tjäna samhället måste, menar man, vetenskap och teknik 
underställas normer om vad som ytterst är eftersträvansvärt och värdefullt (jfr Ariansen 
1993 s 184, Devali & Sessions 1985 s66, 75): 

"All the sci ences are fragmentary a nd incomplete in relation to basic rules and norms, so it's 
very shallow to think that science can solve our problems." (Naes s citerad i Devall & Sessions 
1985 s75). 

Betoningen av det normativa i allt politiskt handlande är således central. Synliggörandet 
av underliggande normer i argumentationen för ståndpunkter framställs också som en 
förutsättning för en levande samhällsdebatt (se t.ex. Naess 1974 s20ff). I frånvaron av 
normdiskussion ser man risk att samhället underordnas den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingens möjligheter, obeaktat ifall dessa representerar någonting positivt för 
människan eller inte. Med djupekologins utgångspunkter bör på det hela taget strävan att se 
helheter och sammanhang - inte avgränsade expertanalyser - ligga till grund vid politiskt 
beslutsfattande (se t.ex. Kvalöy 1993, Fox 1995 s45f, Devall & Sessions 1985 s69, 97). 

De enskilda människorna uppfattas inom djupekologin, också som moraliska subjekt 
vars ställningstaganden avgör hur samhällets relation till ekosystemet gestaltas. 
Framväxten av en etik för människans naturumgänge ses också som en grund för att 
lösa den ekologiska krisen (Naess 1974 s73-83, 150). Man ifrågasätter därför 
möjligheten att förverkliga hållbar utveckling, så länge inte politiska 
förändringsambitioner även samverkar med att medborgarna tillägnar sig mer ekologiskt 
orienterade värden (Naess 1997a; jfr Naess 1974 s77fï). 
(2) Som en viktig grund för djupekologin står den relationsbaserade synen på 
människan och andra organismer i ekosystemet. Tanken är att alla organismer och 
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materia ingår i ett system där egenskaperna hos de enskilda organismerna uppstår i 
ömsesidig samverkan med andra delar av systemet. Därmed avfärdas den atomistiska 
ontologi där individerna (eller tingen) betraktas som åtskilda från varandra inom 
systemet. Uppfattningen innebär inte blott ett filosofiskt förhållningssätt, utan anknyter 
nära till systemekologin (Naess 1974; Devall & Sessions 1985). Systemtänkandet 
implicerar att förverkligandet av de enskilda individemas mål måste ske i samverkan 
med det övriga systemet (Naess 1981 s283ff).46 På denna grund gör sig djupekologin till 
förespråkare av alla varelsers och biotopers principiellt lika rätt att existera och 
utvecklas (se t.ex. Fox 1995 si 17; Naess 1974 sl24f). Djupekologin hävdar även på 
ontologiska grunder det inneboende värdet i en så rik kulturell och biologisk mångfald 
som möjligt. 

Dessa utgångspunkter far djupgående effekter på formerna för ekologisk problem
lösning. Normen om det egalitära förhållandet mellan olika varelser ska visserligen 
närmast förstås som ett principiellt förhållningssätt och ideal - inte som en kategorisk 
ståndpunkt (Devall & Sessions 1985 s67, Naess 1997b s64).47 Det principiellt 
intressanta är dock att andra varelser behandlas som berörda parter. Ståndpunkten om 
en rik biologisk och kulturell mångfald försvaras även på andra grunder. Genom att 
upprätthålla en hög grad av mångfald, menar t.ex. Naess (1974 s 128), motverkas 
samtidigt utvecklingen av storskaliga och kulturellt likriktade system, där ekologiska 
hänsynstaganden underordnas. Ett samhälle som hyllar antropocentriska ideal riskerar 
därför, ur djupekologisk synpunkt, även att motverka människans egna intressen. 

Bioregionalismen: Som tidigare redovisats framställer Agenda 21 lokalt baserad 
problemlösning som ett centralt villkor i arbetet för hållbar utveckling. 
Bioregionalismen fördjupar inte bara argumenten för en sådan position utan skärper 
också denna ståndpunkt ytterligare (Feldman & Wilt 1999; för exempel på 
bioregionalistiska arbeten se Sale 1985, Andruss m fl 1990, McGinnis 1999). De tankar 
som lanseras genom denna (framförallt i Nordamerika baserade) orientering, har främst 
vunnit spridning genom filosofen Kirkpatrick Sale (se särskilt Sale 1985). En 
bioregionalistisk huvudtes är att ekologisk problemlösning inte bara måste ske lokalt, 
utan även inordnas efter de ekologiska förhållanden som råder på platsen (Eckersley 
1992 s 167, Feldman & Wilt 1999). Ett led i detta är att anpassa samhällets territoriella 
organisation efter lokala och regionala ekologiska förhållanden inom s.k. bioregioner (se 
t.ex. Martell 1994 s52).48 Ett centralt argument är att organisering efter sådana principer 
gör det möjligt för människan att rent mentalt vinna ökad förståelse för ekologiska 
samband och kretsloppsprinciper (Sale 1985 s44ff). Först när människan lever i närmare 
emotionell förbindelse med ekologiska omgivningsförhållanden, skapas enligt 
bioregionalismen förutsättningar att utveckla en djupare ekologisk hänsyn (aa; jfr 
Eckersley 1992 sl67f). Befintliga territoriella politiska och administrativa gränser 
uppfattas således inte bara som hinder för en rationell ekologisk problemlösning, utan 
antas även motverka framväxten av starkare ekologiska värderingar (Sale 1985 kap.5 
och 7, 1995 kap. 10; jfr Woolstencroft 1997). 

Enligt Sale (1985, 1995 kap.8) försvårar produktionsförhållanden i dagens samhälle 
möjligheterna för den enskilda människan att förstå de ekologiska följderna av sina 
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handlingar (t.ex. i form av konsumtionsbeteenden), då effekterna kan uppträda i helt 
andra geografiska miljöer och kanske även med stor tidsfördröjning. Infrastrukturer, 
långtgående specialisering, och överhuvudtaget det moderna samhällets organisation där 
människor i hög grad är koncentrerade till större städer, bidrar ytterligare till upp
komsten av mentala barriärer mellan människa och ekosystem (Sale 1985 kap. 5). 

I strävan att utveckla rationella former för ekologisk problemlösning och samtidigt 
skapa förutsättningar att stärka människans band till naturen, ser bioregionalismen 
långtgående decentralisering och deltagardemokrati som centrala element (se t.ex. 
Andruss m fl 1990 del 5). En bakgrund är också uppfattningen att de som påverkas 
negativt av miljöförstöring ska tillförsäkras långtgående möjligheter att påverka de 
beslut som ger upphov till problemen i fråga. Att det finns olika skaldimensioner på 
miljöproblem - såsom i fallet med luftföroreningar - pekar samtidigt på behovet av att 
organisera bioregioner på flera nivåer. Inom litteraturen framställs emellertid generellt 
de mindre bioregionala enheterna som grunden för all bioregional organisering (Martell 
1994 s51ff; se Sale 1985 s52ff)49. 

Som organisationsform begränsar sig bioregionen inte till ekologisk problemlösning i 
mer avgränsad mening. En samhällsomdaning enligt bioregionalistiska principer far 
också betydande effekter på det ekonomiska systemet. En grundtanke är att inom 
ramarna för bioregionala enheter upprätta regionala kretsloppsekonomier (Woolstencrofi 
1997 s 14) eller m.a.o. i hög grad självbärande ekonomiska system vad gäller bl.a. 
energi- och livsmedelsförsöijning (Sale 1985 s76ff). 

Förverkligandet av en bioregional vision möter omfattande problem. Ur politisk 
synpunkt ligger det största problemet förstås i omdefinieringen av territoriella gränser. 
Därtill uppträder en rad praktiska svårigheter i preciseringar av den bioregionala 
visionen. Bioregionalismen har kritiserats för naivism, bristande realism och vagheter i 
dess politiska analys (jfr Woolstencroft 1997, Martell 1994 s51f); men också för att 
endast ekologiska relationer tillskrivs relevans som grund för territoriell organisering 
(Plumwood 1997b s9). Genom fokuseringen på spänningsförhållandet mellan politisk 
territorialitet och den rumsliga ekologiska dimensionen uppmärksammas å andra sidan 
en grundläggande problematik vid ekologisk problemlösning (Eckersley 1992 sl68f). 
Detta blir också allt mer giltigt i takt med att sociala, ekonomiska och politiska 
processer i det moderna samhället urbäddar människan från lokala och regionala 
ekologiska sammanhang (se avsnitt B). Bioregionalismens bidrag ligger ur denna 
synpunkt inte i lanseringen av konkreta operationaliseringar av en bioregional vision, 
utan i dess problematisering av argument för att anpassa politik och samhällsliv efter 
ekologiska rumsliga förhållanden. 

Socialekologins uttrycksformer 
De ekofilosofiska orienteringar som behandlats i detta avsnitt argumenterar på 
ekocentrisk grund för etableringen av en närmare relation mellan människa och 
ekosystem. Att ekologiskt grundade värden på samhälle och ekosystem även kan 
förankras i antropo centri ska motiv, har samtidigt analysen av Agenda 21 och 
Brundtlandrapporten visat. Ty ofta är ekocentriska positioner snarare att se som 
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utvidgningar av antropo centri ska ståndpunkter, än som dess motsatser.50 I vad mån 
antropocentriska eller ekocentriska motiv vägleder ekologisk problemlösning kan icke 
desto mindre fa betydande konsekvenser. Mot bakgrund av redovisning och 
problematisering ovan identifieras här ett antal element för ett (politiskt-filosofiskt) 
perspektiv på samhälle och ekosystem, baserat på ekologiska principer och värden. 
Dessa element - som är förankrade i både antropocentriska och ekocentriska positioner -
utgör kärnan i det som här betecknas socialekologin. 

Naturrelationen : Liksom inom ekomodernismen utgör ekosystemets fysiska begränsning en 
grundläggande utgångspunkt för ekologisk problemlösning på socialekologisk grund. 
Från både antropocentriska och ekocentriska utgångspunkter betonas värdet av att värna 
den biologiska mångfalden. Med de antropocentriska förhållningssätt som vägleder 
Agenda 21 och Brundtlandrapporten är det i vid bemärkelse ett riskmotiv som ligger till 
grund för detta mål. Det vill säga, att irreversibla processer mot ökad utarmning medför 
påtagliga risker för människan. Den ekocentriska filosofin breddar denna plattform 
genom att ifrågasätta antropocentrismens instrumentella natursyn. Synen på naturen 
som en resurs anses medföra att människan insocialiseras att se på ekosystemet som 
någonting avskilt från samhället (Plumwood 1997b). Detta uppfattas också som ett 
hinder för sådana livsstilsförändringar som en hållbar utveckling kan nödvändiggöra. 
Föreställningen om ett inneboende värde i bevarandet av den biologiska mångfalden blir 
här också en grund för en mer harmonisk naturrelation, där människan starkare varseblir 
sin beroenderelation till ekosystemet.51 

Etikens roll: Agenda 21 och Bruntlandrapporten har i vissa avseenden nära berörings
punkter med ekomodernismen. En betydelsfull skillnad ligger dock i att de politiska 
dokumenten ser behov av en etik som grund för den ekologiska problemlösningen, och 
dessutom åberopar ett direkt samband mellan social och ekologisk problemlösning. Det 
är naturligt att en politik och samhällsutveckling grundad på långsiktiga ekologiska 
överväganden, också vägleds av ett globalt synsätt. Med detta ska dels förstås att 
globala problembilder utgör en bakgrund och inspirationskälla till den ekologiska 
problemlösningen, men också att överväganden om det globala ekologiska tillståndet 
ligger till grund för politisk målformulering och handlingsprogram på alla nivåer. Det 
globala synsättet avser inte bara ekologiska utan även sociala överväganden. Det kanske 
tydligaste uttrycket för socialekologins sociala dimension är principen att 
befolkningarna i Syd tillerkänns rätten till ekonomisk utveckling. Direkt relaterat till 
detta är även att jordens rikare befolkning medvetet väljer att utveckla mer 
resurshushållande - icke-konsumistiska - livsstilar, för att skapa utrymme för materiell 
utveckling i Syd52. 

Generationsperspektivet: Omsorgen om framtida generationer betraktas vanligen som 
en antropocentrisk position (jfr Martell 1994 kap 3; Fox 1995 s66), vilket förvisso inte 
innebär att den avfärdas från ekocentrisk utgångspunkt. Tvärtom infogas värnandet av 
framtida människor här i en utvidgad hänsyn, omfattande hela ekosystemet. Från båda 
positionerna blir försiktighetsprincipen styrande för mänskliga aktiviteter. Här kan det 
argumenteras att ett perspektiv där ekologiska överväganden är riktgivande bör baseras 
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på den utvidgade omsorg som kännetecknar ekocentrismen, då vi saknar kännedom om 
hur framtidens människor kommer att värdera resultaten av irreversibla processer. Med 
en antropo centri sk utgångspunkt är det t. ex. inte säkert att man idag gör samma 
bedömning om värdet av att bevara vissa arter eller biotoper, som framtida generationer 
kommer att göra mot bakgrund av exempelvis nya vetenskapliga rön. 

Den ansvarstagande individen: Det finns tydliga skiljelinjer mellan de antropocentriskt 
grundade synsätt på individen som manifesteras i Agenda 21, och de ekocentriska 
utgångspunkter som exempelvis formar djupekologin [som redovisats problematiserar 
inte Brundtlandrapporten individens roll närmare]. Då förverkligandet av hållbara natur
relationer i båda fallen baserar sig på individens delaktighet och ansvarstagande, blir 
dock överensstämmelserna mer slående än skiljelinjerna. Värde- och beteendeförändringar 
på individnivå framställs som grundläggande för att möjliggöra hållbara naturrelationer. 
Det handlar om att utveckla mer resurshushållande och mindre konsumtionsinriktade 
värderingar. Nära relaterad är föreställningen att icke-materialistiska synsätt på 
livskvalitet bör främjas - synsätt som är förenliga med långsiktig hållbarhet. Här 
framtonar ett samhälle där sociala, ekologiska och existentiella värden får en minst lika 
framträdande roll inom politik och samhällsliv som de materiella. Individernas 
engagemang i den ekologiska problemlösningen blir i både Agenda 21 och inom 
ekofilosofin samtidigt ett led i deras självförverkligande. Föreställningen är bl a. att 
individen stärks genom sin identifikation med visionen om ett hållbart samhälle; men 
också att det personliga engagemanget bibringar en känsla av den individuella insatsens 
betydelse - att man har en roll i förverkligandet av det hållbara samhället. 

Politikens och idédiskussionens roll: Föreställningen att samhällsutvecklingen följer en 
naturlagsliknande logik, i samklang med ekonomismens grundantaganden, tillhanda
håller från socialekologisk utgångspunkt inte en grund att skapa ett hållbart samhälle på. 
Tvärtom antas en sådan process nödvändiggöra måldiskussion och politisk aktivitet 
(policyformulering, styrning, idédebatt m.m.). Här är inte minst frågan om den hållbara 
utvecklingens innebörd central (t.ex. speglad mot bakgrund av vilka typer av behov som 
måste tillgodoses eller vilka mål och värden som är förenliga med hållbar utveckling). 

Lokalsamhällets roll. Den ekologiska problemlösningens skaldimension belyses 
ingående i såväl Agenda 21 som inom bioregionalismen. Utgångspunkten att 
problemlösningen bör ske på den nivå där det är mest rationellt - men att alla politiska 
nivåer har en uppgift i hanteringen av den ekologiska krisen - förenar Agenda 21 med 
ekofilosofins huvudfara (som tidigare redovisats uppehåller sig däremot Brundtland-
rapporten främst vid statliga och överstatliga initiativ). Subidiaritetsideal är samtidigt 
tongivande, och lokalsamhället tillskrivs en särskilt viktig roll vid ekologisk 
problemlösning (jfr Patterson & Theobald 1996 s8, Martell 1994 s55). Bakgrunden är 
bl.a. att miljöproblemen till övervägande del härrör ur verksamheter på lokal nivå, och 
föreställningen att lösningarna därför bör utformas så "problemnära" som möjligt. En 
tanke är också att problemlösning på lokal nivå ger bättre förutsättningar att 
kommunicera miljöfrågorna med medborgarna. Ett villkor är då att högre nivåer inom 
det politiska systemet möjliggör en mer självständig problemlösning på lokal nivå. Men 
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det nödvändiggör dessutom att politikens riktlinjer på högre nivåer harmonierar med de 
mål som vägleder den lokala problemlösningen. 

Integrerad ekologisk, social och ekonomisk problemlösning: Ett socialekologiskt 
perspektiv bygger på att alla former av ekonomiska verksamheter utgår från en 
ekologisk grundsyn. Med denna utgångspunkt vilar samhällsutvecklingen på integrering 
av miljömässiga, ekonomiska och sociala mål. Den lokalt baserade problemlösningen 
blir här både en forutsättning för legitimering av politikens handlingslinjer bland 
medborgarna, och för att rent praktiskt fa till stånd mer hållbara ekonomiska relationer. 
Tanken att stärka de ekonomiska relationerna inom närregionen är också central. 
Konkret kan det då t. ex. handla om att skapa lokala kretslopp för energi- och 
livsmedelsförsöijningen. Från socialekologisk utgångspunkt ger detta samtidigt ökade 
förutsättningar för människan att förstå relationen mellan handlingar och dess 
ekologiska effekter. Särskilt bioregionalismen betonar framväxten av sådana lokala eller 
regionala ekonomier som ett medel att stärka människans incitament att utveckla 
hållbara livsstilar. Från socialekologisk utgångspunkt handlar det även om är att skapa 
ekonomiska relationer som i högre grad tar hänsyn till de ekologiska förhållanden som 
råder på platsen. 

Den starka demokratin - "underifrånperspektivet": Från socialekologisk utgångspunkt 
är den ekologiska problemlösningen inte bara en tvärfacklig utmaning. Förstärkning av 
demokratins mekanismer och överhuvudtaget kanalerna mellan civilsamhälle och 
politik ses också som centralt. Då den ekologiska problemlösningen här framträder som 
en utmaning för alla samhällsmedlemmar, blir det angeläget att stimulera en bred 
samhällsdiskussion kring frågor om hållbar utveckling. Det handlar också om att främja 
initiativ från medborgarna, samt att stärka de kanaler genom vilka sådana initiativ kan 
omsättas i politisk handling. Målet är på det hela taget att skapa mer öppna politiska 
beslutsprocesser, och gränserna mellan politik och civilsamhälle blir därför mindre 
tydliga. 

D. Sammanfattning 
I detta sammanfattande avsnitt sammanställs ekonomismens, ekomodernismens och 
socialekologins positioner. Samanställningen sker i tabellform och tar fasta på 
huvuddrag. Avslutningsvis redovisas också vissa överväganden om perspektivens 
tillämpning i den empiriska analysen, en utveckling av de preciseringar som sker i 
kapitel 2. 

Ekonomismen och socialekologin har till skillnad mot ekomodernismen framställts 
som mer allmänna samhällsåskådningar (se kap. 1, 2 samt introduktionen till detta 
kapitel). Nedanstående tabell redovisar dessa båda perspektivs syn på målen för 
samhället, samt föreställningar om drivkrafter bakom samhällets utveckling. 
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Tabell 2. Samhällsmål och utvecklingsmekanismer 

Ekonomismen Socialekologin 

Övergripande mål: 
(a) Samhällsnivå 

(b) Individnivå 

(a) Ekonomisk tillväxt 

(b) Främja materiella ideal, väma 
individens äganderätt. 

(a) Samhälle i ekologisk balans 

(b) Tillgodose grundläggande behov, 
främja 
livskvalitets]' äl vförverkligande. 

Drivkrafter bakom 
samhällets 
utveckling 

Konkurrensmekanismer på 
systemnivå. 

Samarbete mellan olika 
samhällsarenor. 

Politikens 
huvudsakliga mål 

Främja de ekonomiska aktiviteterna i 
samhället. 

Effekt: Ekonomiska mål i kortare 
perspektivet riktgivande för politikens 
prioriteringar. 

Främja hållbar utveckling genom 
samverkan mellan ekologiska, 
ekonomiska och sociala mål 

Effekt: Långsiktiga ekologiska mål 
riktgivande för politikens 
prioriteringar. 

En grundläggande aspekt vid fastställandet av de tre perspektiven avser synen på 
ekosystemet och den ekologiska krisens natur. Analysen har kunnat redovisa betydande 
skiljelinjer mellan perspektiven. Samtidigt kan man peka på hur ekomodernismen uppvisar 
gemensamma drag med såväl ekonomismen som socialekologin. Tabell 3 redovisar synen 
på ekosystemet och Tabell 4 synen på den ekologiska krisens natur inom de tre perspektiven: 

Tabell 3. Synen på ekosystemet och relationen samhälle-ekosystem 

Ekonomismen Ekomodernismen Socialekologin 

Natursyn Instrumenteil Instrumenteil Etiskt grundad 

Eko
systemets 
dimensioner 

I princip outtömlig resurs Begränsade Begränsade 

Samhällets 
relation till 
ekosystemet 

Oberoende Beroende. Vetenskapliga 
motiv att beakta ekosystemets 
begränsningar. 

Beroende. 
Vetenskapliga och 
etiska motiv att värna 
ekosystemet. 

Tabell 4. Den ekologiska krisens natur 

Ekonomismen Ekomodernismen Socialekologin 

Miljökrisens 
relation till 
tillväxtekonomin 

Sammanhänger ej 
med 
tillväxtekonomin. 

Naturlig och övergående 
fas i tillväxtekonomins 
utveckling. 

Avspeglar dysfunktionalitet 
och djupgående kris för 
tillväxtekonomin. 

Miljöproblemens 
karaktär 

Fokus på enskilda 
och tydligt 
avgränsade 
problem. 

Miljöproblemen är 
globala, och kan också 
vara diffusa. 

Miljöproblemen är globala, 
och kan också vara diffusa. 

Miljöproblemens 
relation till 
livsstilsmönster 
och sociala 
förhållanden 

Föreligger ej 
samband. 

Endast begränsat 
samband. 

Starkt samband. 
Nödvändiggör: 
•Grundläggande 
livsstils forändringar. 
•Social och ekonomisk 
utjämning mellan Nord-Syd. 
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Återstående tabeller redovisar de tre perspektivens syn på den ekologiska 
problemlösningens former och utgångspunkter. Betydande utrymme har ägnats frågan 
om perspektivens syn på den ekologiska problemlösningens roll i samhället - då inte 
minst i relation till ekonomiska mål - och överhuvudtaget om bakomliggande 
drivkrafter till problemlösningen. Tabell 5 redovisar en sammanfattande jämförelse av 
dessa aspekter. 

Tabell 5. Problemlösningens ginnder 

Ekonomismen Ekomodernismen Socialekologin 

Miljöfrågans status Sekundär fråga i 
relation till 
ekonomiska mål 

Grundläggande 
samhällsfråga 

Grundläggande 
samhällsfråga 

Syn på relationen 
miljö-ekonomi 

Miljöhänsyn i 
huvudsak begränsande 
faktor för ekonomin. 

Positiv samverkan 
möjlig mellan miljö
hänsyn och tillväxt. 

Ekonomiska och ekologiska 
mål åtföljs naturligt. 

Motiv bakom 
ekologisk 
problemlösning. 

Hot mot ekonomiska 
aktiviteter. 

Hot mot samhället. •Hot mot samhället och 
framtida generationer 
•Moralisk skyldighet att 
värna ekosystemet. 

Centrala 
implementerings-
mekanismer/metoder 

•Självreglerande 
marknadsmekanismer 
("den osynliga 
handen"). 
•Frivilliga initiativ. 

•Marknadsmekanis
mer och teknisk 
utveckling 
•Politiska och 
frivilliga initiativ 

•Politiska initiativ 
•Aktiv problematisering av 
samhällsmål och normer 
•Bred samhällsdialog, 
participation och 
medvetandegörande 

Problemlösningens 
relation till andra 
samhälls
verksamheter 

Isolerade 
punktinsatser (ej 
förebyggande 
miljövård). 

Miljöhänsyn 
integreras i 
samhällsekonomin. 

Holism. Ekologisk 
grundsyn genomsyrar alla 
delar av samhällslivet [se 
även texten nedan]. 

En annan central aspekt avser kontextens roll vid problemlösningen. Till detta anknyter 
även frågan om relationen mellan kontext och ekonomi i samband med ekologisk 
problemlösning. Tabell 6 behandlar dessa aspekter. 

Tabell 6. Problemlösningens sammanhang 

Ekonomismen Ekomodernismen Socialekologin 

Kontextens roll Betonar kontextoavhängiga 
lösningsmekanismer 
(marknaden). 

Betonar kontextoavhängiga 
lösningsmekanismer 
(främst marknaden). 

Platsbundna 
faktorer centrala. 

Önskvärd 
ekonomisk modell 
som grund för 
ekologisk 
problemlösning 

Global tillväxtekonomi Global tillväxtekonomi I huvudsak 
småskalig ekonomi 
organiserad enligt 
närhetsprinciper. 

De tre perspektiven representerar olika synsätt med avseende på vilken roll olika aktörer 
och samhällsarenor tillskrivs vid problemlösningen. En särskild aspekt av detta avser 
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synen på politikens roll, och vilka politiska beslutsnivåer som är relevanta vid 
problemlösningen. Tabell 7 ger en samlad bild av dessa frågor: 

Tabell 7. A ktörer och arenor vid problemlösningen 

Ekonomismen Ekomodernismen Socialekologin 

Nyckel
arenor 

Marknaden. Marknaden, och i viss mån 
politiken. 

Alla delar av samhället. 
Särskild betoning av politik 
och civilsamhälle. 

Den 
politiska 
arenans 
betydelse 

Oviktig. 

oPolitiska initiativ 
bör undvikas 
(ekonomiska 
styrmedel kan 
dock fylla en 
funktion). 

Viktig i v issa avseenden. 

•Politikens främsta roll skapa 
dialog med marknadsaktörer 
och aktörer inom miljösfaren. 
•Upprätta regelverk nationellt 
och internationellt (betoning av 
ek. styrmedel). 

Avgörande. 

•Politikens roll leda, 
mobilisera och skapa dialog. 
•Problemlösning i samverkan 
med alla delar av samhället, 
s.k. "underifrånperspektiv". 

Viktiga 
nivåer i det 
politiska 
systemet 

Ingen Staten. Internationell/ 
överstatlig nivå. 

Alla nivåer, men i synnerhet 
den lokala. 

Individens 
roll 

Ingen. Begränsad. Betoning av 
individen som konsument. 

Viktig. Betoning av individen 
som medborgare. Politisk 
delaktighet och aktiva 
ställningstaganden i olika 
vardagsroller centralt. 

Ett förtydligande är motiverat mot bakgrund av studiens empiriska orientering. Vare sig 
ekonomismen eller ekomodernismen tillskriver den lokala politiska nivån en nyckelroll 
vid ekologisk problemlösning. Samtidigt är LA21-processer i sig ett uttryck för att den 
lokala nivån tillerkänner sig en miljöpolitisk roll. Att beslut om att utveckla ett 
kommunalt arbete med hållbar utveckling ger politisk sanktion åt denna tanke, har på så 
vis också teoretisk innebörd. Betydelsen av detta bör samtidigt inte överbetonas. Det 
säger t.ex. inget om hur lokalsamhällets aktörer i a llmänhet förhåller sig till frågor om 
ekologisk problemlösning, eller vilka typer av idéer som ligger till grund för 
processernas enskilda inslag. 

Som redovisas i kapitel 2 bygger processanalysen på identifikation av tendenser och 
allmänna drag. Analysen vilar dock på interaktion mellan del och helhet. Att t.ex. 
fastställa vilket perspektiv på ekologisk problemlösning en viss aktivitet speglar kan 
nödvändiggöra olika typer av bedömningar, där verksamheten sätts in i ett större 
sammanhang som grund för de tolkningar som görs. För att ta ett exempel behöver inte 
aktiviteter som är förenliga med vissa socialekologiska positioner, självklart spegla en 
socialekologisk problemlösning (baserad på samverkan mellan olika mål och medel). 
Redan möjligheten av att enskilda LA21-mål och verksamheter kan tjäna syften som 
inte är relaterade till miljö och hållbar utveckling, understryker behovet av 
helhetsorienterad analys. 

Betydelsen av att se till helheten kan illustreras på många andra sätt. Låt oss tänka 
oss följande exempel: Satsningar på miljöteknik associeras närmast med ekomodernism, 
men är för den skull inte oförenliga med övriga perspektiv. Bedömning av tekniskt 
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inriktade LA21-verksamheter kan därför behöva grundas på deras: (i) innehåll, (ii) bakom
liggande motiv, samt (iii) vilken syn på ekologisk problemlösning som i allmänhet 
utmärker initiativtagande aktörer eller arenor. Ekomodernismen och ekonomismen är 
inriktade mot miljöanpassning inom ramarna för befintliga system och tankesätt, medan 
socialekologin förordar småskaliga lösningar baserade på kretsloppsprinciper. På ett 
plan tjänar småskaligheten då syftet att synliggöra människans beroende av ekosystemet 
och omgivande ekologiska sammanhang. Det blir i detta fall naturligt att t.ex. energi-
försöijningen bygger på lokala energikällor (från exempelvis sol, vind eller biobränslen). 
Miljöanpassning av system som medverkat till dagens miljöproblem skulle från 
socialekologisk utgångspunkt närmast uppfattas som symptominriktade åtgärder, och 
därför inte representera någonting långsiktigt hållbart. Miljötekniksatsningar som har 
som förutsättning att människor förändrar sina beteenden är även detta en indikation på 
socialekologisk problemlösning. 

Vissa faktorer är särskilt viktiga indikatorer vid processanalysen. En grundläggande 
skiljelinje mellan perspektiv baserade på tillväxtekonomins premisser och system
kritiska perspektiv, avser frågan om hållbar utveckling nödvändiggör bredare 
samhällsdialog samt probiematisering av normer och beteendemönster. Medan detta ses 
som centralt från socialekologisk utgångspunkt, är det inte motiverat ur ett ekonomistiskt 
eller ekomodernistiskt perspektiv. 

Hur mer allmänt hållna ideal omsätts i handling är av naturliga skäl svårare att 
analysera. Analysen av relationen idé-handling syftar som i övrigt emellertid till att 
fånga huvuddragen. Om en procss på idéplan förordar en problemlösning grundad på 
medborgardialog, bör man t.ex. förvänta sig att den i handling inte blott är orienterad 
mot ekomodernistiskt inriktade tekniksatsningar. Det handlar även om att bedöma hur 
processemas idémässiga riktlinjer överensstämmer med inställningen till ekologisk 
problemlösning bland medverkande aktörer. I en situation där LA21-aktörer vägleds av 
ekomodernistiska ideal, är detta uppenbarligen begränsande för möjligheterna att 
förverkliga socialekologiskt orienterade LA21-mål. 

Slutligen finns det skäl att betona skillnaderna i den anda i synen på ekologisk 
problemlösning som manifesteras genom de olika perspektiven. Med ett ekonomistiskt 
perspektiv handlar miljöarbete om isolerade punktinsatser, och inte om någonting som 
relateras till ekonomiska och sociala drivkrafter. Problemlösningen uppfattas i huvudsak 
som belastande för samhällsekonomin och har också en entydig orientering mot redan 
uppkomna problem (problemlösningen är m.a.o. inte förebyggande). Med ett 
ekomodernistiskt perspektiv uppfattas den ekologiska problemlösningen som en positiv 
utmaning med stor ekonomisk utvecklingspotential. Utmaningen att skapa ett hållbart 
samhälle framställs dock närmast som en teknisk och ekonomiskt relaterad fråga, och 
inte som en mer grundläggande utmaning för alla delar av samhället. Med ett 
socialekologiskt perspektiv bygger all samhällelig problemlösning på en ekologisk 
grundsyn. Ekologiska överväganden utgör alltså en utgångspunkt i ekonomiska, 
politiska och sociala sammanhang och inte en tilläggshandling till andra mål och 
verksamheter. Detta blir samtidigt något som på ett djupare plan anknyter till frågor om 
de enskilda individernas livshållning m.m. Problemlösning kännetecknad av en sådan 
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ekologisk grundsyn kommer här att beskrivas som holistisk. Med holism avses alltså att: 
(a) ekologisk, social och ekonomisk problemlösning integreras, (b) den ekologiska 
problemlösningen även anknyter till frågor om medborgarnas livsstil och livskvalitet 
samt probiematiserar målen med samhällsutvecklingen [jfr Patterson & Theobald 1996; 
Hailwood 2000]. Holism-begreppet infors således för att förtydliga att socialekologisk 
problemlösning är baserad på en i grunden annan syn på ekologisk problemlösning än 
vad som utmärker övriga perspektiv. 

1 Man får vara försiktig med att upprätta alltför skarpa gränser for skiftet i n atursyn. Redan under antiken skedde i 
vissa områden tämligen omfattande naturförödelse (se t.ex. Hoffrneyer 1983). Därtill bidrog kristendomen tidigt till 
att uppmuntra människans dominans över naturen. Skillnaderna i f örhållande till den utveckling som tog form från 
15-1600-talen är att tidigare ingrepp i ekosystemet i högre grad skedde i strid med en då dominerande natursyn, och 
att den tekniska utvecklingsnivån befann sig på en så låg nivå att denna inte möjliggjorde en mer storskalig 
miljöförstöring. Merchant (1994 s25) argumenterar: "På 1500- och 1600-talen hade spänningarna mellan den 
tekniska utvecklingen i handlingens värld och de kontrollerande bilderna i tankens värld blivit alltför stora. De gamla 
tankestrukturerna gick inte att förena med de nya verksamheterna." 
2 Den vetenskapliga revolutionen och den s k protestantiska etik som föddes ur reformationen var nödvändiga 
parallella förutsättningar för den industriella revolutionen (jfr t.ex. Weber 1992). Om den nya tidens teknik skapade 
förutsättningarna för ett industriellt utvinnande av naturtillgångarna, gav de snabbt expanderande marknaderna 
motivet till en sådan exploatering. 
3 Miljöekonomen Bengt Kriström är inne på en liknande tankegång i DN Debatt 940429, där han bl.a. skriven 
"Kommande generationer ärver inte bara våra miljö- och naturresurser. De ärver också andra delar av national
förmögenheten såsom skolsystem, sjukvård etc som rimligen också bidrar till välfärden. Exakt vilken uppsättning 
kapitalstockar vi skall lämna efter oss är naturligtvis inte lätt att svara på, eftersom vi inte känner framtida 
generationers preferenser." 
4 Så anser t.ex. den välkände Yale-ekonomen Wiliam Nordhaus - tillika medarbetare i offentliga amerikanska 
avrapporteringar om växthuseffekten - att växthuseffekten för USA:s del endast skulle påverka de 3% av ekonomin 
som enligt dennes definition är "klimatkänsliga" - då avses jord- och skogsbruket. Nordhaus menar därför att det i 
det avancerade industrisamhället finns föga skäl att avsätta de resurser som skulle erfordras för att minska 
emissionerna av växthusgaser (refererad i Orr 1994 s80fï). 
5 Problematisering av termodynamikens samband och samhällskonsekvenser återfinns i åtskilliga akademiska arbeten 
(se t.ex. Redclift 1996 och Munda 1997). Nationalekonomen Nicholas Georgescu-Roegens The entropy law and the 
economic process (1971) är emellertid pionjärarbetet, och alltjämt det sannolikt mest grundläggande försöket till 
samhällsanalys från termodynamikens utgångspunkt. 
6 Den första huvudsatsen innebär att energi inte kan förstöras, utan blott omvandlas från en form till en annan. Vad 
som sker vid energiutnyttjande är däremot att dess arbetsförmåga förbrukas. Förbränning av olja innebär t.ex. att en 
lika stor mängd lågvärdig energi (eller avfall) uppkommer (se Lex. Munda 1997 s226f). [Vad som sker vid 
utvinnande och förbrukning av t.ex. olja och kol är således en förbrukning av ordning.] 
7 I sin klassiska studie Den protestantiska etiken och kapitalismens anda visar Weber (1992) hur de dygder som 
befästes i d et tidiga kapitalistiska samhället skapat förutsättningar för dessa postulat inom nationalekonomin (se t.ex. 
s25 och 34). Resonemanget brukar vanligtvis avse individens agerande på en marknad, men det är inte främmande 
bland ekonomer att utvidga perspektivet till andra sfärer av livet, något som är särskilt giltigt inom den 
nationalekonomiska faran av public c/iozce-skolan. Ett utmärkt exempel är den nobelprisbelönade (1992) Gary S. 
Beckers The Economic Approach to Human Behavior (1976) University of Chicago Press, Chicago. 
8 Amitai Etzioni (1988) diskuterar ingående hur exempelvis altruistiska motiv styr mänskligt agerande, och hur 
människor splittras mellan olika motiv bakom sociala handlingar, där det individuella ekonomiska vinstintresset då 
endast utgör en faktor. Bland andra mer inflytelserika samhällsteoretiker som utvecklar en kritik mot economic man-
perspektivet hör John Rawls och Amartya Sen i Sen m fl (1989). I Rothstein (1994) finns en sammanställning av 
filosofisk och samhällsvetenskaplig kritik mot economic ma/z-perspektivet. 
9 Tillväxtmåttet som sådant har även rönt relativt omfattande kritik bland nationalekonomer. Men kritiken brukar då 
främst gälla problematiska drag med tillväxtmåttet som instrument, och mer sällan den ekonomiska tillväxten som 
samhällsmål. 
10 Det är alltså inte så att informationssamhället av automatik minskar människans vilja till konsumtion. Med målet 
att stimulera den globala konsumtionen motverkas även de miljövinster som kan uppnås genom resurseffektivisering 
och informationsteknologi. Wackernagel & Rees (1996 kap. 3) redovisar t.ex. ett starkt samband mellan människans 
konsumtionsmöjligheter (dvs inkomst) och hennes miljöbelastning. Så kallade livscykelanalyser av produkter visar 
också att infrastrukturen inom det s k informationssamhället både direkt och indirekt svarar för en mycket hög 
miljöbelastning (Giarini & Stahel 1993). Även om det finns aspekter i e n tjänstebaserad tillväxtekonomi som bidrar 
till en minskad miljöbelastning, finns det således en uppenbar brist på problematisering i sammanhang där den 
"avmaterialiserade" tillväxten ses som en lösning på den ekologiska krisen. 
11 Många föredrar emellertid beteckningen nyliberalism på denna politik (se t.ex. Marshall 1999 s257, Altvater 1997, 
Mishra 1997 s2; Humphreys 1997 s4). Allmänt sett har beteckningarna neo-klassicism och nyliberalism kommit att 
användas i princip synonymt (även om många neoklassiska nationalekonomier sannolikt hellre bekänner sig till en 
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neoklassisk vetenskap än en nyliberal ideologi). 
12 Den perfekta marknaden kännetecknas bl.a. av att alla marknadsaktörer har en fullständig information, att 
marknadsaktörerna i alla lägen agerar ekonomiskt rationellt, och att inga institutionella hinder ligger i vägen för 
ekonomiska transaktioner. 
13 Detta uttrycks inte minst i ökade avkastningskrav inom näringslivet. Den kortsiktiga profitmaximeringen har 
utvecklats till ett huvudmål, bl.a. framtvingad av stora placerare som vill driva upp avkastningen (Faber 1997, 
Humphreys 1997). 
14 Att jordens kända resurser av olja och naturgas är större idag än de kända resurserna under oljekrisen på 1970-talet 
brukar användas som återkommande bevis på argumentets riktighet. Radetzki (1990) anför t.ex.: "Föreställningen att 
miljöns begränsningar sätter ett tak för ekonomiska akti viteter...har hittills inte infriats...Utbudet av uttömbara 
resurser har kraftigt ökat under de snart 20 år som passerat sedan Romklubben formulerade sina dystra förutsägelser. 
De flesta råvaror är idag billigare än i böljan av 70-talet." (s7, se även s51 ; se också Environmental Scares - Plenty of 
Gloom, The Economist 20 december 1997 s21-24 samt Brännlund & Kriström 1998 s21f). Då dessa resonemang ofta 
inte närmare probiematiserar att det finns en absolut gräns for naturtillgångarnas omfattning, ges en illusion av att 
den faktiska mängden råvaror allteftersom ökar, när det förhållande man åberopar snarare är ett uttryck för en 
tilltagande exploatering av de likafullt ändliga naturtillgångarna. 
15 Se Jacobs 1991 (s64ff, 195ff, 212f) för en utförlig diskussion om metodologiska problem. Enligt Orr (1994) gör 
komplexiteten i ekosystemet, där en mängd olika ömsesidigt samverkande förhållanden bidrar till att upprätthålla 
dess balans, det direkt meningslöst att söka isolera och sätta pris på systemets enskilda "komponenter". 
16 Att t.ex. premisserna för nuvärdesdiskontering också styrs av analytikerns egna perceptioner och värderingar blir 
betänkligt då metoden i samhälleliga tillämpningar tenderar att tillmätas en hög grad av vetenskaplig legitimitet. 
17 Ett av många exempel på detta är att WTO:s regler förbjuder länder att stoppa import av varor som producerats på 
miljömässigt destruktiva sätt (Low & Gleeson 1997 si8, LeQuesne & Clarke 1997 si70). 
18 Ofta manifesterar de sig i think thanks och institut med kopplingar till dessa intressen, i Sverige främst 
representerat av näringslivsinstitutet Timbro. Ett urval Timbroskrifter som företräder ett kritiskt perspektiv på 
miljöengagemang och miljöpolitik i de flesta former inkluderar Eklund & Ericson (1996), Gerholm (1996), 
Budiansky (1997), Anderson & Leal (1997), Vannerberg (1997) och Postrel (1999). 
19 Anderson och Leal (1997) menar t.ex. från en sådan utgångspunkt att en hållbar utveckling definitionsmässigt är 
oförenlig med marknadsekonomiska ideal: "Berövad sin bedrägliga enkelhet är den uthålliga utvecklingen en mask 
för politisk kontroll liknande de system som nu har störtats i Östeuropa." (s258f; se också s25 Iff) 
20 För miljöekonomin representerar den ekologiska krisen ett politikområde i princip jämförbart med vilket annat 
problemområde som helst (Söderbaum 1993 s40ff). Genom dess tekniska inställning till ekologisk problemlösning 
ger denna diskurs inte impulser att förändra mentala och etiska förhållningssätt i samhället; därmed saknas även en 
grundval för att legitimera mer långtgående miljöekonomiska reformer för hållbar utveckling. 
21 Det är tydligt att många av de tongivande namnen inom diskursen personligen företräder den typ av ideologiska 
utgångspunkter som ekomodernismen vilar på, även om sådana ställningstaganden mer sällan görs explicita. Mol 
(1997 s 140) noterar: "Most of the critical references to ecological modernization theory primarily aim at its 
prescriptive undertones, and question the feasibility and desirability of such a normative course or project for 
environmental reform. These critics question the assumption tat i f, and only if, modem society follows the path set 
out by ecological modernization theory, the ecological crisis can be controlled and eventually solved in an acceptable 
way." (tillagda kursiveringar) 
22 Utgångspunkt för analysen är den svenska versionen av Agenda 21 respektive engelskspråkiga versionen av 
Brundtlandrapporten (Our Common Future, förkortad OCF i s id- och kapitelhänvisningar). Genom att FN:s Agenda 
21 framstår som en viktig inspirationskälla för Agenda 21-rörelsen, ligger det nära till hands att man inom denna 
rörelse även anammar terminologi och formuleringar ur Agenda 21. Då studien analyserar LA21-processer i den 
svenska kontexten belyses enligt min mening kopplingarna mellan FN:s Agenda 21 och de lokala LA21-processerna 
bättre om utgångspunkten är den svenska versionen av FN-dokumentet. Kopplingarna mellan Brundtlandrapporten 
och Agenda 21-rörelsen framstår däremot som betydligt svagare. Den omfattande akademiska litteratur som 
problematiserar Brundtlandrapporten utgår också i hu vudsak från den engelska versionen. 
23 Genom att Agenda 21 och Brundtlandrapporten specifikt belyser de ekologiska utmaningarna har jag inte funnit 
det ändamålsenligt att följa samma disposition som i analysen av ekonomismen. Detta skulle i så fall medföra 
onödiga upprepningar. 
24 Historikern Lynn White Jr:s paper The Historical Roots of Our Ecological Crisis från 1966 brukar allmänt 
åberopas som det viktigaste pionjärarbetet (se t.ex. Fox 1995 s5, Eckersley 1992). 
25 Som ekofilosofisk position är det min uppfattning att antropocentrismen i regel framträder som en långt mer 
ekologiskt orienterad, emancipatorisk och participativ hållning än när allmänna antropocentriska ståndpunkter i 
samhället avhandlas. Jämför t.ex. de klassificeringsscheman som upprättas av Eckersley (1992) och Ariansen (1993). 
26 Rapporten väljer sig mot att tala om absoluta gränser för människans aktiviteter. Tänkbara orsaker är både 
rapportens tillväxtoptimistiska syn (se nedan) och en föreställning att lösningar på den ekologiska krisen lättare 
formuleras i e tt klimat där den ständiga föränderligheten i p roblemlösningens förutsättningar betonas, snarare än att 
människan ser sig som fånge under absoluta gränser. 
27 Rent begreppsmässigt märks detta redan i det ymniga refererandet till biologiskt liv som "resurser". Detta begrepp 
uttrycker en instrumenteli syn, och har i likhet med det också flitigt använda uttrycket "naturkapital" en tydlig 
inspirationskälla i nationalekonomins begreppsvärld. Det kan inte bortses från att resursbegreppet har ett så starkt 
genomslag i s amhällsdebatten, att det sannolikt även förekommer i sammanhang där inte en instrumenten natursyn 
vägleder. Det är å andra sidan frånvaron av hänvisningar till ett inneboende värde i d en biologiska mångfalden som 
gör det rimligt att se detta som en indikation på en instrumenten position. Redan rubriken till kapitel 6 där dessa 
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frågor behandlas är talande: "Species and Ecosystems: Resources for Development". Ett återkommande argument är 
att en utarmning av biodiversiteten riskerar framtidens människors möjligheter att utnyttja dess "genetiska material" 
(se t.ex. OCF sl3, 35, 155; Agenda 21 kap. 15.3). Även detta uttrycker en antropocentrisk, instrumenten position. I 
Brundtlandrapporten dyker i några sammanhang formuleringar upp som möjligen, men inte nödvändigtvis, innebär 
ett avsteg från den instrumentella hållningen. Svårigheten att avgöra detta bottnar då i de vaga skrivningarna. 
Brundtlandrapporten anför "moral, ethical...reasons for conserving wild beings" (sl3; se även si55). I vad mån de 
etiska/moraliska motiven hänför till framtida generationers intressen, eller till naturen som sådan förtydligas inte. 
28 Jag använder genomgående beteckningarna tredje världen, och Syd om jordens ekonomiskt fattigare länder, då jag 
ogillar den normativa undertonen i be greppet utvecklingsländer. (Det kan noteras att begreppet överutvecklade länder 
har böljat användas om nationerna i N ord - se t.ex. Naess 1997a.) På samma sätt är det numera ofta missvisande att 
använda begreppet industriländer, då även många av jordens fattigaste länder numera är industrialiserade i någon 
mening. Nord-Syd-dikotomin är enligt min mening väl schablonmässig, men samtidigt allmänt vedertagen. 
29 Detta är innebörden av Brundtlandrapporten s kärndefmition av hållbar utveckling som "development that meets 
the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs" (s43). 
30 Tillkomsten av Agenda 21, och då särskilt slutfasen i denna process, kan något förenklat beskrivas som en 
dragkamp mellan Nords och Syds tolkningar av den ekologiska krisen (se t ex. 0'Riordan & Voisey 1998 s26f). 
Detta framkommer också mycket tydligt i dokumentets skrivningar. 
31 Medan Syd-ländernas tillväxt enligt rapporten minst bör uppgå till 5-6 procent anges den önskvärda miniminivån 
för den rika världen till mellan 3-4 procent; i det senare fallet "the minimum that international financial institutions 
consider necessary if these countries are going to play a part in expanding the world economy" (s50f). 
32 Förekomsten av sådana "paradoxer" i Agenda 21 ska dock ses mot bakgrund av att detta dokument i högre grad 
än Brundtlandrapporten framstår som en förhandlingsprodukt. Därtill var förhandlingspositionerna starkare kopplade 
till specifika nationella (och även regionala) intressen än hos den i högre grad "fristående" Brundtlandkommissionen. 
33 I 2.36-2.37 förordas vissa avregleringsreformer som är i överensstämmelse med den linje som t.ex. IMF 
representerar. Helhetsintrycket är emellertid inte att Agenda 21 mer aktivt driver frågan om avreglerade 
kapitalflöden. 
34 Istället använder man sig av mycket allmänna formuleringar av typen: "Det internationella samfundet bör 
säkerställa att miljöpolitiken och handelspolitiken stöder varandra med sikte på att nå en hållbar utveckling..." (2.10; 
se i övrigt kap. 2.19-2.22). 
35 Miljöbelastning från transporter framhålls förvisso som ett problem i Agenda 21, och idéer om hur frågan ska 
hanteras behandlas i kap. 9.14-15. Dessa åtgärdsförslag utgår emellertid från en på förhand fastslagen premiss: 
"Transportsektorn spelar en viktig och positiv roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen och behovet av 
transporter kommer otvivelaktigt att öka." (Den inledande meningen i kap. 9.13; tillagd kursivering). 
36 Det finns upprepade exempel på detta i 2 .20-22. Det heter t.ex. i 2.22 f att man bör "säkerställa att miljörelaterade 
bestämmelser eller normer, inbegripet hälsonormer och säkerhetsnormer, inte utgör ett medel för att bedriva 
godtycklig eller omotiverad diskriminering eller utgöra dolda handelsrestriktioner". På sammanlagt nio ställen i 
avsnittet 2.20-22 återfinns argument för att frihandelsnormen inte bör sättas åt sidan av miljöskäl. I endast ett fall ges 
ett motsvarande argument för miljön (som då föregåtts av en rad reservationer): "Nationella åtgärder som syftar till 
att uppnå vissa miljömål kan behöva ledsagas av handelsåtgärder för att bli effektiva. Om åtgärder av handelspolitisk 
natur befinns nödvändiga för att genomdriva miljöpolitik, bör vissa principer och regler tillämpas. Dessa skulle bland 
annat kunna vara: principen om icke-diskriminering, principen om att handelsåtgärden i fråga bör vara den som 
orsakar minsta möjliga begränsning av handeln för att uppnå målen..." (2.22 i). Den egendomliga innebörden av 
detta resonemang måste tolkas som att när en viss typ av handel framstår som ett hot mot miljön bör en rad åtgärder 
vidtas för att begränsningarna av denna form av handel ska bli så små som möjligt. 
37 Undantagsvis berörs nationella politiska institutioners roll. Möjligheten att utnyttja NGOs (då framförallt 
miljörörelsen) och vetenskapliga grupperingar som en resurs i det internationella arbetet för hållbar utveckling 
behandlas också. Framförallt mot bakgrund av de kunskaper dessa grupper besitter, men också för att särskilt NGOs 
antas kunna nå ut till grupper som inte myndigheter når lika lätt (s326ff). Även näringslivet antas kunna bidra på ett 
liknande sätt (329f). 
38 De ställen där en mer aktiv medborgarroll antyds är fa. Ett sådant undantag återfinns på sidan 65; här understryks 
betydelsen av "a political system that secures effective citizen participation in decision making". Formuleringen är 
emellertid så allmänt hållen att den mycket väl kan åsyfta behovet att stärka medborgarnas roll i auktoritära politiska 
system. 
39 Avsnitt III i Agenda 21 (kapitlen 23-32) bär rubriken Att stärka viktiga samhällsgruppers roll. Här avhandlas t.ex. 
kvinnors (kap.24), barn, och ungdomars (kap.25), ursprungsbefolkningars (kap.26), icke-statliga organisationers 
(kap.27), löntagare och fackföreningar (kap.29) och jordbrukares (kap.32) roll. Även Avsnitt I (kapitlen 2-8), Sociala 
och ekonomiska dimensioner, är starkt inriktat på rekommendationer och vägledning till hur civilsamhället (särskilt i 
Syd) kan stärkas. I h ög grad är dock utgångspunkten för dessa rekommendationer de förhållanden som råder i tredje 
världen och i mer repressiva, auktoritära politiska system. 
40 Detta ideal utmärker Agenda 21-rörelsen internationellt. Beteckningen underifrånperspektiv är däremot en svensk 
konstruktion, som närmast motsvaras av engelskans bottom-up. 
41 I arbete med långsiktiga och samhällsövergripande perspektiv i samhällsplaneringen avses dock ofta med 
underifrånperspektiv en ömsesidig process där medborgare och myndigheter i sa mverkan utvecklar visioner och mål. 
Det handlar då om ett konsensusskapande där medborgarnas och den politiska ledningens synpunkter blir av 
jämbördig betydelse. På det hela taget är dock innebörderna i detta ideal svårfangade. På den lokala nivån kan t.ex. 
underifrånperspektiv även avse LA21-initiativ på lägre nivåer inom den kommunala förvaltningen. 
42 Dessutom diskuterar Agenda 21 i o lika sammanhang betydelsen av att öka medborgarnas medvetenhet, för att på 

73 



så vis på till stånd attityd- och beteendeförändringar (se t.ex. 4.26, 9.12k, 36.8). 
43 Då avses en etik som bygger på "greater willingness and co-operation to combat international poverty, to maintain 
peace and enhance security world-wide, and to manage the global commons", (aa) Mer precist än så blir aldrig 
dokumentet i sammankopplingen av hållbarhetskonceptet med en etisk kod. 
44 Trots dessa allmänna riktlinjer stannar de mer konkreta skrivningarna i Agenda 21 oftast i ett ekomodernistiskt 
tänkande. Mer preciserade skrivningar om livsstilar i Nord gäller till stor del hur man genom val av mindre 
miljöskadliga produkter och tillverkningsmetoder, effektivisering och bättre planering kan minska de negativa 
miljöeffekter som uppstår i samband med produktion och konsumtion. Däremot behandlas inte medel att uppnå 
mindre konsumtionsorienterade värderingar. 
45 Genom distinktionen mellan grund respektive djup ekologi vill djupekologerna betona denna skillnad. 
Filosofiskt/analytiskt uttrycker sig denna problematisering av människans naturrelation bl.a. i a tt man ställer gradvis 
allt "djupare" frågor, som leder bort från vardagens tekniska/vetenskapliga påbyggnadslösningar, och försöker 
relatera samhällsutvecklingen till grundläggande filosofiska, ontologiska spörsmål. Enligt Devall & Sessions (1985 
s65) är: "[t]he essence of deep ecology...to keep asking more searching questions about human life, society, and 
Nature as in the Western philosophical tradition of Socrates." Naess argumenterar bl.a.: "The difference between the 
shallow [idag närmast motsvarande ekomodernismen; min kommentar] and the deep movement is one of deepness of 
argumentation, and of differences in conclusions. In the shallow movement in favour of decreasing pollution and 
economy of resources, positions are tacitly assumed valid which are questioned in the deeper movement. But the 
differences in conclusions are largely due to certain questions, especially of value-priorities, not being seriously 
discussed and answered in the shallower movement" Ur papret Deepness of Questions från 1982, citerad i Fox (1995 s94). 
46 Som djupekologins främsta norm står tanken att individerna djupast sett utvecklas genom att erfara samhörigheten 
med alla andra varelser; ett självförverkligande i bejakandet av närheten till allt annat levande (Rothenberg 1995; 
Devall & Sessions 1985 s66f). För att vara helt korrekt använder visserligen djupekologin begreppet 
självförverkligande även i dess gängse individcentrerade betydelse. Men det är den "utvidgade" definitionen (som-
del-i-systemet) som närmast associeras med djupekologin. 
47 Om även andra varelsers existens och självförverkligande har ett egenvärde, hävdar kritiker till djupekologin, blir 
en konsekvens av denna ontologi att människan systematiskt kommer att nedvärderas i förhållande till dessa varelser. 
Här inför emellertid djupekologerna en avgörande distinktion: endast varelsers vitala behov bör avgöra. Vad som är 
ett "vitalt" behov är förstås inte en okontroversiell fråga. I pr incip ska detta förstås som för överlevnaden och i viss 
mån självförverkligandet nödvändiga faktorer. Ställs mänskliga "perifera" behov mot andra varelsers vitala behov 
bör de mänskliga anspråken underordnas. Kommer däremot människans vitala behov i k onflikt med andra varelsers 
vitala behov anser djupekologerna att människans intressen i normalfallet bör överordnas (se t.ex. Devall & Sessions 
1985 s70ff). 
48 Inom det samlade ekosystemet finns naturligt avgränsade subsystem på olika nivåer. En bäcks avrinningsområde är 
exempel på ett sådant subsystem. Avrinningsområdet till det större flodsystem som denna bäck eventuellt ingår i kan 
utgöra exempel på ett större subsystem. Även naturgeografiska växtzoner kan utgöra exempel på sådana subsystem. 
49 Formerna för den territoriella organiseringen bör enligt Sale dock vägledas av viss pragmatism; gränser bör inte 
göras för skarpa och utformningen ska tillåtas variera beroende på vilka typer av problem som hanteras. 
50 Särskilt påtagligt är kanske detta i synen på framtida generationer samt i frågan om den biologiska mångfaldens 
värde. 
51 Djupekologins relationsorienterade ontologi kan i en viss mening sägas överbrygga de antropocentriskt respektive 
ekocentriskt baserade perspektiven: Om relationerna till andra varelser utgör en utvidgad del av människans egen 
identitet, blir med en djupekologisk förståelse ingrepp i ekosystemet därför samtidigt ingrepp riktade mot människan 
själv. 
52 Den förra aspekten väcker vissa principiella dilemman. Som tidigare konstaterats bidrar nuvarande frihandels-
regimer till att förvärra miljöproblemen. I bl.a. Agenda 21 argumenteras för genomförandet av en rättvis 
internationell handelsordning som ett nödvändigt inslag för att nå hållbarhet i tredje världens länder. Ett uppenbart 
problem är om detta rättfärdigar en växande handel för att stimulera den globala konsumtionen i både Nord och Syd. 
En rättvis handelsordning bygger rimligen på att förändra grunderna för och sammansättningen av världshandeln. 
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4 

Agenda 21-rörelsen 

Syftet med detta kapitel är att ge en allmän översikt av den svenska Agenda 21-rörelsen 
och dess aktörer, som en bakgrundsbild till fallstudiens analys. Här uppmärksammas 
framförallt den nationella nivåns agerande inom området hållbar utveckling (avsnitt A), 
då jag bedömer att denna fråga är av stor relevans for kommuner som arbetar med 
LA21. Redogörelsen omfattar både uppföljningen av FN:s Agenda 21, och initiativ for 
hållbar utveckling som tagits mer oberoende av Agenda 21 och andra Riodokument.1 

För att sätta in Agenda 21-rörelsen i ett miljöpolitiskt sammanhang, ges också en kort 
resumé av den svenska miljöpolitikens utvecklingslinjer sedan slutet av 80-talet. I det 
följande avsnittet (B) uppmärksammas den lokala Agenda 21-rörelsen, dvs. svenska 
kommuners arbete med hållbar utveckling. 

A. Agenda 21-rörelsen i den svenska kontexten 
Som framkommer i kapitel 1 uppfattar jag inte en explicit koppling till FN-dokumentet 
Agenda 21 som ett nödvändigt villkor på en LA21-process, må vara att detta tydligare 
markerar dess intentioner. Det finns dock skäl att förtydliga den principiella relationen 
mellan FN:s Agenda 21 och den svenska Agenda 21-rörelsen. Etiketten Agenda 21 har 
kommit att påföras allehanda lokala processer för hållbar utveckling, oavsett om det 
finns en explicit koppling till detta FN-dokument eller ej (jfr 307 s7). Alldeles oavsett i 
vilken grad Agenda 21 har varit en direkt orsak till dessa processer, gör både dess 
internationella politiska status och symboliskt viktiga roll dokumentet till en naturlig 
referenspunkt. Man skulle något tillspetsat kunna hävda att Agenda 21 tillhandahåller en 
överbyggnad, och sammanför i en global rörelse de lokala processer som tagit form ur 
den anda som dokumentet förmedlar. Därmed skänker dokumentet också en starkare 
prägel och identitet åt alla dessa enskilda processer. 

Det är av olika skäl tveksamt att se på FN:s Agenda 21 som en top down-företeelse. 
Synpunkter från NGO:s (i hög grad ekologiska och sociala organisationer) hade en 
central roll vid utformningen av Agenda 21. Dokumentet var således inte enbart resultat 
av ett förhandlingsspel på politisk toppnivå (se t.ex. 0'Riordan & Voisey 1998 s26f, 
Lindner 1997). Därtill har dokumentets väg till lokalsamhället till betydande del 
kanaliserats genom icke-statliga organisationer; impulserna till den lokala nivån att 
inleda LA21-processer kan alltså inte enbart härledas till nationella politiska direktiv. 
Den internationella sammanslutningen för kommunala miljöinitiativ, ICLEI (The 
International Council for Local Environmental Initiatives), har varit en särskilt viktig 
inspiratör för den lokala nivån - ofta vägen via nationella kommunförbund (jfr Lafferty 
& Eckerberg 1998 si Off, Brugman 1997). Inte minst i Sverige har även miljörörelsen 
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varit en viktig kraft (seföljande avsnitt; jfr Eckerberg & Forsberg 1995). Som tidigare 
påpekats har uppmaningarna i FN:s Agenda 21 i många fall också sammanfallit med 
kommunala processer för hållbar utveckling, som inletts redan innan Riokonferensen. 

Allmänna utvecklingslinjer i svensk miljöpolitik 
Från att under det sena 1960-talet framförallt ha varit orienterad mot naturvård och 
föroreningskontroll har miljöpolitiken i Sverige efterhand kommit att fa en allt bredare 
definition, och involvera ett växande antal aktörer (Lundqvist 1996 s261). Svensk 
miljövård var dock till sina grunddrag relativt intakt från Miljöskyddslagens tillkomst 
1969 fram till slutet av 80-talet. Grunden kan beskrivas som centralistisk, baserad som 
den var på regleringsstrategier och tanken att den nationella miljövårdsadministrationen 
kan överblicka, koordinera och styra miljövården. Regleringsfilosofm har till stor del 
fatt ge vika; ett uttiyck för detta är införandet av ekonomiska styrmedel på bredare front 
från böljan av 90-talet (se t.ex. Lidskog & Eländer 1997, Lundquist 1996). 

Från slutet av 1980-talet uppträder en förstärkt tendens att betrakta miljöfrågorna 
som en överordnad problemställning inom politik och samhällsliv. Med 1987/88 års 
miljöproposition (prop. 1987/88:85) introducerades en starkare betoning av sektors
ansvar och tvärfackliga lösningar, men också principen om att förorenaren betalar. I 
1990/91 års miljöproposition (prop. 1990/91:90) togs ytterligare steg i att framhäva 
miljöpolitikens övergripande natur. Här framhålls att miljötänkande bör genomsyra alla 
aspekter av samhällslivet; även försiktighetsprincipen är starkare betonad än tidigare (se 
kap. 3 C). Med den borgerliga fyrpartiregeringen 1991-94 fick kretsloppstanken ett 
bredare genomslag. Målet att förverkliga ett kretsloppssamhälle kom också att bli 
vägledande för mycket av den nationella miljöpolitiken under denna period. Det främsta 
uttiycket var den s.k. kretsloppspropositionen (prop. 1992/93:180). Här introducerades 
bl.a. producentansvaret för förpackningar, vilket torde vara den för allmänheten mest 
märkbara miljöpolitiska reformen under 1990-talet. 

En viktigare reform under senare år är tillkomsten av miljöbalken. Denna trädde i 
kraft 1 januari 1999 och ersatte respektive kompletterade 15 miljörelaterade lagar. 
Miljöbalkens tillkomst ska bl.a. ses mot bakgrund av att bristande samordning mellan 
olika lagar motverkat en mer handlingskraftig miljöpolitik. I sig är miljöbalken ett 
uttryck för tendensen att se miljöpolitiken som en övergripande samhällsangelägenhet. 
En effekt av miljöbalken är även inrättandet av fem regionala miljödomstolar, vilka har 
ersatt de tidigare vattendomstolarna samt Koncessionsnämnden för miljöskydd. 

Utvärderingar visar att den inbördes relationen mellan olika nationella miljömål har 
varit mycket oklar (se Lex. prop. 1997/98:145). Under senare delen av 90-talet har man därför 
reformerat miljömålen, i syfte att samordna och göra dessa mer gripbara. Det viktigaste 
resultatet är de 15 övergripande s.k. miljökvalitetsmål som regeringen presenterade 
1998. Avsikten är att dessa mål ska vara förverkligade inom loppet av en generation, 
eller 20-25 år (prop. 1997/98:145). Från och med 1999 är regeringen ålagd att årligen 
redovisa gröna nyckeltal inför riksdagen i syfte att dokumentera hur miljötillståndet 
förändras. Dessa ska på ett enkelt sätt åskådliggöra hur arbetet för hållbar utveckling -
och förverkligandet av de övergripande miljömålen - framskrider (SOU 1998:170). 
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Agenda 21 som svenskt politiskt åtagande 
I december 1989 beslöt FN:s generalförsamling att genomfora en andra toppkonferens 
om miljö och utveckling i Rio de Janeiro i juni 1992 (den första, The UN Conference on 
the Human Environment, hölls i Stockholm 1972). Tanken hade väckts i Brundtland-
kommissionens rapport, men initiativet i generalförsamlingen var svenskt2 (.Aktstycken 
utgivna av UD Ny serie 11:47 1992 s5, 8f). För det nationella förberedelsearbetet 
tillsattes 1990 Nationalkommittén inför UNCED ledd av miljöministern. Till kommittén 
knöts också ett sekretariat, FN 92-sekreteriatet (reg.skr. 1992/93:13). Under både 
förberedelsearbete och genomförande av Riokonferensen tillhörde Sverige de mest 
aktivt pådrivande länderna (se t.ex. Eckerberg m.fl. 1999 slOf, 23ff).3 Detta låg väl i 
linje med den aktiva profil som kännetecknat Sverige på den internationella 
miljöpolitiska arenan åtminstone sedan Stockholmskonferensen 1972. 

Vid Riokonferensen undertecknade den dåvarande svenska regeringen Agenda 21 
tillsammans med övriga UNCED-dokument. Därefter har såväl denna som efterföljande 
regeringar uttryckt starka avsiktsförklaringar att förverkliga Agenda 21rs målsättningar. 
Den borgerliga fyrpartiregeringen slår redan hösten 1992 fast: "Agenda 21 innehåller 
rekommendationer och är således inte juridiskt bindande, men handlingsprogrammet är 
enligt regeringens mening politiskt och moralisktförpliktigande." (reg.skr. 1992/93:13 s5). 
Även den socialdemokratiska regering som tillträdde hösten 1994 framhöll Agenda 21 
som en högt prioriterad fråga i sin proposition med riktlinjer för det miljöpolitiska 
arbetet (reg.skr. 1994/95:120 s4f). Dessutom har Riksdagen antagit den proposition 
(prop 1993/94:111) där den dåvarande regeringen presenterar sin strategi för att genomföra 
målen i UNCED-dokumenten. Detta sammantaget medför ett starkt politiskt åtagande 
att verka för implementeringen av de delar i Agenda 21 som är relevanta från svensk 
utgångspunkt. 

Riokonferensens uppfoljningsfas 
En första nationell uppföljningskonferens efter UNCED arrangerades av Miljövårds
beredningen under sensommaren 1992.4 Snart därefter kom en regeringsskrivelse som 
underströk vikten av att genomföra Rioavtalen (reg.skr. 1992/93:13). Översättningar av 
UNCED-dokumenten kom också att publiceras på svenska. För att uppmärksamma 
kommunerna om överenskommelserna från Rio distribuerades under hösten 1992 
UNCED-dokumenten till Kommunförbundet och 50 utvalda kommuner. Ett år senare, i 
december 1993, presenterades den borgerliga regeringens proposition för uppföljningen 
av uppdraget från Rio, Med sikte på hållbar utveckling - Genomförande av besluten vid 
FN:s konferens om miljö och utveckling - UNCED (prop. 1993/94:111). 

Som ett samordnande instrument i arbetet med Agenda 21 etablerade den 
socialdemokratiska regeringen i mars 1995 en nationell Agenda 21-kommitté (dir. 
1995:34). Denna var sammansatt av politiker, tjänstemän, forskare och representanter 
för bl.a. miljörörelsen. Dess uppdrag var dels att stimulera Agenda 21-arbetet i 
samhället, dels att leda sammanställningen av den nationella rapporten inför FN:s 
extrasession i juni 1997 (UNGASS). Ett år efter UNGASS, i juni 1998, upplöstes den 
nationella Agenda 21-kommittén, för att istället ersättas av en nationell Agenda 21-
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samordnare5, och det s.k. Forum för ekologisk omställning (med representanter för bl.a. 
myndigheter, kommuner och intresseorganisationer). 

Perioden fram till 1996 kan ses som Riokonferensens direkta upp följ ningsfas. Detta 
var en period då resultaten av Riokonferensen överfördes i propositioner, nationella 
policymål etc. Under denna fas byggdes det också upp en medvetenhet om 
Riodokumenten inom det politiska systemet. Dess kulmen inföll 1996, då ett flertal 
nationella och regionala Agenda 21-seminarier anordnades som ett led inför FN:s 
uppföljning av UNCED påföljande år. Denna internationella uppföljning ägde rum vid 
tre tillfallen under våren och sommaren 1997; politiskt viktigast var dock FN:s 
extrasession UNGAS S - populärt kallad Rio+5 - i New York i juni. 

Under åren 1994 till 1997 kunde kommuner, regionala myndigheter och ideella 
organisationer söka bidrag ur en nationell Agenda 21-fond, vilken fördelade 7 miljoner 
kronor årligen. Med hänsyn till Agenda 21-åtagandets omfattning kan detta möjligen 
tolkas som en symbolisk markering av att regeringen faktiskt stödde Agenda 21-
rörelsen. Trots den blygsamma tilldelningen av statliga medel, sökte ett stort antal 
kommuner och organisationer ur denna fond. Från kommunalt håll restes samtidigt krav 
på en omfattande nationell resursförstärkning (Eckerberg & Forsberg 1995). 

Vägen bortom Rio: Det gröna folkhemmet 
De initiativ som ovan redovisats kan möjligen ge intryck av att den centrala nivån redan 
innan 1996 mobiliserade sig i en nationell kraftsamling för att genomföra åtagandena 
från Rio. Det sammantagna intrycket är emellertid att det nationella engagemanget var 
måttfullt; särskilt i beaktande av hur aktivt många kommuner vid samma tidpunkt 
arbetade med LA21 (Eckerberg & Forsberg 1995, 1998; se nedan). 

I sin första regeringsförklaring, 17 mars 1996, deklarerade statsminister Göran Persson att 
"Sverige skall vara en pådrivande internationell kraft och ett föregångsland i strävan att 
skapa en ekologiskt hållbar utveckling" (se även reg.skr. 1996/97:50; reg.skr. 
1997/98:13).6 Ett av de första initiativen efter detta utspel var att regeringen i januari 
1997 tillsatte en politisk styrgrupp, Delegationen för en ekologiskt hållbar utveckling, 
bestående av fem statsråd. Under 1996 och 1997 lanserades också två stora investerings
program, den s k Kretsloppsmiljarden och Lokala investeringsprogram för en ekologiskt 
uthållig utveckling. Kretsloppsmiljarden avsåg att främja investeringar i ny miljöteknik 
som annars inte skulle kommit till stånd (312); betydande kritik mot programmet 
innebar dock att detta avvecklades i förtid (Eckerberg & Brundin 2000 s24). Det senare 
programmet som löper under åren 1998-2003 omfattar 7,2 miljarder kronor. Dessa 
medel investeras genom kommuner (men även andra lokala aktörer förutsätts ha en 
aktiv medverkan) i projekt som på olika sätt ska bidra till ökad hållbarhet. Att 
kommunerna ges en nyckelroll bottnar bl.a. i att dessa antas ha bäst överblick över vilka 
åtgärder som bör prioriteras på lokal nivå. Investeringsprogrammet kopplas också 
explicit till kommunernas LA21-arbete (313). 

Det Lokala investeringsprogrammet (LIP) innebär en massiv förstärkning av det 
nationella stödet till lokalt Agenda 21-relaterat arbete. Att uteslutande se LIP som ett 
svar. på Agenda 21 och andra hållbarhets visioner är dock tveksamt. Kritik har riktats 
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mot att arbetsmarknadspolitiska mål i alltför hög grad styrt programmets inriktningar 
(Kågeson & Lidmark 1998). Satsningen har också sagts spegla en traditionell social
demokratisk teknikoptimism, och föreställning att man kan bygga sig ur vaije form av 
kristillstånd (Eckerberg 1998 s57). LIP kan möjligen tolkas som en arbetsmarknads-
politisk satsning med gröna förtecken. I sammanhanget bör framhållas att LIP-medlen 
inte härrör från de nationella miljöanslagen, utan från den del av statsbudgeten som 
avser samhällsplanering och byggande. 

De socialdemokratiska regeringarna har anammat begreppet "hållbar" i vitt skilda 
sammanhang. I retorik och skrivelser har exempelvis en "hållbar tillväxt" ofta 
framhållits som ett ideal (t.ex. i regeringsförklaringar sedan 1994). Inom programmet 
Hållbara Sverige - en samlingsbeteckning på de nationella program för hållbar 
utveckling som lanserats - har man dock i påfallande hög grad använt formuleringen 
ekologiskt hållbar utveckling. Den ensidiga betoningen av den ekologiska dimensionen 
av hållbar utveckling har ifrågasatts. Med den innebörd de socialdemokratiska 
regeringarna lagt i detta, ser t ex. Eckerberg (1998 s71) starka paralleller till "traditionell 
miljöpolitik". Betoningen har snarare legat på att konstruera nya hållbara strukturer än 
att ändra mentala föreställningar om relationen människa-miljö. Nedtoningen av sociala 
aspekter och fördelningsfrågor indikerar även att programmet bygger på ekomodernism; 
en slutsats som också dras av Anselm & Hedrén (1998). Man kan emellertid se på 
regeringens betoning av den hållbara utvecklingens ekologiska dimension ur en annan 
synvinkel, nämligen som ett erkännande av att hållbar utveckling inte i första hand är ett 
ekonomiskt koncept. I retoriken har satsningen på ett ekologiskt hållbart Sverige 
emellanåt framtonat som ett program i samma anda som bygget av folkhemmet - som 
det stora samhällsprojektet. I gestaltningen av detta i form av ett gemensamt 
samhällsmål - någonting som ska förena alla medborgare - bygger det vidare på den 
anda som präglade socialdemokratin under välfardsstatsbygget (Jamison & Baark 1999 
s213, Lundquist 1999 s271 ). 

Genom att sedan 1997 åberopa Faktor 70-idealet (se t.ex. SOU 1997:105 sl6, prop. 
1997/98:145) ansluter sig regeringen till en internationell politisk trend. Innebörden i 
detta koncept är att mänskligheten inom loppet av en till två generationer måste göra 
resurs- och energianvändning tio gånger mer effektiv (Factor 10 Club; se även 
Weizsäcker 1997). Även om Faktor 1 O-ansatsen snarast bör ses som ett grovt mått på en 
nödvändig omställning, innebär den ett erkännande av den ekologiska krisen som en 
avgörande utmaning. Faktor 1 O-tänkandet är samtidigt tydligt ekomodemistiskt 
influerat. Budskapet är att teknisk utveckling och mer effektiv resursanvändning ska 
möjliggöra en bibehållen eller ökad materiell förbrukning. Fördelningsfrågor har också 
varit nedtonade i lanseringen av Faktor 1 O-begreppet. 

B. Den lokala Agenda 21-rörelsen 
LA21 bygger på frivilliga kommunala initiativ och framställs ofta som ett uppdrag riktat 
till samtliga aktörer i lokalsamhället. I så måtto utmanas etablerade former för miljövård 
på kommunal nivå, kännetecknade av långtgående professionalisering och regelstyrning 
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(jfr O'Riordan & Voisey 1998 s54). Lafferty & Eckerberg (1998 s5f) pekar bl.a. på 
följande utmärkande drag för en LA21 -process (jfr även O'Riordan & Voisey 1998 
s54f, Voisey m fl 1996 s34)7: 
• en ansats där miljöfrågorna kopplas ihop med underliggande ekonomiska och politiska förhållanden 
• en tydlig global dimension (som inkluderar miljö, rättvisa och solidaritet) där LA21 sätts i samband 

med globala problembilder 
• en tvärfacklig integrering av miljö- och utvecklingsfrågor i kommunal planering, beslutsfattande och 

implementermg 
• en strävan att engagera kommuninvånarna i planering och implementering 
• en ambition att sätta in processerna i ett större ekologiskt sammanhang, men också i ett längre 

tidsperspektiv (minst tre generationer) 

LA21 speglar enligt dessa utgångspunkter en strävan att bredda miljöpolitiken till en 
allmän kommunal utvecklingsstrategi (jfr O'Riordan & Voisey 1998 s54f). En viktig 
utgångspunkt är förstås även att LA21-processen vilar på ett formellt politiskt beslut, 
och av den politiska ledningen betraktas som en långsiktig utvecklingsstrategi. Detta är 
centralt för att kunna bedöma om processen representerar en kommunal viljeriktning. 

Efter en trevande start växte antalet kommuner som arbetade med LA21 snabbt från 
slutet av 1993 (Eckerberg & Forsberg 1995). I böljan av 1996 hade samtliga svenska 
kommuner fattat beslut om att utveckla LA21-dokument, eller på annat sätt inlett ett 
LA21-arbete.9 Detta representerar en i internationell jämförelse unikt hög nivå (se t.ex. 
Lafferty & Eckerberg m.fl. 1998). Att genomslaget för LA21 varit så pass stort i 
svenska kommuner är inte uttryck för tillfälligheter. Sveriges aktiva roll i samband med 
Riokonferensen har redan omnämnts. Låt mig peka på ytterligare några förhållanden 
som far antas vara bidragande (jfr Eckerberg & Forsberg 1998): 
(1) Det kommunala självstyret. Svenska kommuner har traditionellt en stark position 
gentemot statsmakten, något som bl.a. uttrycker sig i beskattningsrätt och 
planmonopol. Att kommunerna i och med tillkomsten av 1991 års kommunallag kan 
utveckla en friare nämndorganisation, skapar också bättre förutsättningar att 
integrera miljöfrågorna med andra problemområden.10 

(2) Förvaltningsorganisationens resurser. Kommunsammanläggningsreformerna skapade 
inte bara relativt folkrika kommuner, utan har även stärkt de kommunala förvaltnings
organisationernas professionella kompetens inom olika områden. Detta är något som 
rimligen stärker den lokala nivåns initiativförmåga och handlingsutrymme. Plan- och 
bygglagen (1987), med dess krav på kommunerna att utveckla översiktsplaner, öppnar 
också möjligheter till en mer aktiv integrering av ekologiska perspektiv i kommunal 
planering. 
(3) Decentraliseringen inom miljövårdsområdet. Sedan slutet av 1980-talet har ett antal 
decentraliseringsreformer genomförts som sammantaget kraftigt ökat den lokala nivåns 
ansvar och möjligheter inom miljövårdsområdet (se t.ex. Broo & Hagsten 1992, 
Lundquist 1996). Även om LA21 inte kan avgränsas till traditionell miljövård, är det 
ändå troligt att denna faktor har bidragit till framväxten av den lokala Agenda 21-
rörelsen. 

Föga överraskande uppvisar kommunerna samtidigt stora skillnader i ambitioner för sitt 
LA21-arbete. Det är relevant att göra en åtskillnad mellan en grupp av 
pionjärkommuner och en grupp kommuner som inte kommit lika långt i utvecklingen av 
sina LA21-processer (jfr Eckerberg & Forsberg 1995, 1998; se även kap. 2 D i denna 
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studie). Eventuellt kan den senare gruppen indelas i praktiskt taget inaktiva kommuner, 
och kommuner som visserligen har LA21 -ambitioner men ändå inte kan jämföra sig 
med pionjärgruppen. Omfattningen av pionjärgruppen beror på hur man definierar en 
pionjärstatus. Tolkningarna av detta är inte heller statiska över tid. För att en kommun 
ska framstå som pionjär 2002 förutsätts tex. en betydligt högre aktivitetsnivå än vad 
som krävdes i mitten av 90-talet. Enligt tidigare grova uppskattningar har ca 40-60 
svenska kommuner utvecklat en mer aktiv roll i den lokala Agenda 21-rörelsen, genom 
att bl.a. uppvisa en större mångfald av aktiviteter samt uttrycka mer långtgående mål för 
sitt LA21-arbete (Forsberg 2000). Det förefaller dock inte som att någon viss 
kommuntyp skulle vara mer välrepresentad i denna grupp (jfr Brundin & Eckerberg 
1999)11. 

Det är ingen tvekan om att man kan peka på kvalitativa förändringstendenser inom 
Agenda 21-rörelsen. Denna beskrevs länge som en "komposteringsrörelse" (Forsberg 
2000). Med detta ska dels förstås att orienteringen mot källsorteringsfrågor var relativt 
stark, men också att det fanns en tendens att avgränsa processerna till mer lätthanterliga 
och okontroversiella frågor. Efterhand kan man notera en ökad strävan att integrera 
frågor som är svårare att hantera (p.g.a. kostnadsskäl, att de synliggör politiska 
målkonflikter, eller ifrågasätter mer grundläggande vardagsbeteenden hos människan). 
Ett exempel på detta är att en växande grupp kommuner böljat integrera de mer 
svårhanterliga transportfrågoma inom sina processer (se tex. Eckerberg och Forsberg 1998; se 
även kap. 8 i denna studie). En annan förändringstendens är de ökande ambitionerna att 
integrera folkhälso- och livskvalitetsfrågor i LA21 -arbetet (a.a.). Samtidigt finns det 
mycket som talar för att gapet ökar mellan pionjärkommunerna och den grupp av 
kommuner som svarar för den lägsta LA21-aktiviteten (jfr Brundin & Eckerberg 1999 s9). 
Orsakerna därtill är flera. Viktigast är sannolikt att LA21 för pionjärgruppen betraktas 
som ett långsiktigt åtagande, medan den senare gruppen snarare har uppfattat LA21 som 
ett tillfälligt projekt, kulminerande i den nationella avrapporteringen till UNGASS 1997 
(se t.ex. 307 s9, 17; 309 s5). 

Inom Agenda 21-rörelsen uppmärksammades tidigt betydelsen av var inom den 
kommunala organisationen samordningen av LA21 lokaliseras (318 319 320; se även 
Eckerberg & Forsberg 1995 s23). En utbredd uppfattning har varit att man bör lägga det 
samordnande ansvaret direkt under kommunstyrelsen, och inte under någon facknämnd 
(vilket då i praktiken brukar innebära den nämnd/förvaltning som har ansvar för miljö-
och hälsoskyddsfrågor).12 Härigenom signaleras bl.a. att LA21 utgör en övergripande 
ledningsfråga, och det kan på det hela taget bidra till att stärka processernas status.13 

Ekokommunrörelsen 
Ett antal svenska kommuner hade redan före Riokonferensen påbörjat processer 
baserade på tankegångar snarlika dem som utvecklas i Agenda 21. Det främsta uttrycket 
för detta är den s.k. ekokommunrörelsen (330)14. Den första ekokommunen, Suomussalmi 
i norra Finland, etablerades redan 1980. 1983 fördes ekokommunkonceptet över till 
Sverige, då Övertorneå utropade sig som "Ekologikommun". 1989 bildades företaget 
Esam AB i Umeå (med den tidigare projektledaren för Övertorneås ekokommunprojekt 
som en av grundarna); detta företag blev sedan initiativtagare och den främsta 
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drivkraften i etableringen av den svenska ekokommunrörelsen.15 En upptakts
konferens arrangerades i Orsa i januari 1990 {Det ekologiska framtidssamhället -
helhetssyn i teori och praktik), resulterande i att 11 glesbygdskommuner (samt en 
kommundel i Uppsala) anslöt sig till denna satsning. Formella huvudmän för den 
ekokommunsatsning som växte fram i böljan av 90-talet var Glesbygds delegationen 
(nuvarande Glesbygdsverket) tillsammans med Boverket (så småningom övertog 
Boverket helt detta ansvar).16 

I samband med UNCED 1992 fanns det 20 ekokommuner, följande år hade detta vuxit 
till 3O.17 I maj 1995, sedan den av Boverket koordinerade satsningen avvecklats, övertog 
ekokommunerna själva projektkoordineringsanvaret. Samarbetet sker sedan dess genom 
föreningen SEKom (Föreningen Sveriges Ekokommuner), där ordförandeskapet roterar 
mellan medlemskommunema. Hösten 1998 betecknade sig 54 svenska kommuner som 
ekokommuner; flertalet av dessa var medlemmar av SEKom. 

Under Agenda 21-rörelsens tidigaste etableringsfas talades det om ekokommun- och 
Agenda 21-rörelserna som mer distinkt åtskilda fenomen - efterhand har det blivit 
naturligt att betrakta den förra som en del av Agenda 21-rörelsen.18 Det finns 
ekokommuner där miljöarbetet har en relativt låg prioritet; i övrigt visar det sig att 
pionjärerna inom Agenda 21-rörelsen i påfallande hög grad är ekokommuner (jfr 307 si Of). 

Den kommunala nivåns relation till andra aktörer 
Den lokala Agenda 21-rörelsen har kännetecknats av ett spänningsfyllt förhållande till 
den nationella nivån (se t.ex. Eckerberg & Forsberg 1995, 1998). Trots att Sverige intog 
en - i jämförelse med de flesta andra länder - radikal position i samband med UNCED, 
och trots de nationella insatser som här redovisats, låg initiativet till övervägande del på 
den kommunala nivån fram till 1996. Det var också en allmän bedömning bland 
representanter för Agenda 21-rörelsen att den nationella nivån hamnat i bakvattnet av 
kommunerna (se t.ex. 311). Miljövårdsberedningen inom regeringskansliet arbetade 
visserligen tidigt med opinionsbildande insatser (Eckerberg & Forsberg 1995), men med 
mycket begränsade resurser. I den nationella miljöpolitiska debatten dröjde det länge 
innan Agenda 21 började åberopas mer allmänt. Det kan också noteras att Naturvårds
verket prioriterade Agenda 21 mycket lågt före 1995-96.19 När Agenda 21 efterhand 
böljade framträda som ett politiskt högre prioriterat område på nationell nivå bör detta 
till stor del tillskrivas påverkan "underifrån", av den lokala Agenda 21-rörelsen (jfr 
Eckerberg & Forsberg 1995, 1996b). Genom att den nationella nivån under senare delen 
av 90-talet delvis tillmötesgått förväntningar på lokal nivå, tycks kritiken mot den 
nationella nivån ha förändrats till sin natur. Om kritiken tidigare framförallt gällde vad 
man såg som bristande engagemang från nationell nivå, handlar den idag i högre grad 
om hur olika nationella styrsystem och vissa politiska mål motverkar möjligheterna att 
utveckla det lokala LA21-arbetet. 

Erfarenhetsutbytet mellan kommuner och andra aktörer (såsom miljörörelsen och 
olika nationella myndigheter) har varit ett centralt inslag inom Agenda 21-rörelsen. 
Inspiration och idéer har till stor del förmedlats genom seminarier, samarbetsprojekt, 
nyhetsbrev och vardagliga informella kontakter. Det har allt sedan början av 90-talet 
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funnits en medveten inriktning mot att sprida "goda exempel" (genom särskilda 
exempelsamlingar, muntlig kommunikation osv.), dvs. konkreta exempel på verksamheter 
och metoder i Agenda 21:s anda (se t.ex. SOU 1994:128 s5; 301; 304). Det är dock min 
bedömning, att den tilltro som inledningsvis fanns till de goda exemplens förändrings-
kraft, har tonats ned efterhand. Bakgrunden torde bl.a. ligga i växande erfarenheter av 
hur konfliktlinjer av olika slag försvårar möjligheterna att genomföra mål för hållbar 
utveckling. 

ICLEIis (The International Council for Local Environmental Initiatives) betydelse
fulla roll inom Agenda 21-rörelsen internationellt har redan omnämnts. Hur Svenska 
Kommunförbundet ska bedömas är delvis en fråga om utgångspunkt: En handfull 
personer inom Kommunförbundet har haft en betydelsefull roll som resurspersoner och 
inspiratörer inom Agenda 21-rörelsen. Redan våren 1993 anordnade Kommunförbundet 
i samarbete med Miljö- och naturresursdepartementet samt Miljövårdsberedningen ett antal 
regionala seminarier, för spridande av information om Agenda 21 :s rekommendationer 
(302, 303). 1995 tillsatte förbundet en programberedning, Kommunerna och miljön, för 
att stödja LA21 i kommunerna (310). Sedan 1996 har Kommunförbundet varit med-
eller huvudarrangör av ett antal större Agenda 21-seminarier och mässor. Trots att 
Kommunförbundet mot denna bakgrund framstår som en aktiv kraft inom Agenda 21-
rörelsen, har det samtidigt förekommit kritik om ett svagt intresse för LA21 på 
ledningsnivå.20 

Miljörörelsen har haft en betydelsefull roll i etableringen av den svenska Agenda 21-
rörelsen; detta gäller då i synnerhet Naturskyddsföreningen. Trots att föreningen har en 
rik förgrening av lokala kretsar är det framförallt riksorganisationens insatser som varit 
betydelsefulla. För att uppmärksamma de politiska åtagandena från Rio lanserade 
Naturskyddsföreningen tidigt en mångfald initiativ (Eckerberg & Forsberg 1995). SNF:s 
arbete har inriktats mot samordningsinsatser samt informations- och kunskapsspridning: 
Genom att arrangera konferenser eller på andra sätt skapa arenor för kommunala aktörer 
har man framgångsrikt stimulerat kontaktskapande och erfarenhetsutbyte kommunerna 
emellan. Därtill har SNF publicerat ett stort antal rapporter i strävan att stärka Agenda 21-
rörelsen. Sedan 1994 utger föreningen också ett LA21-nyhetsbrev. Naturskyddsföreningen 
har även bedrivit LA21-pilotprojekt i samarbete med en rad kommuner. Under perioden 
1995-97 bedrevs t.ex. i samverkan med Växjö kommun ett omfattande LA21-
pilotprojekt. Från SNF:s sida var avsikten att sprida erfarenheter till svenska kommuner 
i allmänhet. Tillsammans med sex svenska kommuner genomfördes även under åren 
1998-2000 ett projekt kring klimatfrågor (329). 

Ungdomsnätverket q 2000 bildades inför Riokonferensen, och var en aktiv kraft 
inom Agenda 21-rörelsen under resten av 90-talet. Dess arbete har inriktats mot att hålla 
liv i andan från Rio och verka för att man politiskt följer upp de åtaganden som ingåtts. 
q 2000 har medverkat i delegationer i samband med flera FN-konferenser, givit ut 
nyhetsbrev och ägnat sig åt opinionsbildning på alla nivåer i det svenska politiska 
systemet.21 
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C. Sammanfattning 
Översikten av Agenda 21-rörelsen i detta kapitel ger en delvis motsägelsefull bild. I en 
internationell jämförelse kännetecknas Sverige - och de svenska kommunerna - av höga 
ambitioner i arbetet med hållbar utveckling. Hur frågomas politiska status har ökat 
under 90-talet illustrerar bl.a. den svenska regeringens miljardsatsningar i olika program 
för hållbar utveckling. Samtidigt redovisas även hur Agenda 21-utmaningarna möter 
olika svårigheter, och beskriver en olikartad utveckling vid jämförelse mellan svenska 
kommuner. Ambitionerna i LA21-arbetet skiljer sig stort bland kommunerna, och 
översikter visar att endast en mindre grupp kommuner utvecklat ett mer omfattande 
arbete. Behandlingen av Agenda 21-rörelsen i detta kapitel ska också ses som en 
introduktion till avhandlingens analys av sådana pionjärkommuner. Nedanstående figur 
illustrerar dispositionen av kapitel 5-8 (fallstudieanalysen): 

Figur 4.1. Disposition av den empiriska studien 
1. Kontext och Kap. 5. Analys av: 

drivkrafter • Kontextfaktorer 
•Viktiga drivkrafter bakom LA21 

2. Processanalys Kap. 6. Analys på Kommunnivå: 
Mål och problembeskrivning i LA21-

dokument 
Viktiga samlande verksamheter och 

metoder 

Kap. 7. Analys av enskilda arenor. 
LA21-arbetets inriktningar 
Syn på LA21 och ekologisk 

problemlösning bland aktörer 

3. Motsättningar Kap. 8. Analys av: 
•Verksamheter som synliggör 
motsättningar till LA21 

Ü U 

Kap. 9. 
•Samlad analys av villkoren i lokalt arbete med hållbar utveckling 

'Avhandlingens frågeställningar nödvändiggör inte detaljerad redogörelse av denna utveckling, varför jag här 
koncentrerar mig på viktigare initiativ och utvecklingens huvuddrag. För en mer detaljerad behandling av nationella 
initiativ för hållbar utveckling, utvecklingslinjerna i svensk miljöpolitik, se t.ex. Eckerberg samt Anselm & Hedrén i 
Wämeryd & Hilding-Rydevik (1998), Eckerberg (1999), Lundquist (1996). 
2 Förslaget väcktes av dåvarande utrikesministern Sten Andersson i FN:s generalförsamling 30 september 1987. 
3 Den svenska delegationen forsökte bl.a. vinna stöd for en Skogskonvention; p g a motstånd från många länder blev 
slutresultatet de mer allmänt hållna Skogsprinciperna. På flera sätt forsökte delegationen även medverka till att 
förstärka innehållet i Agenda 21 {Aktstycken utgivna av UD Ny serie 11:47 1992 si Of). 
4 Vid detta tillfälle sammanstrålade forskare/experter inom en rad områden for att diskutera Riokonferensens 
implikationer for Sverige, vilket bl.a. utmynnade i en idékatalog (SOU 1992:104). 
5 Denne samordnare, Rolf Lindeli, fungerade tidigare som generalsekreterare i den nationella Agenda 21-kommittén. 
Till sitt understöd har samordnaren det sk Forum för ekologisk omställning med representanter för nationell, regional 
och lokal nivå samt organisationer som Industriförbundet och Naturskyddsföreningen (Dir. 1998:25, Samordning av 
lokalt Agenda 21-arbete, Miljödepartementet). 
6 Initiativet anses bl.a. ha inspirerats av arkitekturprofessorn Olof Eriksson och dennes skrift Bygg om Sverige till 
bärkraft, ABF (1996), samt den socialdemokratiske idédebattören Stefan Edman. 
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7 Sammanställningen avser blott allmänna uttrycksformer, enskilda LA21-processer kan forstås uppvisa stora 
skillnader med avseende på inriktningar och metoder. De kriterier som redovisas är inte heller relaterade till studiens 
empiriska analys (vilken alltså bygger på de tre perspektiv som fastställs). 
8 Som ett kriterium på en LA21 -process anger Lafferty & Eckerberg även att det ska finnas en explicit referens till 
Riokonferensen och FN:s Agenda 21. I enlighet med vad som ovan redovisas uppfattar jag alltså inte en uttalad 
koppling till FN:s Agenda 21 som ett nödvändigt kriterium på en LA21-process. 
9 Under 1992 påböljade 14 kommuner ett LA21-arbete. Motsvarande antal 1993 var 45 kommuner, 1994 127 och 
1995 74 (306). 
10 Med undantag for några alltjämt obligatoriska nämnder, har kommunerna med 1991 års Kommunallag möjlighet 
att självständigt utforma nämndorganisationen (SFS 1991:900). En majoritet av de svenska kommunerna har 
utnyttjat detta; jämförelser visar också att man valt mycket varierande lösningar (SOU 1993:90; SOU 1993:19). 
Motiven bakom förändringar i nämndorganisationen brukar vara besparingar, samordningsfördelar och på det hela 
taget skapandet av en mer rationell organisation. I de t kortare perspektivet kan effekterna emellertid bli de motsatta. 
Förändringar som även far större effekter på förvaltningsorganisationen kan blottlägga konflikter mellan 
sektorskulturer, och medföra andra icke förutsedda negativa effekter. 
11 I sammanhanget kan det noteras att offensivt LA21-arbete i t.ex. en storstad kan bygga på helt andra 
förutsättningar än i en mindre glesbygdskommun. Jämförelser blir därför också på denna grund svåra att göra. 
12 Motiven är bl.a. att samordning genom facknämnd anses kunna försvåra kommunikationen med sektorer som 
representerar andra förvaltningskulturer, och att sannolikheten för revirhävdande inom olika förvaltningar ökar 
(läggs LA21-samordningen under miljöförvaltningen kan andra förvaltningar dessutom uppleva att de utsätts för 
myndighetsutövning, mot bakgrund av den tillsynstradition miljöförvaltningen representerar). Därtill ger en sådan 
lösning inte en tydlig signal om att LA21-arbetet utgör en övergripande kommunal utvecklingsfråga. 
13 En relativt stor andel av de svenska kommunerna har också valt en sådan lösning för samordningen av LA21-
arbetet (Brundin & Eckerberg 1999 s7). Ett mindre vanligt alternativ är att inrätta ett koordinerande organ utanför 
den kommunala organisationen. Detta kan skapa friare arbetsformer, men innebär också en risk att LA21-frågorna far 
en mer marginaliserad roll inom den kommunala organisationen. 
14 Den nordiska ekokommunrörelsen stod f ö som en viktig förebild bakom Agenda 21:s kapitel 28, som uppmanar 
lokalsamhällen världen över att inleda LA21-processer (207 kap.2 s24f). Vid det Internationella kommunförbundets 
(IULA) kongress i Oslo 1991 arrangerades särskilda ekokommunseminarier. Detta ska ha gett spridning åt viktiga 
ekokommunala teman (underifrånperspektiv, kretsloppstänkande, tvärsektoriella arbetsformer, visionsarbete) och 
också påverkat innehållet i Agenda 21. (Telefonintervju med Torbjörn Lahti, initiativtagare bakom den svenska 
ekokommunrörelsen, november 1993.) 
15 Framförallt genom det nära samarbetet med ekokommunerna under den första halvan av 90-talet, men också 
genom visionsarbete och utbildning i LA21-arbetets praktiska förutsättningar i de flesta svenska kommuner, tillhör 
ESAM utan tvekan de viktigaste aktörerna i etableringen av den svenska Agenda 21-rörelsen. 
16 Under hösten 1990 påbörjades det s k Förprojekt ekokommuner, vilket bl.a. syftade till att de deltagande 
kommunerna skulle utarbeta egna långsiktiga handlingsprogram. Projektets pilotkaraktär och den delfinansiering 
som de ansvariga myndigheterna stod för, skapade begränsningar för antalet medverkande kommuner. 1991 anslöts 
dock ytterligare fyra kommuner. Följande år övergick processen i e n pilotprojektfas, och Miljödepartementet anslog 
4,4 mkr för informations- och utbildningsinsatser. 
17 Av de senast tillkomna ekokommunerna hade emellertid inte alla en koppling till Boverket; istället utgjorde de ett 
nätverk, Ekokommuner för miljö, kopplat till ESAM samt stiftelsen Det Naturliga Steget. 
18 Detta var inte minst en bild som förmedlades mig vid fyra intervjuer i november och december 1993, som specifikt 
gällde denna fråga. Två av dessa intervjupersoner (Jonas Norrman och Urban Boije vid Kommunförbundet) menade 
rent av att många Ekokommmuner uppfattade Agenda 21-rörelsen som ett konkurrerande fenomen. 
19 Man kan här framhålla att Naturvårdsverket delvis kan ha haft svårt att finna en ingång i Agenda 21-rörelsen. Till 
en början var denna så starkt präglad av underifrånideal att verkets sporadiska engagemang ibland tolkades som 
försök till centralstyrning. Denna uppfattning mötte mig bl.a. vid ett par Agenda 21-relaterade konferenser 1994 (The 
European Conference on Sustainable Cities and Towns i Ålborg, 24-27 maj och Ecology 94 i Göteborg, 19-20 oktober). 
20 Samtal med tjänsteman vid Kommunförbundet 17 september 1996 (även 102 och 116). Sannolikt har Kommun
förbundets insatser varit mer betydelsefulla bland de kommuner som inte tillhör pionjärgruppen (jfr kapitel 5 C). 
21 Det är dock svårt att bedöma nätverkets inflytande. Att döma av den bild som medlemmar av nätverket själva 
förmedlar beaktas inte deras synpunkter nämnvärt i den politiska beslutsprocessen. Se debattartikeln "Låt oss vara 
med om besluten!" Aftonbladet 990426 
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Kontext och drivkrafter 
"Sustainable de velopment cannot be imposed by external pressures: it must be rooted in the 
culture, the values, the interests, and the priorities of the peo ple concerned." (Bàrcena 1994 
s 134) 

Syftet med detta kapitel är dels att ge en allmän presentation av fallstudiens kommuner, 
dels att analysera den kommunala kontextens roll samt mer centrala drivkrafter bakom 
LA21 -processerna. Det faller sig naturligt att inleda fallstudien med analys av kontext 
och drivkrafter, då dessa faktorer anknyter till frågan om vilka förhållanden som lagt 
grund till processernas framväxt.1 Det inledande avsnittet (A) ger en allmän beskrivning 
av kommunerna. Här behandlas förhållanden i kontexten som jag bedömer väsentliga att 
redovisa som en bakgrund till hela-fallstudien. I avsnittet redovisas även utformningen 
av de kommunala organisationerna, samt hur LA21-arbetet formellt är organiserat. 
Avsnitt B analyserar etableringen av LA21 i var och en av kommunerna. Syftet är att 
identifiera de faktorer som lagt grund till arbetet med LA21, samt att frågor om hållbar 
utveckling kommit att prioriteras jämförelsevis högt. I avsnitt C presenteras en samlad 
analys av drivkrafter av väsentlig betydelse vid etablering och utveckling av LA21. Då 
avses faktorer som bidragit till att skapa politisk legitimitet för processerna, eller på det 
hela taget är mer grundläggande för att LA21-arbetet ska kunna utvecklas. I avsnitt D 
ges en sammanfattande analys av kontext och drivkrafter. 

I kommunerna Kungsör och Örebro har det strategiska arbetet med hållbar utveckling 
vuxit fram genom en rad beslut och satsningar som kan spåras tillbaka till åtminstone 
1970-talet. Det är också svårt att här fastställa etableringen av arbetet med LA21 till en 
viss tidpunkt. För att inte skapa onödig förvirring undviker jag beteckningen LA21 i 
hänvisningar till skeenden före Riokonferensen (och FN:s Agenda 21). I hänvisningar 
till kommunegna uttryck av typen "ekokommunprojektet" läggs samma innebörd som i 
beteckningen LA21. 

A. Den kommunala kontexten och organiseringen av LA21 
I detta avsnitt ges inledningsvis en allmän beskrivning av fallstudiens fyra kommuner. 
Här redovisas: (i) utformningen av kommunorganisationen samt formerna för 
organiseringen av LA21, (ii) allmänna förhållanden i den kommunala kontexten av 
betydelse för att förstå LA21-arbetets villkor. Detta följs av en samlad redogörelse av 
socioekonomiska förhållanden och andra relevanta kontextfaktorer i studiens 
kommuner. 
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Kommunernas beteckningar på LA21-arbetet 
Arbetet med LA21 beskrivs under en rad olika namn i de fyra kommunerna. I samtliga 
kommuner är det vanligt att tala om detta som "Agenda 21-arbetet", 
"agendaprocessen", "agendaprojektet" och liknande. Samtidigt har några av 
kommunerna också valt att marknadsfora LA21 under andra beteckningar. Samtliga av 
kommunerna tillhör ekokommunrörelsen. Sala och framförallt Kungsör marknadsför sig 
emellertid i långt högre grad som ekokommuner än Trollhättan och Örebro. Detta bör 
närmast ses i samband med att de förra kommunerna tillhör den "första generationen" 
ekokommuner (17 stycken). Sedan det blev möjligt för alla svenska kommuner att 
ansluta sig till ekokommunrörelsen har inte längre statusen som ekokommun samma 
marknads-föringsvärde. För såväl Kungsör som Sala har det trots detta varit självklart att 
marknadsföra sig som ekokommuner allt sedan de anslöt si g till ekokommunnätverket 
1990 respektive 1991.1 

Två av kommunerna har antagit egna slogans för LA21-arbetet: Trollhättans 
Trollhättan - bärare av god miljö och Salas V år bit av jorden. Trollhättans devis tycks 
nästan enbart användas i det tryckta materialet. I Sala däremot refererar man allmänt till 
Vår bit av jordenprojektet. Detta fungerar som samlingsnamn på LA21-och 
översiktsplanearbete. 

Kungsör - omvärldsberoende och industritradition 
Kungsör är beläget i södra delen av Västmanlands län, ca tre mil väster om Eskilstuna. 
Namnet har orten fatt efter den kungsgård som uppfördes här under Gustav Vasas tid, 
och i alla tider har läget vid Mälaren varit avgörande för omvärldsförbindelserna. 
Tätorten med det omkringliggande kulturlandskapet beskrivs med rätta som en idyll. 
Kommunen, bildad 1971, är liten sett både till invånarantal (ca 8.200) och yta (203 km2). 
Den mest påtagliga förändringen i kommunen under senare år är tillkomsten av 
Svealandsbanan mellan Stockholm och Örebro. Sedan Kungsör anslöts under hösten 
1997 har restiderna till Stockholmsregionen minskat betydligt. Kommunledningen hyser 
också stor tilltro till Svealandsbanan i strävan att bryta en långvarig trend med 
företagsnedläggningar och hög arbetslöshet. 

Kungsör är av tradition ett starkt socialdemokratiskt faste, även om det periodvis 
varit borgerlig majoritet. Under perioden 1992-94 leddes KS av Moderaterna; efter valet 
1994 styrs dock kommunen åter av Socialdemokraterna. Kommunens förvaltnings
organisation är liten och det är inom vissa verksamhetsområden tveksamt om man kan 
tala om distinkta förvaltningar. 

Kommunens begränsade storlek - och det faktum att den ligger inklämd mellan flera större 
kommuner - gör också omvärldsberoendet mer påtagligt i Kungsör än i övriga kommuner. 
Till exempel utnyttjar Kungsör i betydande grad samhällsfunktioner i grannkommunerna, 
alternativt samordnar verksamheter med dessa. Ett exempel på det senare är Arbogas, 
Kungsörs och Köpings gemensamma sopförbränning i värmeverket i Köping. 

Ett i LA21-sammanhang mer unikt fenomen för Kungsör är det 1995 inrättade 
kunskapscentrumet Miljöforum, inhyst i en f d landstingsbyggnad någon kilometer utanför 
samhället. Miljöforums uppdrag är att "inspirera och motivera näringslivet, föreningar, 
organisationer, kommuninvånare och kommunens verksamheter i Agenda 21-arbetet" 
(258). Forumet består av en stab tjänstemän som vid sidan av adminstrationen av 
kommunens LA21-arbete bl a. arbetar med information, rådgivning och kunskaps
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utveckling i LA21-frågor. Personalens anställningsformer har haft en ad hoc-mässig 
karaktär; basen har hela tiden varit olika former av arbetsmarknadspolitiska medel och 
projektfinansiering. Kommunen har också med ALU-medel fortlöpande utbildat grupper 
av s k miljöinformatörer som under mer begränsade perioder arbetar vid Miljöforum. 

Sala - småföretagsstad med stabilt utvecklingsmönster 
Sala kommun, med ca 22.000 invånare, är även denna belägen i Västmanlands län. 
Historiskt är Sala främst känt för gruvdriften i Sala silvergruva. Även Sala har en idyllisk 
prägel; kommunen marknadsför sig också på sin hemsida som "ett högteknologiskt 
Sörgården". Frånsett ett insprängt Domuskomplex vid Stora torget är den gamla 
stadskärnans låghusbebyggelse till stora delar intakt Näringsmässigt domineras kommunen av 
små och medelstora foretag; lantbruksnäringen är också viktig. Kommunen har under 
90-talet dragits med relativt omfattande arbetslöshetsproblem, framförallt till följd av ned
skärningar inom offentlig verksamhet. Under perioden 1992-1999 har KS letts av 
Centerpartiet. 

Något som särskiljer Sala vid jämförelse med övriga kommuner är stabiliteten över 
tid med avseende på kommunens viktigare näringar; småföretagandet har också en 
relativt sett viktigare roll i Sala än i de övriga kommunerna. Även kommunens befolknings
mängd har varit förhållandevis stabil under de senaste decennierna (206 kap.3). 
Inflyttningen till kommunen är relativt låg. Sala har dock tilldragit sig ett ökat intresse 
som boendemiljö för människor som arbetar i Västerås och andra mer närbelägna städer. 
Något som särskilt sägs påverka samhällsplaneringens och LA21-arbetets förut
sättningar är att nästan hälften av komuninvånarna är bosatta utanför centralorten. Ett 
flertal mindre tätorter finns utspridda över kommunens yta, och kommunen 
kännetecknas av en stark landsbygdskultur. Ett lokalt mycket omfattande miljöproblem i 
Sala är tungmetallanrikningen runt tätorten, ett resultat av gångna seklers gruvdrift. 

Trollhättan - starka industriella intressen och mångkulturelll miljö 
Trollhättan är kanske främst känt för sin tunga industri och läget vid fallen i Göta älv. 
Omlandet erbjuder också säregna naturupplevelser, här finns bl a. platåbergen Halle-
och Hunneberg. Industritraditionerna sträcker sig tillbaka till mitten av 1800-talet, och 
kommunen har ibland framställts som en vagga för svensk industri. Något som särskilt 
kom att bidra till Trollhättans industriella profil var tillkomsten av Trollhättans vatten
kraftverk 1910, en pionjärsatsning inom svensk vattenkraftsindustri. Kommunen är idag 
säte för flera större industrier; dominerande är SAAB och Volvo Aero med sammanlagt 
ca 9000 anställda. Med en befolkning på 53.000 invånare understryker detta kommunens 
starka beroende av dessa företag. Ett mer omfattande lokalt miljöproblem är också 
utsläppen från produktionen vid dessa anläggningar. 

Socialdemokraterna har styrt Trollhättan under många decennier; periodvis med egen 
majoritet. Efter valet 1998 leder Socialdemokraterna kommunen i koalition med vänsterpartiet. 

Ett utmärkande drag för Trollhättan är den höga andelen invandrare, vilken historiskt 
sammanhänger med stadens industriprofil. De sociala och kulturella banden till den omgivande 
landsbygden framställs som relativt svaga. Detta kan härledas till att Trollhättan är ett 
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tämligen ungt samhälle, uppbyggt kring industrin, och att en stor del av tätortens 
befolkning saknar rötter i regionen. Det hävdas samtidigt att Trollhättan under dess korta 
historia kännetecknats av en slags nybyggarmentalitet och öppenhet för förändring. 
Framväxten av ett gynnsamt klimat för LA21 -frågor sammankopplas i hög grad också 
med just denna "mentalitet". Enligt intervjuuppgifter sätter industritraditionema dock 
gränser för vilka typer av initiativ som är möjliga att väcka. Dessa sägs allmänt främja 
en atmosfär där s.k. hårda frågor och verksamhetsområden har ett politiskt företräde. 

Örebro - expansion, förändringsmentalitet och strategisk samhällsplanering 
"Det fìnns någon sorts förändringsbenägenhet i Örebro som är väldigt viktig. Det finns inga 
rötter. Okej, det finns säkert en massa genuina örebroare, men jag känner ingen. " Nyckelperson i 
Örebros LA21 -process 

Med dess 122.000 invånare (1998) är Örebro till folkmängden Sveriges åttonde 
kommun. Kommunen har genomgått en stark strukturomvandling under senare 
decennier. Från skotillverkningens centrum till expansiv universitetsstad skulle man 
kort kunna sammanfatta förändringen. Tillverkningsindustrin är idag tillbakaträngd. 
Stadens strategiska läge - kommunen genomkorsas av bl a. E 18 och E 20, samt 
järnvägsförbindelser i flera riktningar - har dock inneburit att Örebro utvecklat en 
ställning som lager- och omlastningscentrum. Kommunen hyser grossistterminaler och 
centrallager för flera stora företag och affarskedjor. Här finns även statliga verk (SCB) 
och regionsjukhus. Under den senaste tjugoårsperioden har Örebro gradvis etablerat en 
roll som kunskapsstad. Högskolan som grundades 1977 har 1999 fått universitetsstatus. 

Kommunstyrelsen leds sedan 1994 av socialdemokraterna (i koalition med V och 
Mp); partiet har också tillsatt de fyra politiskt ansvariga kommunalråden. Utmärkande 
för Örebro är organisationen med kommundelsnämnder (totalt 14) som man 1983 var 
först i landet med att införa. Kommundelarna ansvarar för kultur, utbildning, omsorg 
och LA21 inom sina distrikt. Systemet uppges i huvudsak fungera väl (till skillnad mot 
erfarenheterna i många andra kommuner (se t.ex. Montin 1995). Det sägs att detta 
motverkar det avstånd mellan myndigheter och civilsamhälle som lätt uppstår i större 
kommuner. En bakgrund till de positiva erfarenheterna är möjligen att kommunen har 
sett på kommundelssystemet som en långsiktig satsning, och därför inte förväntat sig 
omedelbara positiva effekter (123P). 

I likhet med Trollhättan är Örebro en kommun där en stor del av befolkningen saknar 
rötter i bygden; inflyttningen utifrån har sedan länge varit stor. Det sägs även om Örebro 
att kommunen hyser en förändrings- och innovations anda av ett slag som varit värdefull 
i LA21-arbetet. Det hävdas att den sociala dynamiken gör att identiteten som 
"örebroare" är svag t.o.m. bland de infödda (124LA; även Sollbe 1988 s 129). Trots detta 
uppges Örebro - med hänsyn till sin storlek - vara förhållandevis väl integrerat med 
omkringliggande landsbygd. Även om ca 4/5 av kommunens invånare bor i centralorten 
beskrivs landsbygden som livskraftig, och antalet lantbrukare i kommunen är relativt 
stort (124LA). 

Socio ekonomiskt skiljer sig Örebro i viktiga avseenden från övriga kommuner, bl a. 
genom en radikalt annorlunda näringsstruktur. Örebro är en kommun som präglas 
genom närvaron av ämbetsverk, regionsjukhus och universitet. Detta ger kommunen en 
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starkare medelklassprägel än övriga undersökta kommuner. Örebro kännetecknas av 
tradition också av en stark och innovativ samhällsplanering. Det strategiska arbetet med 
hållbar utveckling sätts ofta också i samband med denna planeringstradition. Den fysiska 
planeringen har även resulterat i en stadsmiljö som i vissa avseenden uppges gynna 
arbetet med LA21. Målet att hålla nere avstånden inom tätorten - ambitionen är att 
avståndet till centrum aldrig ska överstiga sex kilometer (117K) - och den rika 
förekomsten av grönområden bidrar enligt uppgifter till ett positivt klimat för miljöarbete: 

"Jag tror att det att dom tidigt beslöt att bygga ut stan som en stjärna med grönstrukturer och gröna 
korridorer långt in i stan har betytt mycket. Man har fått lagom stora cykelavstånd...det finns ju 20 
mil cykelväg inne i stan....Att man kan se grönt överallt, är en fördel i miljöarbetet." (124LA) 

Sedan 1970-talet har kommunen också satsat offensivt på att stimulera cykling, och 
Örebro sägs ibland vara cykelstaden framför andra (se kap. 8 A). Denna profil har både 
symboliskt och pedagogiskt varit viktig i arbetet med LA21. 

Tabell 1 redovisar vissa grundfakta om kommunerna. Uppgifterna gäller situationen 
1999 - det sista året som fallstudien avser - om inget annat uppges. 

Tabell 1. Allmänna uppgifter om kommunerna (1999 om inget annat anges) 

Kungsör Sala Trollhättan Örebro 
Län Västmanlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län 

Politiskt 
styre 

•Samverkan S-V. (S) 
leder KS. 
• 1 kommunalråd 

•Samverkan C-M-Kd-Fp. 
(C) leder KS. 
• 1 kommunalråd 

•Samverkan S-V. (S) 
leder KS. 
•3 kommunalråd (2 S. 
Opp.råd: 1 M ) 

•Samverkan S-
V-Mp. (S) leder 
KS. 
• 11 
kommunalråd (4 
S, 1 V, 1 Mp. 
Opp.råd: 2 M, 1 
Fp, 1 C, 1 Kd) 

Syssel
sättning, 
%', och 

Jordbruk 4 
Industri 44 
Service 52 

Jordbruk 7 
Industri 25 
Service 68 

Jordbruk 1 
Industri 47 
Service 52 

Jordbruk 2 
Industri 21 
Service 78 

närings
struktur 

(jämförelse 
vis viktiga 
närings
grenar i 
fetstil) 

•Tillverkningsindustr 
i tongivande 

•Småforetagskommun med 
relativt stark 
j ordbruksnäring. 

•Tung industri 
tongivande, bl a SAAB 
och Volvo Aero. Starkt 
nyforetagande 

•Stora offentliga 
arbetsgivare, bl a 
regionsjukhus 
och universitet. 
Näringsliv präglat 
av handel och 
lagercentraler. 

Öppen 
arbetslöshet 
(%) 

5 5 5.5 4.6 (uppgift 
avser år 2000) 

Utbildning 
Eftergymn. 
(%) 

17.5 
(20-64 år) 

19 
(20-64 år) 

23.5 
(20-64 år) 

27 
(16-74 år)!i 

Kommunala organisationsförändringar framställs ofta av intervjupersoner som en 
komplicerande faktor för möjligheterna att etablera LA21. Införandet av en ny organisation 
kan vara resurskrävande och motverka integreringen av sådana frågor som inte tillhör den 
ordinarie verksamheten. Wamsley & Zald (1973) och Khakee (1983) pekar på hur 

1 Statistik avser 1996. 
" Statistiken för Örebro blir något missvisande, då den täcker ett större åldersspann (människor under 20 år har t.ex. som regel inte 
eftergymnasial utbildning). Om statistiken endast avsåg åldersgruppen 20-64 torde därför resultatet vara en högre andel 
eftergymnasialt utbildade än vad som här anges. 

91 



revirhävdande och hot om minskat anslag bland etablerade förvaltningar kan bidra till denna 
typ av problem. I de studerade kommunerna har i vissa fall större organisationsförändringar i 
böljan av 1990-talet följts av ytterligare organisationsförändringar. Detta ka n kopplas både till 
uppkomsten av nya politiska majoritetsförhållanden, och oförutsedda effekter av tidigare 
förändringar. Stabiliteten i nämndorganisationen har varit störst i Örebro (trots skifte från 
borgerlig till socialdemokratisk majoritet 1994). I Trollhättan och framförallt Sala har 
däremot stora förändringar genomförts under 1990-talet. Decenniet har i vissa av 
kommunerna också präglats av bolagisering; även denna tendens märks tydligast i Sala. 
Mellan 1994 och 1997 ökade antalet bolag i kommunen från 1 (Sala-Heby Energi AB) 
till 7. Örebro, den största av kommunerna, hade 1999 blott 3 bolag. 

Tabell 2 sammanställer data om den kommunala organisationens utformning i de fyra 
kommunerna (1999). Tabellen åtföljs av kommentarer om organisationsrelaterade 
faktorer i de enskilda kommunerna: 
Tabell 2. Viktiga förvaltningar och ansvarig politisk nämnd (1999) 

Kungsör Sala Trollhättan Örebro 
Bvgg- och 
miljönämnd 

•Miljö- och 
hälsoskyddskontor 

•Tekniska kontoret 

Socialnämnd 

•Äldre- och 
handikappomsorg 

•Särskild omsorg 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

KS 

•Kommunledningsforvaltning 

Bvgg- och miljönämnd 

Miljönämnd 

•Miljökontor 

Samhällsbvggnadsnämnd 

KS 

•Stadskansli (med bla 
S tadsby ggn adskon tor) 

Miljönämnd 

•Miljökontor 

Teknisk nämnd 

•Teknisk förvaltning 

Bvggnadsnämnd 

Bvgg- och 
miljönämnd 

•Miljö- och 
hälsoskyddskontor 

•Tekniska kontoret 

Socialnämnd 

•Äldre- och 
handikappomsorg 

•Särskild omsorg 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

•Byggenhet 

•Miljöenhet 

Barn- och Utbildningsnämnd 

•Barn- och utbildningsförvaltning 

Samhällsbvggnadsnämnd 

• Stadsbyggnadsförvaltning 

Styrelsen for Tekniska verken 

•Tekniska verken (bl a Gatu-
och parkkontor, Vatten- och 
avlopp samt Fastighetskontor) 

Kultur- Utbildnings.-
Barnomsorgsnämnd 

•KUB (Kultur- Utbildnings.-
Baraomsorg) 

Omsorgsnämnd 

KS 

•Stadskansli (med bla 
S tadsby ggn adskon tor) 

Miljönämnd 

•Miljökontor 

Teknisk nämnd 

•Teknisk förvaltning 

Bvggnadsnämnd 

Bvgg- och 
miljönämnd 

•Miljö- och 
hälsoskyddskontor 

•Tekniska kontoret 

Socialnämnd 

•Äldre- och 
handikappomsorg 

•Särskild omsorg 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

•Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vård- och omsorgsnämnd 

• Stadsbyggnadsförvaltning 

Styrelsen for Tekniska verken 

•Tekniska verken (bl a Gatu-
och parkkontor, Vatten- och 
avlopp samt Fastighetskontor) 

Kultur- Utbildnings.-
Barnomsorgsnämnd 

•KUB (Kultur- Utbildnings.-
Baraomsorg) 

Omsorgsnämnd 

•Byggnadsnämndens 
kansli 

Kultur- och 
bildningsnämnd 

•K o B:s enheter 

Social- och 
omsorgsnämnd 

•Social- och 
omsorgsforvaltning 

Kommundelsnämnder 

•Barn- och 
utbildnings
avdelning 

Fritidsnämnd 

•Fritidskontor 

Kulturnämnd 

•Vård- och omsorgsförvaltning 

Kultur- och fritidsnämnd 

• Stadsbyggnadsförvaltning 

Styrelsen for Tekniska verken 

•Tekniska verken (bl a Gatu-
och parkkontor, Vatten- och 
avlopp samt Fastighetskontor) 

Kultur- Utbildnings.-
Barnomsorgsnämnd 

•KUB (Kultur- Utbildnings.-
Baraomsorg) 

Omsorgsnämnd 

•Byggnadsnämndens 
kansli 

Kultur- och 
bildningsnämnd 

•K o B:s enheter 

Social- och 
omsorgsnämnd 

•Social- och 
omsorgsforvaltning 

Kommundelsnämnder 

•Barn- och 
utbildnings
avdelning 

Fritidsnämnd 

•Fritidskontor 

Kulturnämnd 

•Kultur- och fritidsförvaltning •Vård- och 
omsorgsforvaltning 

•Byggnadsnämndens 
kansli 

Kultur- och 
bildningsnämnd 

•K o B:s enheter 

Social- och 
omsorgsnämnd 

•Social- och 
omsorgsforvaltning 

Kommundelsnämnder •Kulturförvaltning 

•Kultur- och fritidsförvaltning •Vård- och 
omsorgsforvaltning 

•Byggnadsnämndens 
kansli 

Kultur- och 
bildningsnämnd 

•K o B:s enheter 

Social- och 
omsorgsnämnd 

•Social- och 
omsorgsforvaltning 

Kommundelsnämnder •Kulturförvaltning 

•Kultur- och fritidsförvaltning •Vård- och 
omsorgsforvaltning 

•Kommundelskontor (14) 

Kungsör. Organisationsförändringarna har varit modesta efter att den nya 
Kommunallagen trädde i kraft 1992. 
Sala: Förändringsdynamiken i den kommunala organisationen är anmärkningsvärd. 
Verksamhetsfälten miljö, samhällsbyggnad och teknisk infrastruktur har under 1990-
talet genomgått ett flertal organisationsförändringar. I böljan av 1990-talet tillkom en 
organisatoriskt ovanlig lösning: en sammanslagning av Byggnadskontor och Miljökontor 
alltjämt lydande under två olika nämnder. Enligt uppgift upplevde tjänstemännen från 
den tidigare miljöförvaltningen att deras ansvarsområden nedprioriterades (missnöjet 
med detta ska också ha varit en orsak till att en stor del av personalstyrkan under loppet 
av en kort tidrymd sade upp sig [Intervju 1996]). Efter ytterligare ett antal organisations
förändringar har man sedan 1998 återgått till en lösning med Bygg- och miljöförvaltning -
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nu organiserad som två separata enheter under samma nämnd.2 Vissa respondenter 
uttalar sig i kritiska termer om turbulensen inom dessa verksamhetsområden; det talas 
om en politisk "misskötsel" av miljöförvaltningen (Intervju 1996). 
Trollhättan: Det har skett en hel del förändringar av nämndorganisationen i kommunen 
under 90-talet; dock inte lika omfattande som i Sala. Man har t.ex. valt att behålla en 
särskild miljö- och hälsoskyddsnämnd. Efter valet 1994 infördes en ny organisation varvid 
det bla. inrättades en samhällsbyggnadsnämnd och något man kallade Tekniska verken 
(som delvis ersatte den tidigare Tekniska nämnden). Ett lite speciellt inslag i förvaltnings-
organistionen är den s k KUB-förvaltningen där kultur, utbildning och barnomsorg är 
samordnade. Merparten av den kommunala administrationen är samlad i kommunhuset. 
Örebro: Den kommunala administrationen är koncentrerad till ett omfattande komplex 
en bit utanför centrumkärnan. I sin helhet har kommunen mer än 9000 anställda. Inga 
större förändringar av nämndorganisationen har skett sedan 1992. I kommunen finns 
inte mindre än elva personer med titeln kommunalråd. 

Tabell 3 ger en sammanställning av LA21 -organisationens utformning i kommunerna 
(1999). Kommentarer ges efter tabellen: 
Tabell 3. Organisering av LA21 (1999) 

Kungsör Sala Trollhättan Örebro 
Politisk 
styrning 

Ekogruppen 
(tvärpolitisk grupp 
med adjungerade 
tjänstemän) 

Ekoledningsgruppen (KS 
AU+partier ej repr. i KS 
adjungerade) 

Ledningsgruppen för 
Agenda 21 
(KS Berednings- och 
ledn.utskott+ adjungerade 
partier. Även förvaltnings
chefer) 

•Miljökommunalråd 
•Miljödelegationen 
(KS+representanter 
for övr. nämnder 
samt tjänstemän) 
•Miljö-, Ekonomi-
och Planutskottet 
(KS-utskott) 
•Kommundels-
nämnder 

Samordning 
och operativ 
ledning 

1 LA2 1 -samordnare 
(kommunens 
kanslichef) 
Miljöforum 
(fristående från 

förvaltnings
organisation) med 
särskilt inrättade 
tjänster for: 
•information 
•näringsliv 
•miljöledning 
•folkhälsa 

1 L A21-samordnare 

Projektledning 
2 projektledare (bla LA21-
samordnaren) och 1 
proj. sekreterare 

Arbetsgruppen för hållbar 
utveckling 
5 tjänstemän (20% tjänst 
vardera) 

2 LA21-samordnare 

Arbetsgruppen för Agenda 
21 
(tvärfacklig grupp) 

1 L A21-
samordnare för 
samlade arbetet. 
1 tjän st vardera för 
demokrati- och 
folkhälso-
samordning 

Övriga 
LA21-
relaterade 
tjänster 

•Kommunekolog 
(kopplad till 
Miljöforum) 
[deltid] 

•Kommunekolog 
•Miljöpedagog 
•Miljöinspiratör 
•Byggekolog kombinerad 
med energirådgivning 
•Ekotekniker 
•Folkhälsoplanerare 
•Ekologisk ekonom 

•Näringslivsansvarig 
•Folkhälsoplanerare 
•Projektledare 
cykelkampanj 
•Informatör om 
återvinning och kretslopp 

•Kommunekolog 
•Kommunbiolog 
•LA21-ansvariga 
på KDN-nivå 

Kungsör: Den s.k. Ekogruppen existerade tidigare som en arbetsgrupp inom ett 
landsbygdsutvecklingsprojekt {Landsbygd 90) där kommunen deltog i slutet av 1980-
talet/ Kommunens kanslichef (Kungsör saknar kommunchef) är projektledare för såväl 
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ekokommunprojektet som Kungsörs Miljöforum, och dessutom LA21 -samordnare i 
kommunen. En naturvårdare/konstnär bosatt i kommunen fungerar som kommunekolog, 
och arbetar dessutom på konsultbasis åt Miljöforum. Trots att Miljöforum fungerar som 
en motor i Kungsörs LA21-arbete saknar det formell koppling till den kommunala 
förvaltningsorganisationen. Istället har man valt att organisera det som ett fristående 
organ underställt Ekogruppen och KS. Bakgrunden har varit en önskan att forumet skall 
kunna arbeta i ett mer öppet klimat, utan att t. ex. dras in i revirstrider i kommunhuset. 
Lösningen speglar också ambitionen att verksamheten ska vara: (a) utåtriktad mot 
allmänheten, näringslivet m.m., (b) till väsentlig del finansiellt självbärande.4 Miljöforum 
böljade som ett tidsbegränsat projekt, men efter fullmäktigebeslut är det permanentat 
fr.o.m. 1 januari 1998. 
Sala: Inom tjänstemannaorganisationen har samordning och utveckling av LA21 skett 
genom flera instanser. Under perioden 1995-99 verkade en projektledning med två 
projektledare ur kommunledningens stab. Den ene, ansvarig för projektutveckling, har 
också fungerat som kommunens LA21-samordnare. Den andre, planchef på samhälls
byggnadsförvaltningen, har ansvarat for översiktsplanefrågor [i Sala är LA21- och 
översiktsplaneprocessen helt integrerade]. En planarkitekt har fungerat som projekt
sekreterare. Den s k Arbetsgruppen för hållbar utveckling - inrättad 1996 och med 
samordningsansvar för LA21-arbetet inom förvaltningsorganisationen - har bestått av 
fem tjänstemän representerande olika verksamhetsområden. Till denna grupp har även 
knutits ett särskilt projektsekretariat (205). Från mitten av 90-talet har Sala satsat på att 
bygga upp en bred kompetens inom området hållbar utveckling, och i detta syfte inrättat 
en rad specialtjänster. 
Trollhättan : KS har ålagts det politiska ansvaret för LA21, medan Miljökontoret fått det 
administrativa ansvaret. Den politiska Ledningsgruppen för Agenda 21 existerade 
tidigare under namnet Ledningsgruppen för planeringsfrågor. Den tvärfackliga 
Arbetsgruppen för Agenda 21 (även kallad Agendagruppen) utarbetar vaije år ett 
handlingsprogram till grund för kommunens LA21-arbete (vilket också fastställs av 
KS). Dess relativt fria mandat - gruppen har t.ex. en egen budget - far en av 
medlemmarna att tala om denna som "en egen satellit i den kommunala förvaltningen" 
(113K). Dialogen mellan de båda grupperna framställs dock som svag. Vissa 
medlemmar av Arbetsgruppen har också efterlyst ett starkare initiativ från 
Ledningsgruppens politiska ledamöter (Intervjuer 1996 1997). 
Örebro: Om Sala kännetecknas av en omfattande tjänstemannaorganisation för LA21-
arbetet, utmärks Örebro istället av mångfalden politiska LA21 -organ. Miljöfrågan 
gjordes tidigt till en strategisk kommunal utvecklingsfråga. Redan i mitten av 1980-talet 
genomförde kommunledningen en rad initiativ i detta syfte. Miljökontoret har från 
första stund haft en tongivande roll i LA21-processen - arbetet samordnades under lång 
tid också genom denna förvaltning.5 Sedan 1997 har Stadsbyggnadskontoret dock 
övertagit samordningen. I efterdyningarna av det s.k. Miljövalet 1988 (se t.ex. Bennulf 
1994) inrättades den politiskt sammansatta Miljödelegationen kopplad till KS (124LA). 
En särskild samordningstjänst som miljöseb-eterare (med i princip samma uppdrag som 
dagens LA21 -samordnare) infördes samtidigt. Miljödelegationens uppgift är bl a. att 
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leda LA21 och ansvara för uppföljning av kommunens miljövårds- och naturvårds
program. Man kan därför beskriva LA21-samordnaren som Miljödelegationens 
tjänsteman (120LA). Miljödelegationen framställs som en central aktör bakom 
integreringen av LA21 inom den kommunala organisationen (124LA). 

MEP-utskottet (Miljö-, Ekonomi och Plan) - ett av två utskott i KS - är också ett 
uttryck för prioriteringen av miljöfrågan.6 Miljönämnden ansvarar vid sidan om 
lagstadgade uppgifter bl a. för att upprätta och genomföra kommunens miljövårds- och 
naturvårdsprogram. Nämnden är även organiserad i olika utskott; under en period har 
det t. ex. funnits ett särskilt Agenda 21-utskott. 

Ansvarsfrågorna är mycket tydligt preciserade; t.ex. anger Miljövårdsprogrammet 
(216) vilka politiska instanser som ansvarar för olika delmål. Örebro införde också tidigt 
en årlig revision av miljöarbetet där tjänstemän och olika facknämnder avrapporterar till 
Miljödelegationen. Dessa avrapporteringar är inte ett spel för gallerierna. En 
intervjuperson kommenterar: 

"De har ju haft uppföljningar av miljöarbetet sedan 85-86, och det har ju varit rätt pinsamma 
tillställningar till och från: tjänstemän som nästan suttit under skrivbordet när de blivi t utfrågade. 
Och politiker -för de har ju också ansvar." Intervju 1996 

En prioriterad uppgift för de 14 kommundelarna är att öka invånarnas engagemang i det 
lokala samhällslivet. Det är därför naturligt att dessa tillskrivs en viktig roll i LA21-
arbetet. Kommundelarna har egna LA21-samordnare; dessa tjänstemän arbetar dock i 
huvudsak med andra arbetsuppgifter. Samordnarna bildar ett nätverk som träffas fyra 
gånger per år, under ledning av kommunens "centrala" LA21 -samordnare. Kommundels-
organisationen sägs ha underlättat integreringen av LA21-frågorna i civilsamhället. 
Samtidigt hävdas det att LA21 ofta blir nedprioriterat inom kommundelarna, mest p.g.a. 
bristande resurser (120LA 122LA 123P). 

Allmänna kontextfaktorer som anger processernas villkor 
Den kommunvisa översikten visar på både likheter och betydande skillnader mellan 
fallstudiens kommuner. Här ges en samlad redogörelse av kontextfaktorer av mer 
grundläggande betydelse för att förstå LA21-processerna i de studerade kommunerna. 
Samtliga av dessa faktorer problematiseras närmare både senare i detta kapitel, och i 
andra delar av fallstudien. Följande faktorer uppmärksammas: 

(1) Befolkningsstorlek 
(2) Arbetsmarknad och näringsstruktur 
(3) Läget/Platsbundna förhållanden 

Befolkningsstorleken: En bild som framträder i intervjuer är att det i mindre kommuner 
finns en bättre grund för uppkomsten av ett dynamiskt LA21-arbete. Inom den 
kommunala organisationen är närheten mellan olika förvaltningar här som regel stor 
(både på det rumsliga och personliga planet), vilket kan främja informella arbetsformer 
och mer spontana samarbeten. En tjänsteman i Örebro noterar: 

"Jag kommer ju tidigare från en mindre kommun, och då märker jag att det här [ i Örebro] 
är.svårare att ta kontakt med tekniska eller stadsbyggnadsförvaltningen; det blir lite mer 
byråkratiskt. Det är inte samma nära kontakt som man kan ha i mindre kommuner." Intervju 1996 
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Det hävdas också att små kommuner ofta kännetecknas av en större närhet mellan 
invånarna, och i både Kungsör och Sala uppges detta underlätta kommunens möjligheter 
att nå ut i civilsamhället (101P 150K). LA21-samordnaren i Sala, studiens näst minsta 
kommun, menar t.ex.: "Det är lätt att fa igång nätverk, och att alla känner alla är ju en 
fordel när man bygger sånt här (LA21)." (106LA) En person i Kungsör gör samma 
bedömning, och menar rent allmänt att folk i mindre kommuner känner ett större ansvar 
att engagera sig i kommunala angelägenheter (145LA) [se även kap. 7 C]. På motsatt vis 
hävdas det i Örebro att kommunens storlek försvårar dialog med kommuninvånarna, 
även om detta delvis motverkas genom systemet med kommundelsnämnder (124LA). 

Den mindre befolkningsstorlekens fördelar framställs av vissa respondenter också 
som dess problem. Inslaget av social kontroll uppges vara tämligen starkt i både 
Kungsör och Sala. Intervjupersoner talar om hur detta försvårar möjligheterna att vinna 
stöd för nya tankar inom kommunpolitiken. I tidigare skeden av LA21-arbetet har detta 
varit ett mer betydande problem. Flera personer i både Kungsör och Sala vittnar om hur 
det då förekommit en utbredd misstänksamhet - bland invånare, tjänstemän och i vissa 
fall även den politiska ledningen - mot processernas initiativtagare (105LA 106LA 138P 
148LA). Där "alla känner alla" kan även personkonflikter inom den kommunala 
organisationen lättare skapa problem vid utvecklingen av tvärfackliga arbetsformer. I de 
mindre av studiens kommuner förekommer exempel på hur sådana konflikter skapat 
problem i arbetet med LA21, men detta är förvisso även fallet i Örebro. Vanligen är det 
då konflikter mellan chefstjänstemän som åberopas. 

Något som gynnar de större kommunerna är deras större administrativa och 
ekonomiska resurser för att utveckla LA21 -arbetet (155K 108P). Kostnader för samordnings
tjänster, informationsmaterial och mycket annat innebär tveklöst en tyngre börda för 
mindre kommuner. Man kan i sammanhanget notera att de mindre kommunerna har inrättat 
åtminstone lika många LA21-tjänster trots stora skillnader i befolkningsunderlag (se ovan). 

Arbetsmarknad och näringsstruktur. Vissa sociala och socioekonomiska faktorer har mer 
än andra kommit att påverka LA21. Detta gäller då framförallt arbetslöshetsproblemen 
som under 90-talet varit omfattande i samtliga kommuner utom Örebro. Kungsör, Sala 
och i än högre grad Trollhättan upplevde under 90-talet en mycket kraftig uppgång i 
arbetslöshet. Med en officiell arbetslöshet på 17% 1996 tillhörde Trollhättan de hårdast 
drabbade kommunerna i landet (113K). Även om det under 1990-talets sista år skedde 
en stark återhämtning i kommunen - framförallt till följd av ökad orderingång och stora 
nyinvesteringar i industriproduktionen - är sysselsättningsproblemen en nödvändig 
bakgrund för att förstå kommunens LA21-process. Under en stor del av 90-talet ska 
dessa problem ha bidragit till en utbredd stämning av missmod, och inneburit svårig
heter att nå stora befolkningsgrupper i LA21-arbetet. 

I framförallt Kungsör sammanhänger arbetslöshetsproblemen också med en mer 
djupgående strukturomvandling. Här ersattes en långvarigt stabil arbetsmarknads
situation med gott om jobb inom tillverkningsindustrin under 80-talet av utslagning och 
otrygghet. Något som gjort denna nya verklighet svårare att hantera är att många 
kommuninvånare saknar en utbildning som gör dem efterfrågade på arbetsmarknaden. 
Arbetslöshetsproblemen har mot denna bakgrund också genererat omfattande ohälsa. I 
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Kungsör uttrycks detta bl a. i utbredda problem med depressioner, våld i hemmen, 
skilsmässor. Enligt intervjupersoner är arbetslösheten ofta så psykiskt betungande för de 
arbetslösa att de saknar kraft och motivation att engagera sig i gemensamma 
samhällsfrågor (145LA 138P): 

"Det är klart att det är lättare att köra Miljöligan, Artister för Miljön eller Agenda 21-arbete i 
Nacka eller Skarpnäck där det bor välutbildade människor. I Kungsör har vi inte det. Utan f olk 
mår väldigt dåligt...kvinnorna mår dåligt, och det har kommit fram att de mår dåligt for att männen 
mår dåligt. Och det fargar hela familjen - de spöar sina fruar...Det är en ond cirkel, och man 
kanske inte mäktar med att bry s ig om de här frågorna - källsortering och så - när man har denna 
verklighet." Nyckelperson 1996 

Flera respondenter i framförallt Kungsör talar också om hur orten präglas av en 
traditionell industrianda som i sig försvårar möjligheterna att väcka nya perspektiv i den 
politiska debatten (105LA 102K 141LA). Sala har delat problemen med hög arbets
löshet och är inte någon näringspolitiskt expansiv kommun. Näringsstrukturen som 
sådan (i hög grad baserad på småföretagande) framställs emellertid inte här som ett 
problem för möjligheterna att arbeta med hållbar utveckling. 

Läget/Platsbundna förhållanden : En återkommande synpunkt bland intervjupersoner i 
Kungsör och Sala är att landsortsläget gör det lättare för människor att se och förstå 
sambanden mellan människa och natur (106LA 138P; även 400; se även kap. 7). En 
intervjuperson i Sala talar t.ex. om hur landsortsläget innebär att "det finns ett nedärvt 
kretsloppstänkande hos många" (106LA). Detta uppges också underlätta LA21-dialogen 
med invånarna. I Kungsör genomfördes under åren 1993 till 1995 ett dörrknacknings-
projekt där man efterfrågade kommuninvånarnas syn på olika miljöproblem. En av de 
ansvariga beskriver gensvaret som mycket starkt: 

"När jag jobbade som miljöinformatör så besökte vi 3.500 hushåll i Kungsör...Då hände det mig 
personligen kanske fyra eller fem gånger att folk absolut inte ville prata om det här...Annars kunde 
de prata i en halvtimme. Så vi blev väldigt positivt bemötta, och jag har inte upplevt att de tyckte 
att det var dumt. "(141 LA) 

Medan industritraditioner och strukturkrisen i Kungsör framställs som komplicerande 
faktorer i LA21-arbetet, uppges det samtidigt finnas en stor initiativkraft hos många 
invånare (102K). Detta förklaras med att människor på landsbygden har en starkare 
tradition av att självständigt organisera sig i gemensam problemlösning (136P 145LA). 
Betydelsen av denna faktor åberopas även i Sala (148LA) 

Landsortsläget har bland representanter från Kungsör och Sala också framställts som 
en fördel i arbetet med vissa dimensioner av LA21; inte minst när det gäller 
utvecklingen av kretsloppslösningar vilande på samverkan mellan tätort och omgivande 
landsbygd (se kap. 6). På motsvarande grunder framställer representanter för de större 
kommunerna städernas storlek som ett problem. En LA21-samordnare i Trollhättan 
anför t.ex. den höga befolkningskoncentrationen till huvudtätorten som en 
komplicerande faktor (1998 var hela 46.000 av kommunens 53.300 invånare bosatta i 
centralorten) [114LA]. 

Samtidigt finns det frågor som på både praktiska och ekonomiska grunder är svårare 
att hantera på landsorten än i större städer. Att t.ex. skapa hållbara transportsystem i en 
kommun som Sala, med ett flertal landsortssamhällen utspridda över kommunens yta, är 
av naturliga skäl betydligt mer komplicerat än i städer med en stor befolknings
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koncentration på en mer begränsad yta (104K). Kungsörs omfattande samverkan med 
grannkommuner om olika samhällstjänster minskar på motsvarande vis kommunens 
frihetsgrader i utvecklingen av LA21. 

B. LA21-processernas etableringsfas 
Detta avsnitt behandlar etableringen av LA21-processerna i samtliga av fallstudiens 
kommuner. Jag har valt att ge en fördjupad belysning av processernas etablering i 
Kungsör och Örebro, medan motsvarande process i övriga kommuner ges en mer 
summarisk framställning- En anledning är ambitionen att minska redovisningens 
omfattning, då vissa typer av mönster går igen i samtliga kommuner. Ett annat motiv är 
bedömningen att etableringsfasen i Kungsör och Örebro är särskilt intressanta att belysa. 
Båda dessa kommuner var mycket tidiga med att göra miljön till en strategisk 
utvecklingsfråga, och bakgrunden kan inte i lika hög grad som i de andra kommunerna 
spåras till omvärldsinitiativ (i Sala och Trollhättan är ekokommunrörelsen samt FN:s 
Agenda 21 viktiga orsaker till etableringen av LA21). 

Kungsör - landskapssatsning som grund för LA21 
"Förvandlingen känns lite konstig. Ena året är man. näst intill idiot, och följande år kommer 
delegation efter delegation och knackar på för att beundra vad man gjort." Pekka Hedin, 
naturvårdare och pionjär i Kungsörs LA21-arbete7 

Kungsörs arbete med hållbar utveckling har en lång bakgrund. 1973 inledde den i 
Kungsör bosatte konstnären Pekka Hedin i mindre skala ett arbete med att restaurera 
igenväxande hagmarker. Detta var vid en tidpunkt då det äldre odlings- och 
beteslandskapet i kommunen höll på att försvinna till följd av nedläggningar och 
rationaliseringar inom jordbruket. Hedin hade genom inventeringar blivit uppmärksam 
på de kulturhistoriska och biologiska kvaliteterna i landskapen runtom kommunen. 

Restaureringsarbetet skedde ursprungligen på uppdrag av Länsstyrelsen. Man kan 
utan överdrift hävda att Hedin arbetade i motvind under många år. Det handlade om en 
misstro från såväl lantbruket som kommunen. Från kommunens sida var hagmarks-
restaureringen i princip en politisk icke-fråga fram till böljan av 1980-talet. Vad som 
indirekt kom att ändra på detta var kommunledningens planer på att anlägga ett 
turistgenererande sommarland, i spåren av ekonomisk nedgång (1984 försvann 400 
arbetstillfällen - en med hänsyn till kommunens storlek betydande motgång). 
Etableringen av detta sommarland skulle medföra betydande ingrepp i värdefulla 
naturmiljöer. Ett naturvårdsråd - bildat på Hedins initiativ - bestående av ett antal 
lokala föreningar8 lyckades dock stoppa planerna. Denne kommenterar: 

"Jag tror överhuvudtaget inte att kommunen brydde s ig om [hagmarksfirågan] förrän de skulle 
bygga sommarlandet. Då upptäckte de att det fanns ett miljömotstånd i kommunen." (103LA) 

För att lösa den akuta kris som drabbat kommunen - men också en mer långsiktigt 
nedåtgående trend - pågick från mitten av 80-talet ett intensivt sökande efter lovande 
utvecklingsstrategier. Ett flertal utvecklingsprojekt initierades. En tanke var inte minst 
att med det förhållandevis strategiska läget i Mälardalen som samlande argument, 
generera inflyttning och företagsetableringar. 
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Ett informellt samarbete tog nu också form mellan Pekka Hedin och kommunens 
kanslichef Hans Westin. Den senare hade genom Hedins hagmarksrestaurering dragit 
slutsatsen att plattformen för en framtidssatsning borde utgöras av en redan befintlig 
tillgång, nämligen Kungsörs unika landskap och kulturmiljö. Westins vision var att 
kommunen genom att etablera en grön profil, skulle öka sitt attraktionsvärde som 
boendeort och att detta skulle ge en rad dynamiska effekter (102K 103LA 214). Från 
flera håll vittnas om hur den politiska ledningen till en böljan var starkt tveksamma till 
denna typ av visioner. En kommentar: 

"Man tyckte väl att det var trevligt i och för sig. Men man såg ingen koppling till att det skulle bli 
någon utveckling. Man tänkte inte al ls att det sk ulle kunna bli 'gröna jobb' av det." Nyckelpers on 
1996 

Trendbrottet kom 1989. Detta år tog Westin initiativ till en framtidsmässa, med avsikten 
att bl a. formulera en samlande kommunvision. Här kom nu hagmarkssatsningen att 
lyftas fram som ett centralt element. En politiker menar att den välbesökta mässan 
innebar något av ett mentalt trendbrott i kommunen, att det fr.o.m. nu "blev tillåtet att 
vara kreativ och att diskutera visioner" (10IP). 

1990 initierades det landsomfattande s k ekokommunnätverket (se kap. 4), och 
Kungsör var också en av de tolv kommuner som medverkade från starten (formellt KS-
beslut togs 8 april 1990). Med detta hade kommunen definitivt markerat vilje
inriktningen att integrera ekologiska mål i utvecklingsarbetet. Detta skedde två år före 
UNCED, och Kungsör tillhörde därmed en mindre skara kommuner som redan vid 
denna tidpunkt arbetade med hållbar utveckling som en samlad utvecklingsfråga: 

"Det är faktiskt så att runt 1990, då var det nytt det här med kretslopp. Det har vi svårt att tänka 
oss idag, men det var ett nytt ord och ett nytt sätt att tänka." (10IP) 

Samtidigt som medverkan i ekokommunnätverket angav en tydligare riktning i 
kommunens utvecklingsarbete, fungerade det också som en viktig inspirationskälla. 
Som medlem i nätverket kunde Kungsör fa viss finansiering för pilotprojekt genom 
dåvarande Glesbygdsdelegationen (nuvarande Glesbygdsverket). Den drivande kraften 
bakom ekokommunnätverket var dock företaget ESAM AB; flera personer omvittnar 
betydelsen av deras insatser i etableringsfasen (101P 102K 105LA)9: 

"Vi hade väldigt stor hjälp av dem, det vill jag säga.. Jag tror aldrig att vi skulle ha kommit så här 
långt om vi inte haft dem i början. Då var vi tvungna att ha dra ghjälp, det var jätteviktigt." (10IP) 

Under ekokommunprojektets första år pågick avsatte Kommunstyrelsen 50 tkr (10IP). 
Resurstilldelningen växte sedan under de följande åren. Genom medverkan i 
ekokommunnätverket fick man under åren 1992-94 också totalt 366 tkr från Boverket 
för olika satsningar.10 Tilldelningen av nationella medel innebar samtidigt att 
kommunledningen blev mer villig att satsa kommunala medel i projektet, och förstärkte 
inom kommunpolitiken bilden av detta som en seriös framtidssatsning. 

Under en s.k. förprojektsfas inom ekokommunnätverket (1 juli 1990-31 december 
1991), fick den samordnande Ekogruppen uppdraget att utveckla ett handlingsprogram 
inför projektets pilotfas 1992-95.11 Trots den tvärpolitiska arbetsformen och uppdraget 
att fungera som strategisk utvecklingsgrupp, hade Ekogruppen inledningsvis en låg 
status.12 Genom att gruppen var kopplad direkt till KS kom denna efterhand dock att 
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utveckla en roll som påtryckare gentemot kommunledningen. En starkt kritiserad 
omorganisation av Ekogruppen efter valet 1994 ska dock ha blockerat dess arbete under 
en längre period.13 

Vad gäller naturvårdsarbete hade Kungsör i böljan av 90-talet utvecklat något av en 
särställning bland svenska kommuner. Som ett led i Ekokommunprojektet framträdde 
nu också en ambition att bli föregångare och kunskapscentrum i arbete med biologisk 
mångfald. Denna profil sågs här inte bara som en nischfråga, utan som själva grunden 
för arbetet med hållbar utveckling. Intervjuade nyckelpersoner har framställt värnandet 
av den biologiska mångfalden som det mest fundamentala målet för samhällets 
miljöarbete (se kap.6 B). Hagmarkssatsningen ses här också som ett väsentligt inslag i 
en strävan att skapa en mer harmonisk naturrelation och ökad livskvalitet för människor 
(102K 103LA 105LA 142S). 

Inrättandet av Kungsörs Miljöforum 1995 (även kallat Kompetenscentrum för 
kretsloppsfrågor) kan ses som det viktigaste steget i kommunens arbete med hållbar 
utveckling, efter beslutet att bli Ekokommun fem år tidigare.14 Kanslichefen formulerade 
1996 grundidén bakom Miljöforum: 

"När vi har argumenterat for det här Kompetenscentret har vi tyckt att kompetens kring 
miljöfrågor är en framtidsfråga. Att [centret] är n ågot man kan använda för att byg ga det nya 
samhället, och höja kompetensen rent allmänt i samhället." (102K) 

Miljöforums fristående roll från förvaltningsorganisationen framställs också som en 
strategiskt lyckad lösning. En socialdemokratisk politiker hävdar t.ex.: 

"Man kom ifrån kommunalhuset...Det gjorde ju att det b lev ett uppsving. Nu kunde man sitta på 
neutral plats och diskutera - och det hände någonting. Förut var det vissa personer i 
kommunalhuset som försökte driva frågorna, men övriga förstod inte riktigt. Nu förstår man 
[motiven bakom LA21-arbetet]." (136P) 

Miljöforum framställs av många intervjupersoner som en oumbärlig resurs i 
kommunens LA21-arbete (144K 136P 138P). Dess tjänster utnyttjas flitigt av 
förvaltningsorganisation, politiker, företag och vanliga medborgare. Vid sidan av arbetet 
med biologisk mångfald är verksamheten särskilt inriktad mot miljöledning, 
folkhälsofrågor och miljöutbildning. Kommunens mål att utveckla Miljöforum till ett 
regionalt och nationellt kunskapscentrum kring hållbar utveckling har i hög grad 
infriats. Tillströmningen av besökare har varit stor från andra kommuner, centrala 
myndigheter, organisationer m m. 

Under 90-talet kom arbetet med hållbar utveckling alltmer att framträda som en 
samlande utvecklingsfråga för Kungsörs kommun. Vad som är anmärkningsvärt är 
emellertid i hur hög grad initiativen tagits av tjänstemän och personer utanför den 
kommunala organisationen. Försök av enskilda politiker att redan under mitten och 
senare delen av 80-talet föra upp frågor om hållbar utveckling på dagordningen (särskilt 
kopplat till källsortering) hade också mötts av starkt ifrågasättande inom kommun
politiken [101P]. En tidigt milj oengagerad politiker ger följande bild av det förändrade 
politiska klimatet: 

"I böljan fick vi rätt så mycket hånskratt, och flabb, och miljönissar brukade de kalla oss. Men sen blev 
det mer och mer accepterat och andra tog också över de här åsikterna. Först var d et bara ordmässigt, 
men sen är det fler som böljat komma in i det här, och böljar förstå vad det handlar om." (138P) 

100 



Flera intervjupersoner hävdar att den politiska ledningen till en böljan i första hand 
värderade ekokommunprojektets möjligheter som ekonomisk utvecklingsstrategi, då inte 
minst dess betydelse för marknadsföringen av Kungsör. Efterhand ska dock även andra 
motiv ha blivit viktigare: (i) Hagmarkerna har med tiden blivit ett identitetsskapande 
element i Kungsör - någonting som kommun och invånare känner stolthet över. (ii) 
Miljörelaterade motiv uppges också ha fatt en gradvis viktigare roll som grund för 
kommunledningens stöd till LA21. En tjänsteman vid Miljöforum kommenterar den 
förändrade inställningen till miljöfrågorna inom politik och förvaltning: 

"Man har inte sett nyttan med vad det långsiktigt bärkraftiga samhället kan leda fram till, från 
böljan. Men Hans [kanslichefen] har sett det - han har haft en vision och Pekka [initiativtagaren 
till hagmarksrestaureringen] har haft en vision. Och de har liksom inte gett upp, o ch nu så böljar 
det släppa. Ja, det är ganska lustigt faktiskt. Man märker på attityder hos verksamhetschefer och 
politiker nu, att de böljar förstå det här. Och de säger det också." (14 0LA) 

Kungsörs LA21-process uppstod sammanfattningsvis i spåren av den ekonomiska 
nedgång som drabbade kommunen under 80-talet. I ett klimat där en utsiktslös framtid 
hotade blev den politiska ledningen också mer mottaglig för de okonventionella idéer 
som lanserades av bl a. kanslichefen. 

Örebro - pionjärkommun med starkt politiskt initiativ 
Örebro påböljade - såsom en av de första kommunerna i landet - ett samlat arbete med 
miljö och hållbar utveckling redan i mitten av 1980-talet. Åren närmast efter 
Riokonferensen framstod Örebro också som den möjligen viktigaste förebilden för 
kommuner inom den svenska Agenda 21-rörelsen. För att förstå bakgrunden till Örebros 
LA21-arbete är det nödvändigt att anknyta till den progressiva stads- och 
bostadsplanering som sedan länge kännetecknat kommunen. Redan under den tidiga 
efterkrigstiden växte det fram en för tidpunkten nydanande bostadsplanering, bl a. 
kännetecknad av strävan att engagera invånarna i såväl planläggning som 
genomförande. Örebro har sedan 1950-talet också varit något av en modellkommun med 
avseende på bostadsplanering och byggande (jfr Fudge & Rowe 2000 si51). Denna 
tradition har av intervjupersoner framställts som en viktig grund i kommunens arbete 
med hållbar utveckling (121P 124LA). Det är f.ö. betecknande att det allmännyttiga 
bostadsbolaget ÖBO varit en av de mer pådrivande krafterna i LA21-arbetet. 

Enligt Axel Gisslén, socialdemokrat och långvarig kommunstyrelseordförande i 
Örebro (perioden 1977-91), kan kommunens arbete med hållbar utveckling spåras till en 
strukturomvandling i böljan av 1970-talet. Kommunens starka expansion under 60-talet 
ersattes nu av en nedgångsperiod. Vid samma tidpunkt avgick också det sedan lång tid 
tongivande kommunalrådet Harald Aronsson. Det "tomrum" som nu uppstod ska ha 
fyllts av ett dynamiskt och förändringsorienterat klimat inom kommunledningen. 
Gisslén sammanfattar de förändringar som ägde rum under denna period: 

"Man gick in i en period med t.o.m. folkminskning. Det var också i kölvattnet av att hela 
skoindustrin raderades ut, som hade varit d en dominerande industrin under mycket lång tid. Det 
här bidrog d els till ett intresse för en långsiktigare samhällsplanering - mycket av den planering 
som hade skett var ad hoc-inriktad. Nu ville man få igång ett m er långsiktigt samhällsarbete, där 
man försökte fånga de långsiktiga trender som vi måste försöka ta hänsyn t ill...Det andra var att 
man också kände ett behov av att få ett större engagemang, och en större delaktighet bland 
allmänheten. Och slutligen ett bättre politiskt grepp över hela den kommunala verksamheten." (12 IP) 
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Inför 1976 års val genomförde det socialdemokratiska partiet en satsning med det 
uttalade syftet att skapa en fördjupad medborgardialog kring kommunens utveckling. En 
uppföljande kampanj genomfördes under åren 1982-83. Enligt Gisslén ska detta ha givit 
en impuls till "att förankra ett intresse för ett mer långsiktigt tänkande, och ett mer 
principiellt och ideologiskt förhållningssätt i kommunpolitiken" (121P).15 Till grund för 
den senare kampanjen låg i hög grad en ekologisk omvärlds analys. Mot bakgrund av 
växande globala miljöhot såg man från socialdemokratiskt håll ett behov av att öka: (a) 
det politiska engagemanget bland medborgarna, (b) medvetenheten om miljöproblemens 
fördelningspolitiska innebörd: 

"Vi [fann att samhället] går mot ökad knapphet på resurser för att tillfredsställa alla behov. Och 
det stod klart om vi dels lägger ett långsiktigt perspektiv på förbrukningen av resurser, dels lägger 
ett internationellt perspektiv på fördelningen av dem. Miljöförstöringen är ett allvarligt hot mot 
vår framtida försöijning, och så utvecklade vi det" (12IP) 

1980-talet präglades av en stark dynamik och initiativkraft på miljöområdet. 1983 kom 
kommunens första Miljövårdsprogram (223).16 Redan i detta program fanns en ingående 
omvärldsanalys och en tydlig global dimension (intressant att notera är bl a. att 
programmet ägnar stort utrymme åt klimatpåverkande utsläpp, något som först mot 
slutet av 1980-talet blev en aktiv fråga på den internationella miljöpolitiska agendan). I 
själva anslaget till programmet heter det: 

"Kommunens miljövårdsarbete skall bygga på en ekologisk grundsyn och bl a. främja människors 
hälsa nu och i framtiden. Med en sådan utgångspunkt blir miljöområdet stort. Perspektivet måst e 
vara både globalt och lokalt." (223) 

En milstolpe var också det politiska beslutet 1985 att Örebro skulle bli en "ekologisk 
kommun". Den enda jämförbara referensen vid denna tidpunkt var Övertorneå som två 
år tidigare utropat sig som "ekologikommun" (bakgrunden var dock i det senare fallet 
ett projekt delvis vid sidan om kommunens ordinarie verksamhet) [259].17 Denna 
avsiktsförklaring fick under de närmaste åren bl a. följande effekter: 

(a) Andra kommunala förvaltningar än Miljökontoret kom också att involveras i 
miljöarbete [124LA] 
(b) Inrättandet av det s k Miljövårdscentrum 1986 (på kommunalrådet Axel Gissléns 
initiativ). Tanken var här att skapa en arena för småskaligt ekologiskt utvecklings
arbete, och en resurs för allmänheten. Under flera år var också Miljövårdscentrum 
motor i kommunens utåtriktade arbete med hållbar utveckling (Sollbe 1988; 124LA).18 

(c) Inrättandet 1989 av Miljödelegationen, den politiska ledningsgruppen för 
kommunens arbete med hållbar utveckling. 

Örebro deltog under åren 1983-85 som en av sju kommuner i FRN-projektet 
Kommunerna och framtiden.19 Medverkan i detta projekt bidrog till att stärka Örebros 
ekologiska profil. En parlamentariskt sammansatt grupp i kommunen sammanställde 
projektets slutrapport: ett visionsprogram (med år 2000 som referensår), och "ett underlag 
för en fortsatt diskussion om innebörden av det goda samhället" (Sollbe 1988 si3IP). 
Med hänsyn till att projektet genomfördes åtskilliga år före Riokonferensen framstår 
både analys och uttryckta mål som mycket radikala. Här återfinns bl a. Kretslopps
principer; tillväxtkritik; uppmuntran till minskad konsumtion bland medborgarna; förordande 
av lokal ekologisk produktion; integrering av miljö- och livskvalitetsfrågor, samt betoning 
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av den enskilda individens ansvar och aktiva medverkan i arbetet för hållbar utveckling 
(Sollbe 1988 sl31-141, Gidlund m fl 1988 s79, sl77ff). Den borgerliga oppositionen 
framförde dock invändningar mot många av de mål och åtgärder som föreslogs. 
Motsättningarna begränsades dock sannolikt av att detta var ett allmänt hållet visions
program. Inför arbetet med 1990 års Miljövårdsprogram uppstod däremot motsättningar 
kring två föreslagna skrivningar. Det ena gällde det föreslagna målet att vid konflikt 
prioritera långsiktiga miljömål före kortsiktiga ekonomiska mål. Detta var en intention 
som framförallt Moderaterna motsatte sig. Det andra gällde målet att föra in ett 
fördelningspolitisktperspektiv i miljöprogrammet. Axel Gisslén ger följande kommentar: 

"Båda dessa skrivningar ansågs mycket kontroversiella, och särskilt det här sambandet med 
fördelningspolitiken - det ville man inte ställa upp på. Resonemanget var framförallt det att 
fördelningspolitik inte hör hemma i ett miljövårdsprogram - fördelningspolitik är något annat. 
Men det var ju just vår poäng, att det finns ett samband som framförallt har att göra med 
möjligheterna att få med människorna på förändringar av den egna livsföringen." (12IP) 

På grund av det politiska motståndet blev Socialdemokratenia tvungna att vika sig på 
denna punkt; Fullmäktige antog däremot målet att miljöintresset måste prioriteras vid 
konflikt med kortsiktiga ekonomiska intressen. I 1990 års Miljövårdsprogram heter det: 

"Om det uppstår konflikt mellan vinstintressen och ett övergripande, långsiktigt samhällsintresse 
att skydda miljön måste det senare ges företräde via en demokratiskt organiserad samhällsmakt. 
Om det uppstår konflikt mellan kortsiktiga sysselsättningsskäl och miljöhänsyn måste hänsyn till 
vad naturen tål långsiktigt ges företräde. Annars hotas även sysselsättningen på sikt." (226 s3f) 

Vad som är intressant att notera är hur framträdande en ideologisk dimension var redan 
på ett tidigt stadium i diskussionen kring hållbar utveckling (jfr Gidlund m fl 1988 
si 78). Ett annat utmärkande drag för Örebro avser det starka politiska initiativet. Även 
om det funnits partiskiljande uppfattningar i synsätten på arbetet med hållbar 
utveckling, etablerades tidigt en politisk samsyn om att prioritera dessa frågor. Den 
medvetna politiska strävan att föra in långsiktiga och ideologiska perspektiv i 
kommunpolitiken har redan omnämnts. Att flera av initiativtagarna inom den politiska 
arenan har haft en högre naturvetenskaplig utbildning, och goda teoretiska kunskaper 
om miljöfrågor, har åberopats som en viktig faktor (124LA). Något som ytterligare kan 
ha medverkat till att stärka det politiska initiativet är att kommunledningen tidigt satsade 
på kompetensutveckling kring miljö och hållbar utveckling bland förtroendevalda. Det 
starka politiska initiativet framställs som en stor fördel bland LA21-engagerade 
tjänstemän. Bland annat ska detta ha försvårat för chefstjänstemän som saknar 
miljöengagemang att bortse från dessa frågor i verksamheten (124LA). En nyckelperson 
framställer också "alliansen" mellan engagerade politiker och tjänstemän som ett 
huvudskäl till Örebros pionjärroll inom den lokala Agenda 21-rörelsen (124LA). 

Sala - Ekokommunfaktorn 
"För första gången är vi kända för någonting annat än Salaligan och Sala silvergruva." LA21-
samordnare 1996 

Trots att samtliga av kommunerna tillhör ekokommunrörelsen är det bara i Kungsör och 
Sala som detta haft en tydligare inverkan på processen. Kungsörs anslutning till 
ekokommunrörelsen 1990 skänkte dock i princip bara legitimitet åt en process som 
redan kommit till stånd. Sala kommuns arbete med hållbar utveckling uppstod däremot 
som en direkt följd av beslutet att bli medlem av ekokommunrörelsen. 
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Kretsloppsfrågor hade visserligen berörts något i slutfasen av arbetet med 
översiktsplanen 1990 - detta utmynnade också i ett särskilt kretsloppskapitel. Det var 
däremot först genom ett initiativ av kommunekologen följande år om att ansöka om 
medverkan i Glesbygdsdelegationens ekokommunprojekt, som arbetet med hållbar 
utveckling kom att bli en kommunal utvecklingsfråga.20 Moderatema röstade emot 
initiativet, medan samtliga övriga partier ställde sig bakom detta. Sala var en av de sista 
kommunerna att ansluta sig till den ekokommunala pilotprojektfasen 1990-92. Efter det 
att kommunen antagits till pilotprojektet i september 1991 (204) hade man blott ett 
drygt halvår på sig att färdigställa en kommunal strategi. I frånvaro av lämplig 
projektledare inom kommunen engagerades en person utifrån. Flera intervjupersoner 
uttrycker sig i positiva ordalag om den projektskiss denne utvecklade. Dennes 
förordnande förlängdes emellertid inte sedan anställningstiden löpt ut. Intervjupersoner 
sammankopplar detta med en misstro från politiskt håll, bottnande i att frågor om 
hållbar utveckling ännu inte förankrats på den politiska dagordningen (Intervju 1996 
1999). 

Bevekelsegrunderna för medverkan i Ekokommunnätverket skilde sig mellan 
Kungsör och Sala. Medan Kungsör som plattform för sitt deltagande såg kommunens 
redan existerande satsning på naturvården, hade Sala vare sig någon etablerad 
profilfråga eller allmän ställning som miljöpolitiskt aktiv kommun. I Kungsör framställs 
beslutet att bli Ekokommun som någonting kommunen måste ha gjort sig förtjänt av -
"aldrig att vi annars vågat ta ett så starkt ord i vår mun" med kanslichefens ord (102K). I 
Sala däremot låg inga sådana överväganden till grund. Kommunen kom alltså med i ett 
relativt sent skede av pilotfasen och medvetenheten inom politikerkåren om innebörden 
av detta åtagande var enligt intervjuuppgifiter mycket låg. Frånvaron av en etablerad 
plattform att utveckla ekokommunsatsningen på var f.ö. någonting som Sala delade med 
flera av de övriga deltagarna i Ekokommunnätverket. Flera av dessa tidiga 
ekokommuner kom också att tappa initiativet efter relativt kort tid. Utvecklingen i Sala 
tog emellertid inte denna vändning. 

Sala gick med i ekokommunnätverket under socialdemokratiskt styre - den 
socialdemokratiska ledningen ska också ha varit positivt inställd till projektplanerna. 
Efter valet 1991 och t.o.m. 1999 har kommunen styrts av det centerpartistiska kommunal
rådet Ulla-Britt Holmér, som också engagerat sig starkt i LA21-arbetet. Holmérs personliga 
intresse för miljöfrågor är något som framställts som en stor tillgång bland flera av processens 
nyckelpersoner. Även intervjupersoner i Kungsör (som också ligger i Västmanlands län) 
har framhållit Salas stora fördel av att ha ett milj oengagerat kommunalråd. 

Liksom i Kungsör måste även Salas ekokommunsatsning ses mot bakgrand av 
kommunens ekonomiska tillstånd. Kommunen har under lång tid haft mer omfattande 
arbetslöshetsproblem. Under loppet av 90-talet har Sala också utvecklat respektive 
deltagit i flera större projekt syftande till att vända den negativa ekonomiska trenden. 
Ekokommunprojektet har också haft en viktig roll i detta sammanhang. Betydelsen av 
den ekonomiska nedgången som drivkraft bakom LA21 är dock inte lika tydlig som i 
Kungsör. Det är också viktigt att peka på kommunalrådets aktiva stöd. De tjänstemän 
som i Kungsör verkade för att föra in hållbar utveckling i kommunpolitiken saknade 
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uppbackning från den politiska ledningen, och fick därför i hög grad motivera detta med 
ekonomiska motiv. 

Trollhättan - Agenda 21-faktorn 
Trollhättan är den enda av kommunerna där arbetet med hållbar utveckling etablerats 
först efter Riokonferensen.21 Framväxten av kommunens LA21 -arbete var i hög grad 
också ett resultat av uppmaningarna i FN:s Agenda 21. Det formella initiativet var 
delvis politiskt. Redan 1990 hade fullmäktigeledamoten Lennart Andersson (Mp) 
motionerat om att göra Trollhättan till Ekokommun, frågan kom också att bli föremål 
för utredning. Efter Riokonferensen 1992 blev tjänstemän vid bl a. Miljökontoret 
uppmärksammade på uppmaningarna i FN:s Agenda 21. I den utdragna handläggnings
processen kring ekokommunmotionen såg man också möjlighet att förena de bägge 
ambitionerna. Detta utmynnade i juni 1993 i ett fullmäktigebeslut om att låta utveckla 
en Lokal Agenda 21 och dessutom ansöka om medlemskap i ekokommunnätverket (där 
man blev medlem 1995). 

Trollhättans LA21 -process kännetecknas av en mycket offensiv inledningsfas. I 
februari 1994 genomfördes ett miljöseminarie för samtliga kommunanställda. De 
kommunala förvaltningarna sporrades här att enskilt och i samverkan inleda arbetet med 
hållbar utveckling. Upptakten blev mycket lyckad: 

"Seminariet bl ev en riktig manifestation. Folk blev alldeles lyriska över att vi äntligen skulle 
komma igång. Luttrade tjänstemän tindrade som b am och sade att de aldrig varit med om en sådan 
samhörighet." LA21 -samordnare (321 ) 

Satsningen på att engagera hela den kommunala organisationen ska också ha inneburit 
att LA21-arbetet fick ett snabbt genomslag. Kommunens avsikt var att inledningsvis 
etablera LA21 inom den egna verksamheten, innan man vände sig utåt mot det övriga 
samhället. Detta skedde under föresatsen att "först sopa rent framför egen dörr". I 
praktiken visade det sig dock svårt att avskärma arbetet med hållbar utveckling till den 
interna verksamheten. Redan under hösten 1994 böljade också ett mer utåtriktat arbete 
växa fram. I kommunen har redan inledningsvis gjorts en poäng av att LA21-arbetet ska 
utmärkas av bredd och mångfald (och alltså inte avgränsas till satsningar på särskilda 
profilfrågor). Det är också den stora mångfalden verksamheter som är mest slående när 
man betraktar Trollhättans process. 

Även i Trollhättan är den ekonomiska krisen under 90-talet en nödvändig bakgrund 
för att förstå den aktiva satsningen på LA21. I föregående avsnitt har noterats att 
arbetslöshetsproblem kan medföra hinder för processerna. Paradoxalt nog framträder 
arbetslöhetsproblemen också som en viktig drivkraft i processernas etableringsfas. 
Liksom i Kungsör och Sala försatte den höga arbetslösheten kommunen i en situation 
där man mer förutsättningslöst sökte efter lovande utvecklingsprojekt. I Trollhättans fall 
har kommunledningen också haft särskilda förhoppningar om att LA21 ska bidra till 
skapandet av nya arbetstillfällen (se följande avsnitt). 

Även i Trollhättan har betydelsen av engagerade individer varit avgörande vid LA21-
arbetets etableringsfas. Här märks då särskilt en f.d. miljöinspektör i kommunen, Karin 
Stenlund, som sedan processen inleddes fungerat som LA21-samordnare. En chefs
tjänsteman gjorde 1996 följande kommentar: 
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"Karin har dragit igång det här med en underbar blandning av seriositet, entusiasm och 
engagemeng. Detta smittade oss övriga ganska omgående...Hon är en v äldigt typisk eldsjäl, som 
också har förmågan att sprida 'eldsjäleriet' till flera. Det är ju inte många eldjälar som har det." 
(113K) 

Flera intervjupersoner menar att den kommunala organisationen rent allmänt 
kännetecknas av ett gott samarbetsklimat, och sätter även den starka utvecklingen av 
LA21 i samband med detta. Man jämför gärna med andra kommuner där villkoren sägs 
vara betydligt svårare. Det är samtidigt svårt att finna entydiga förklaringar till vad som 
skapar detta klimat i Trollhättan. Vissa intervjupersoner talar om en öppenhet för 
förändring i kommunen (se föregående avsnitt). En viss roll har möjligen även förvaltnings
organisationens fysiska utformning. Kommunhuset är organiserat på ett sådant sätt att 
människor från skilda verksamhetsområden lätt kommer i kontakt med varandra. 

Intrycket efter mina besök i kommunen är också att Trollhättan politiskt 
kännetecknas av en relativt stark konsensusanda, vilket inte minst bör tillskrivas 
socialdemokratins sedan decennier dominerande ställning. Även om initiativet i LA21-
arbetet främst legat hos tjänstemän, har stödet från politiskt ledningshåll varit starkt 
redan initiait. Stödet från de ledande kommunalråden framställs av flera intervju
personer som en viktig bakgrund till Trollhättans ställning som en av landets ledande 
LA21-kommuner (128K 133K 109K 113K 135LA). En tjänsteman menar t.ex.: "Att 
Trollhättan har kommit så långt beror ju på att det funnits ett antal personer som varit 
väldigt intresserade, plus kommunledningen(133K) KS-ordföranden Gert-Inge 
Andersson och dennes företrädare Eric Andersson har också medverkat i marknads
föringen av kommunens LA21-arbete. Samtidigt förekommer det kritik om att den 
politiska ledningen varit svag i fråga om att formulera egna visioner om det hållbara 
samhället, att det saknats ett politiskt ledarskap (Intervju 1996 1997). 

Sammanfattande tabell 
Tabellen nedan sammanfattar viktigare faktorer vid etableringen av LA21 i undersökta 
kommuner: 

Tabell 4. Viktiga faktorer vid etableringen av LA21 -processerna 

Kungsör Sala Trollhättan Örebro 

Ekonomisk strukturomvandling X X X X 

Tj änstemannainitiativ X X X 

Initiativ av privatpersoner X 

Politiskt initiativ och ledarskap X 

Politiskt stöd X X 

Ekokommunnätverket X X 

FN:s Agenda 21 X 

En "anda" i kommunen som främjar nya 
politiska initiativ 

X X 

Tradition av "nytänkande" 
samhällsplanering 

X 
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C. Betydelsefulla drivkrafter 
Framväxten av LA21 i de fyra kommunerna bygger inte bara på formella politiska 
åtaganden grundade på en samsyn om värdet av att arbeta med hållbar utveckling. 
Föregående avsnitt ger en översiktig bild av hur aktörsfaktorer och kontext i samverkan 
skapat förutsättningar för processerna. Nedan ges en samlad analys av sådana faktorer 
som - vid sidan av rent miljömässiga motiv (se kap. 2 C) - framstår som mer 
betydelsefulla drivkrafter bakom processernas etablering och utveckling.22 Analysen avser 
faktorer som bidragit till att skapa politisk legitimitet för arbetet med LA21, eller på det 
hela taget framträder som mer viktiga förutsättningar vid utvecklingen av processerna. 
Bedömningarna är framförallt baserade på intervjudata. Analysen behandlar i nämnd ordning: 

(1) Engagerade individer - eldsjälarnas roll 
(2) Identitetsrelaterade motiv 
(3) Marknadsföring och ekonomisk utveckling 
(4) Arbetsmarknadsmotiv - gröna jobb 
(5) Externfmansieringens roll 
(6) Samordning och omvärldskontakter 

Den första punkten (1) avser betydelsen av individfaktorer för förståelsen av 
processernas utveckling. Faktorerna 2-4 avser förhållanden relaterade till kontextens 
roll. Faktorerna 5 och 6 slutligen gäller förhållanden relaterade till finansiering och 
institutional ering av LA21. 

Engagerade individer - eldsjälarnas roll 
Genom att LA21 bygger på frivilliga kommunala initiativ blir initiativtagande och 
pådrivande individer också en förutsättning. Medan andra förhållanden kan bidra till 
processernas etablering, står och faller dessa med förekomsten av sådana eldsjälar (jfr 
Selman & Parker 1997 si82). Med uttrycket eldsjäl ska i detta sammanhang förstås en 
person som drivs av visioner, och med stort engagemang verkar för att dessa ska 
omsättas i praktisk handling. I samtliga av kommunerna framträder också mindre 
grupper av starkt engagerade personer som genom sina initiativ lagt grund till arbetet 
med hållbar utveckling. Det är svårt att överskatta betydelsen av dessa eldsjälar. Att 
svenska kommuner med stora socioekonomiska likheter kan ha vitt skilda 
ambitionsnivåer i sitt LA21-arbete, torde t.ex. mer än något annat kunna förklaras med 
förekomst eller frånvaro av eldsjälar. En chefstjänsteman illustrerar med följande 
liknelse betydelsen av eldsjälar i arbetet med LA21 : 

"Rödlistade arter, de hittar du där du har en biolog. Du hittar inte dem om du inte har intresser ade 
människor...Om du har en kömmunforvaltning som bara består a v en massa administratörer så 
händer det naturligtvis ingenting." (102K) 

Eldsjälars betydelse är särskilt viktig i LA21-processemas etableringsfas. Att en process 
överhuvudtaget kommer till stånd vilar på att någon eller några väcker initiativ, och 
fungerar som en pådrivande kraft till dess att arbetet funnit mer fasta former. Brännberg 
(1996 sl50f) framhåller detta som ett mer generellt mönster i samhällsprojekt: 

"[Ä]ven om vi förväntar oss att social a projekt ska ha en kollektiv prägel t ycks även dessa i ett 
initialskede ofta vara beroen de av enskilda personers engagemang. Projektet behöver någon som 
för dess talan och kräver sin individuella projektmakare - åtminstone i en igångsättningsfas." 
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Uttrycket eldsjäl indikerar att man drivs av någon form av idealism. I de undersökta 
kommunerna visar sig dock enskilda individers eldsjälsroll i många fall samverka med 
deras yrkesroll. Man kan hävda att vissa yrkesuppgifter tydligare skapar utrymme för 
individer att agera som eldsjälar; möjligheter som de med en annan yrkesroll inte hade 
haft.23 Som exemplet Kungsör visar kan privatpersoner utveckla en mer central roll i 
LA21-arbetet. I de allra flesta fall är de viktigaste eldsjälarna annars kommunanställda 
eller representanter for den politiska arenan. I vissa fall är eldsjälarna bland politiker 
också representanter för kommunledningen (därvidlag intar Örebro en särställning). 
Flertalet av de viktigaste eldsjälarna är dock kommunala tjänstemän. Sammantaget 
representerar dessa också en mångfald olika verksamheter, och återfinns på alla nivåer 
inom förvaltningsorganisationen. Personer med chefsbefattningar - i vissa fall 
förvaltningschefer - framträder dock ofta som förgrundsgestalter. En naturlig bakgrund 
är att dessa kan ha lättare att få genomslag för sina idéer, men ett motiv som ofta nämns 
är också att andra nyckelpersoner aktivt sökt knyta viktigare chefspersoner till det 
långsiktiga utvecklingsarbetet. 

LA21-verksamma personer beskriver ofta hur de finner inspiration och stöd genom 
varandra. Framväxten av starka nätverk mellan de personer som är mest engagerade i 
LA21 är också kännetecknande. I samtliga kommuner har det vuxit fram en nära 
informell samverkan mellan processernas nyckelpersoner, d.v.s. de personer som mest 
aktivt påverkar LA21-arbetets inriktningar. Det tycks inte finnas någon närmare relation 
mellan kommunernas storlek och omfattningen på gruppen av nyckelpersoner. Min 
bedömning är att denna grupp brukar omfatta någonstans mellan fem och tio personer 
(beroende på bedömningsgrunder).24 Samtidigt finns det också en vidare krets av 
personer inom olika arenor (kommunala verksamheter, civilsamhället, etc) som också 
kan beskrivas som eldsjälar. Individer som har en viktig roll inom sin egen 
arena/verksamhet, utan att därför ha något närmare inflytande över den övergripande 
problemformuleringen. 

Identitetsrelaterade motiv 
I två av de studerade kommunerna, Kungsör och Trollhättan, har arbetet med LA21 
också varit en strategi för att stärka den lokala identiteten. Bakgrunden är i båda fallen 
främst de sociala och strukturella problem som kännetecknat dessa orter. Arbetet med 
miljö och hållbar utveckling har från denna utgångspunkt i princip haft två mål: 

(i) att stärka invånarnas identitetskänsla med hemorten, och att få till stånd en mer 
positiv social atmosfär i kommunen. 

(ii) att förändra omvärldens bild av kommunen (vilket även anknyter till 
marknadsföringsmotiven, en drivkraft som behandlas nedan). 

Det senare målet framträder tydligast i Trollhättan. Vad som beskrivs som en negativ 
omvärldsbild av kommunen som en trist och smutsig industristad sägs länge ha verkat 
förlamande (11 ILA 113K): 

"Bilden av Trollhättan är ju som en spegel - den reflekteras tillbaka in mot kommunen, och 
människorna som bor här. Det här är ju en kommun som har det tungt, med hög arbetslöshet. Så 
man behöver ju faktiskt all uppmuntran man kan fa." (113K) 
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Med LA21-satsningen har man velat förändra denna dystra bild till förmån för en mer 
grön image. En person som arbetar med kopplingen LA21-näringsliv menar rent av: 

"Jag ser Agenda 21 -processen som nyckeln till det mesta, om vi ska vända utvecklingen i den här 
kommunen till någonting positivt." (135LA) 

I Trollhättan uppfattas tillverkningsindustrin - till skillnad mot i Kungsör - som en 
fortsatt viktig näring för kommunen. En ambition har därför varit att ge en grön 
framtoning åt stadens industriella atmosfär. På kommunens hemsida presenterar 
Trollhättan sig också som "Sveriges Grönaste Teknikstad". Målet har även varit att 
invånarna ska känna stolthet över kommunens arbete med LA21 (113K). I satsningen på 
informationsspridning - ofta knuten till den samlande devisen Trollhättan - Bärare av 
god miljö, eller livskvalitetsmålet De ska va gött å leva i Trollhättan - ligger dessutom 
förhoppningar att omvärlden ska fa en bild av kommunen som framåtsträvande och 
positiv. 

I Kungsör vilar satsningarna på hagmarkslandskap och biologisk mångfald till stor 
del på liknande motiv. Man har här velat åstadkomma något som invånarna ska kanna 
stolthet över och utveckla samhörighet kring. I satsningen på kulturlandskapet finns 
sannolikt också en identetsskapande potential som är större än när det gäller många 
andra tänkbara profilfrågor i ett LA21-arbete. Flera intervjupersoner uppmärksammar 
denna sida av LA21 -processen. En kommunpolitiker argumenterar t.ex.: 

"Ända från vikingatid har vi en förankring här i Kungsör. Och vi har någonting att vara stolta 
över. Vi värnar om det här; vi vill gärna att andra ska flytta hit med - att man ska uppleva det 
här....Var du än befinner dig i Kungsörs kommun så har du inte mer än sex minuter till en 
naturupplevelse, åt vilket håll du än går. Vi är en av de fa kommuner där koma nästan går upp i 
centrum och betar!" (136P) 

Sammanfattningsvis kan det hävdas att man i både Kungsör och Trollhättan ser ett 
samverkande förhållande mellan framväxten av en mer positiv atmosfär bland invånarna 
och en förändrad omvärldsbild av kommunerna. 

Marknadsföring och ekonomisk utveckling 
Att svenska kommuner utåt marknadsför sina LA21-satsningar - enskilda inslag eller 
processerna som sådana - är vanligt. Syftet kan vara att ge andra kommuner idéer och 
inspiration till deras LA21-arbete. Men bakgrunden kan även vara en ambition att locka 
företag, kapital och nya invånare till kommunen (11 ILA 106LA 102K). Från politiskt 
håll har denna typ av ekonomiskt relaterade marknadsföringsmotiv varit centrala i 
Kungsör, Sala och Trollhättan. Även i Örebro har de haft en viss betydelse (123P). 
Marknadsföringsmotivens betydelse styrs av olika faktorer, och en fördjupning av 
LA21-arbetet kan både ge impulser till att förstärka och försvaga deras roll. Motiven att 
marknadsföra LA21-arbetet kan å ena sidan växa sig starkare i takt med att det finns 
mer konkreta resultat att marknadsföra. Detta är en tendens som framförallt visar sig i 
Trollhättan, även om marknadsföringsmotiv här har varit framträdande redan initiait. I 
Kungsör visar sig en motsatt tendens. Som framkommit i föregående avsnitt var 
ekonomiska och marknadsföringsrelaterade motiv centrala skäl till att kommun
ledningen ursprungligen valde att stödja utvecklingsarbetet kring miljöfrågor. Följande 
tjänstemannauttalande gäller t.ex. satsningen Kungsör - oasen i Mälardalen, genomförd 

109 



under slutet av 80-talet, där man för första gången lyfte fram hagmarkerna som en 
tillgång i kommunens utvecklingsarbete: 

"Det var en kommunalegoistisk ansats. Det är lätt naturligtvis för kommunalrådet att ta till sig... 
Kommuner är väldigt egoistiska. Det är väl inte enbart för miljön man arbetar med 
miljö frågorna...det har väl kommit fram mera senare, i Ekokommunprojektet." Nyckelperson 1996 

Så sent som 1995 ska man från ledande politiskt håll i Kungsör fortfarande ha sett på 
LA21 som en mer tillfällig satsning, och villkorat ett fortsatt politiskt stöd med 
projektansvariga tjänstemäns förmåga att snabbt uppvisa positiva ekonomiska resultat 
(Intervjuer 1996). Även i Sala förekommer uppgifter om att sådana krav rests av 
enskilda ledande politiker. Fördjupningen av processerna i dessa båda kommuner har 
enligt flera intervjupersoner emellertid medfört att den politiska ledningen i högre grad 
kommit att värdera miljömässiga och sociala motiv som sådana. Marknadsförings
motiven har inte blivit mindre viktiga, men i relation till andra drivkrafter framstår de 
inte längre som lika centrala. 

Samtliga av kommunerna förmedlar utåt en bild av att man håller en allmänt hög 
profil i sitt miljöarbete. Under senare delen av 90-talet har detta dock särskilt gällt 
Kungsör och Trollhättan. Parallellt har kommunerna valt att exponera särskilda 
profilfrågor och innovativa projekt. Kungsör är den kommun som mest målmedvetet 
försökt att etablera en specialkompetens inom utvalda områden; det gäller då framförallt 
biologisk mångfald men kommunen har också satsat på att utveckla kompetens inom 
m iIjölednings-omiMet. Ett annat exempel på en nischsatsning är Sala Eco Center. Med 
etableringen av detta kommunala bolag för konsulttjänster och kunskapsförmedling 
inom miljöområdet, knöt Salas politiska ledning förhoppningar att kunna marknadsföra 
Sala och locka nya företag till kommunen (108P). Dessa önskemål infriades dock aldrig; 
1999 avvecklades Sala Eco Center som följd av att det ekonomiska resultatet inte nått 
uppställda mål. Det kan i förbigående nämnas att beslutet att satsa kommunala medel i 
detta projekt redan från böljan var kontroversiellt. Kritiker bland intervjupersoner talar 
om att de konsultidéer och ekonomiska vinsttänkande som låg till grund för satsningen -
speglandes en mer ekomodemistisk syn på ekologisk problemlösning - inte hör hemma i 
det ekokommunala arbetet (Intervju 1996 1998). 

Att på grundval av ekonomiska motiv marknadsföra LA21 kan spegla olika synsätt 
på ekologisk problemlösning. I Kungsör är det dock tveksamt om man från den politiska 
ledningens sida initiait såg på processen som en fråga om ekologisk problemlösning 
överhuvudtaget. Här framträdde istället möjligheterna att stimulera kommunens 
ekonomiska utveckling som ett avgörande motiv. Att kommunledningen såg 
ekonomiska vinstmöjligheter i ett miljöarbete, visar emellertid att man inte uppfattade 
ett motsatsförhållande mellan miljö och ekonomi. Även om miljöanknutna och sociala 
motiv framstår som en viktig grund bakom kommunledningarnas stöd i Sala och 
Trollhättan - och under senare delen av 90-talet även Kungsör - menar intervjupersoner 
samtidigt att det politiska stödet för LA21 inte varit lika starkt i frånvaro av dess 
ekonomiska utvecklingspotential. Detta ger en indikation om att den politiska 
ledningens stöd för LA21 i dessa kommuner präglas av ekomodernistiska motiv. 
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Arbetsmarknadsmotiv - gröna jobb 
Arbetsmarknadspolitiska motiv som drivkraft bakom LA21-arbete kan ses som besläktat 
med den typ av ekonomiska drivkrafter som behandlas ovan. Jag har likafullt valt att 
behandla detta som en egen faktor. Dels därför att arbetsmarknadspolitiken även 
inrymmer en social dimension, men också p.g.a. att arbetsmarknadsmotiv både 
framställs och framstår som en egen drivkraft i de undersökta kommunerna. 

Begreppet gröna jobb etablerades under 1990-talet som en del av den miljöpolitiska 
retoriken (se t.ex. Hajer 1995 s273, Reitan 1996). Till grund ligger föreställningar om 
att omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle möjliggör eller rent av 
nödvändiggör framväxten av en grön arbetsmarknad. Konceptet är i sig uttryck för 
tanken att ekologiska och arbetsmarknadspolitiska/ekonomiska mål kan förenas. Enligt 
min uppfattning bygger dock gröna jobb-retoriken på en underförstådd distinktion 
mellan en grön arbetsmarknad, och den övriga arbetsmarknaden. Från ett 
socialekologiskt perspektiv är det knappast relevant att tala om en specifik grön 
arbetsmarknad, om alla verksamheter förväntas vila på en ekologisk grundsyn. Själva 
begreppet ger ur den utgångspunkten i högre grad associationer till ekomodernism (se 
även kap. 3 B). 

Att retoriken om gröna jobb har bidragit till framväxten av ett nytt sätt att se på 
relationen mellan miljö och ekonomi i de undersökta kommunerna antyds av olika 
uttalanden. Enligt en nyckelperson i Kungsör gav denna språkliga innovation en viktig 
impuls till den förändrade inställning till miljöarbete som växte fram inom 
kommunledningen i böljan och mitten av 90-talet (jfr ovan). Insikten att miljöarbete kan 
generera arbetstillfällen bidrog till att man kom att se på detta som en 
utvecklingsmöjlighet (102K). I samtliga kommuner har också möjligheten att skapa 
gröna jobb varit en mer betydelsefull faktor i LA21-arbetet. Betingelserna skiljer sig 
dock. I Örebro har man från kommunledningens sida i högre grad sett på gröna jobb 
som en bland andra positiva effekter av LA21-arbetet (123P), och detta tycks endast i 
begränsad utsträckning ha påverkat processens inriktningar. I övriga kommuner har 
denna faktor i högre grad varit bestämmande för inriktningarna, och den politiska viljan 
att satsa på LA21. Tydligast visar sig detta i Trollhättan. 

Gröna jobb inom LA21 
I princip har processerna resulterat i två typer av gröna jobb: 
(1) LA21-relaterade tjänster inom den kommunala organisationen (ofta tillfälliga 
projektanställningar, inrättade genom arbetsmarknadspolitiska medel). 
(2) Gröna jobb inom det lokala näringslivet. 
Framförallt är det den senare typen av gröna jobb som kommunerna eftersträvat. Tydligast 
visar sig detta i Trollhättan. Här har satsningen på att etablera kommunen som en "grön 
teknikstad" bl a. medverkat till nya arbetstillfällen inom kretsloppsteknikföretag (128K). 
Samtliga av kommunerna har sedan 1998 mottagit omfattande bidrag ur det lokala 
investeringsprogrammet (LIP). Detta har också bidragit till att skapa åtskilliga 
arbetstillfällen - oftast dock av mer tillfällig natur (se delavsnittet Externfinansieringens roll 
nedan). Med undantag för Trollhättan där gröna företag i växande ut sträckning etablerats av 
egen kraft, är det emellertid svårt att bedöma huruvida en mer varaktig grön arbetsmarknad 
är på väg att etableras i kommunerna25. 
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I Trollhättan hade LA21 från kommunledningshåll länge en nära koppling till uppgiften 
att minska den omfattande arbetslösheten (11 OK 128K 135LA). Även om arbetsmarknads
motiven varit mycket framträdande också i Kungsör och Sala är dessa både tydligare 
artikulerade och mer långt drivna i Trollhättan. Denna faktor ska dock ha blivit mer 
framträdande först under senare delen av 1995, vilket närmast sammanhänger med den 
gradvis förvärrade arbetslösheten vid denna tidpunkt. En tjänsteman hävdar t.ex.: 

"När man tog de här målen om att vi ska starta med Agenda 21 och bli Ekokommun, då fanns det 
[gröna jobb] inte med i diskussionen." (109K) 

I intervjuer 1996 och 1997 framfördes kritik bland intervjupersoner om att delprojekt 
och allmänna inriktningar i LA21-arbetet i alltför hög grad vägdes mot möjligheterna att 
generera gröna jobb. En tjänsteman som arbetade med näringslivsfrågor inom LA21 
hävdade även att kommunledningens förhoppningar om att fa till stånd gröna jobb, 
skapade orimliga förväntningar: 

"Jag kände att det bara handlade om gröna jobb, och ingenting annat än att skapa gröna jobb. 
Och jag har istället försökt att belysa det genom att säga att det här...handlar mer om att göra de 
befintliga jobben grönare, än att sk apa gröna jobb. Sen om det dessutom leder till att nya gröna 
jobb startas: Jättebra!" Intervju 1997 

Det kan noteras att det bland respondenter från Trollhättan enbart är politiker som 
framställt sysselsättningsmotiven som mer centrala orsaker till varför kommunen bör 
arbeta med LA21 -frågor. Överlag är det fa intervjupersoner i de undersökta 
kommunerna som personligen framhåller detta som ett viktigt motiv för att arbeta med 
LA21. Det är tydligt att den politiska ledningen i kommunerna i högre grad styrs av 
sådana överväganden än exempelvis nyckelpersoner bland tjänstemännen26. 

Även om möjligheterna att generera gröna jobb ännu i slutet av den studerade 
perioden utgjorde en viktig faktor i processerna är det min bedömning att kommun
ledningarnas stöd för LA21 inte längre varit avhängig detta i någon av kommunerna. 
Bakgrunden är densamma som när det gäller marknadsföringsmotiven, dvs. att arbetet för 
hållbar utveckling i högre grad kommit att uppfattas som ett angeläget mål i sig. Till detta 
ska också läggas att den arbetsmarknadspolitiska situationen förbättrats. Att arbetsmarknads
politiska bedömningar kan vara styrande för enskilda LA21-satsningar - och att alltså 
miljömotiven underordnas sådana hänsyn - uttrycker samtidigt ett ekomodernistiskt 
inflytande. Det förekommer dock inga uppgifter om att arbetsmarknadsmotiv styrt 
resurser till satsningar som saknat, eller haft en mycket begränsad miljömässig nytta. 

Externfinansieringens roll 
Möjligheten att genom externa finansieringsformer förverkliga olika LA21-inslag 
framträder som en av processernas viktigaste förutsättningar. Den jämförelsevis starka 
utvecklingen av LA21 i de studerade kommunerna måste också sättas i samband med 
denna faktor. Betydelsen av den externa finansieringen har varit särskilt tydlig i de 
mindre kommunerna - samtliga kommuner har dock varit framgångsrika i att söka 
finansiering utifrån. 

Det är framförallt statliga myndigheter som medverkat som finansiärer av LA21-
satsningar. Bland dessa kan nämnas Boverket, Naturvå rdsverket och NUTE K. EU-medel 
har också förekommit, såsom i Kungsörs satsningar på hagmarkslandskapen. Regeringens 
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Lokala investeringsprogram har dock varit den i särklass största externa LA21-
fmansiären; under åren 1998-2000 har de fyra kommunerna mottagit 149 miljoner 
kronor ur LIP (se nedan). Slutligen finns även exempel på stödinsatser som anknyter till 
LA21, men som saknar formell koppling till processerna (t.ex. i form av miljöstöd till 
enskilda lantbrukare i kommunerna). 

Min bedömning är att externfinansieringen har haft två viktiga effekter. Den har: (a) 
möjliggjort en mångfald projekt som annars sannolikt inte kommit i fråga, (b) tydligt 
bidragit till att stärka legitimiteten för LA21-arbetet, och då framförallt i de kommuner 
där det saknas ett tydligare politiskt ledarskap i processerna. Betydelsen av externa 
medel tycks vara särskilt stor i processemas etableringsfas. Inflödet av externa resurser 
har då i kommuner som Kungsör och Sala möjliggjort strategiskt viktiga satsningar. I 
den förra kommunen framställs framgångarna att med statliga medel finansiera olika 
satsningar i början av 90-talet, som en central orsak till att arbetet med hållbar 
utveckling vann politisk legitimitet (101P). 

I ett sammanhang där kommuner ansöker om samma medel kan inslag av 
konkurrenstänkande också uppträda. En LA21-samordnare menar t.ex. att kommuner 
ofta är försiktiga med att förmedla innovativa idéer till andra kommuner, när man ser 
möjligheter att fa ekonomiskt stöd utifrån: 

"Är det så att man just har kommit på en bra idé så går man inte ut och berätta r om den öppet. För 
då kan det vara andra som stjäl idén, och tar de små pengar som finns att söka, och man blir 
snuvad på det man vill göra själv. Jag tror att många jobbar på det sättet: det ä r en så viktig nisch 
idag att vara en miljövänlig kommun, så inte spelar man bort sina bästa kort till 
grannkommunen" Intervju 1996 

Som drivkraft betraktad måste externfinansieringsfaktorn ses i ett större sammanhang. 
Inflödet av resurser utifrån förutsätter bl a. att det finns engagerade personer som 
bevakar möjligheterna att söka pengar och övertygar den politiska ledningen om värdet 
av detta.27 De fyra kommunernas relativa framgångar med att fa in externa medel har 
delvis uppstått genom föreningen av driftiga personer och att kommunemas höga 
miljöambitioner tilltalat berörda finansiärer. Denna bild framträder åtminstone vid 
intervjuer med representanter för Kungsör och Sala (102K 106LA). Man kan i så måtto 
tala om en ömsesidig dynamik där kommuner som redan etablerat en miljöprofil också 
har större förutsättningar att befasta denna ställning. Det kan i sammanhanget noteras att 
samtliga av studiens kommuner utom Kungsör tillhörde de 42 kommuner som fick LIP-
medel redan vid det första utdelningstillfallet (1998). 

LIP-programmet\ Betydelsen av det Lokala investeringsprogrammet som delfinansiär 
av olika satsningar motiverar att ge detta särskild belysning. LIP:s roll inom Agenda 21-
rörelsen har analyserats i olika sammanhang (se t.ex. Fudge & Rowe 2000; Eckerberg & 
Brundin 2000; 331). Då programmet har till uttalat syfte att stimulera kommunemas 
arbete för hållbar utveckling, är det av självklar relevans i ett LA21-sammanhang. Som 
redovisas i kapitel 4 syftar emellertid LIP även till att stimulera sysselsättningen. Bland 
svenska kommuner i allmänhet har LIP i hög grad också inriktats mot mer tekniska 
satsningar, såsom investeringar i byggnader och tekniska system (Fudge & Rowe 2000 
s24). Förutom kritik om att sysselsättningsmotiv haft en allt för grad styrande roll har 
programmet även sagts undergräva LA21 som ett gräsrotsfenomen, där utvecklings
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kraften kommer underifrån (Eckerberg & Brundin 2000 s37, Fudge & Ro we 2000 
s67ff). Det har bl a. uttryckts farhågor om att det blivit viktigare för kommunerna att 
strömlinjeforma LA21 efter LIP-direktiv - där alltså "hårda" investeringar givits tydligt 
företräde - än att skapa ett brett folkligt engagemang i lokalsamhället. 

Innan regeringen 1997 lanserade LIP fanns en utbredd kritik bland nyckelpersoner i 
fallstudiens kommuner om ett otillräckligt ekonomiskt stöd från nationellt håll. 
Möjligheterna att fa del av nationella medel hade dittills byggt på kommunemas aktiva 
sökande efter tillfälligt uppträdande finansieringsformer. De resurser som kommunerna 
kunde fa del av framstår också närmast som försvinnande små i relation till 
investeringsprogrammet. I det perspektivet är det kanske mindre förvånande att flertalet 
tillfrågade intervjupersoner i huvudsak sett positivt på LIP (se nedan). Samtliga av 
kommunerna har också fått stöd genom programmet. Kommuner som beviljas stöd far 
som regel bidrag för flera projekt vid samma tillfälle. I l inje med detta har fallstudiens 
kommuner tilldelats stöd för ett stort antal projekt genom LIP. Grunden är en 
samfinansieringsmodell där statsmakten tillskjuter en begränsad del av investerings
beloppet, medan kommunerna svarar för huvuddelen av investeringen (det statliga 
stödets andel av investeringsbeloppet varierar dock från projekt till projekt). Tabellen 
redovisar resurstilldelningen till kommunernas LIP-projekt: 

Tabell 5. Resurstilldelning till kommunernas LIP-projekt 

Kommun Beslutsår Statligt stöd 
(tkr) 

Total miljöinvestering28 

(tkr)» 
Kungsör29 2000 7.061 31.012 
Sala 1998 29.965 102.420 
Trollhättan 1998 37.861 159.667 
— 1999 19.725 64.250 
Örebro 1998 54.213 196.750 
Totalt 148.825 

(26,9%) 
554.099 

(73,1%) 

Med ett statligt stöd på 149 mkr och en total investeringsvolym på 554 mkr i de fyra 
kommunerna, motsägs eventuella föreställningar om LA21 som blott en småskalig 
verksamhet med blygsamma kostnadsramar. Det ska i sammanhanget noteras att 
kommunernas egen del av investeringarna uppgår till 405 mkr. Med sådana finansiella 
förutsättningar finns det föga skäl att genomföra program som man finner mindre väl 
motiverade från kommunledningshåll. Man måste dock göra en reservation för att 
kommunerna kan ha valt att ge en grön profil åt investeringar som skulle genomförts 
även utan LIP-medel. Resurstillskottet genom LIP är också inriktat mot enskilda 
satsningar, och innebär alltså inte en generell resursförstärkning i alla led av LA21-arbetet. 

Har då LIP-satsningarna i dessa kommuner samma ekomodernistiska profil som 
sagts känneteckna regeringsprogrammet Hållbara Sverige? (Anselm & Hedrén 1998) 
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En mer grundlig bedömning av vilka perspektiv på ekologisk problemlösning som 
manifesteras genom dessa projektstöd skulle nödvändiggöra flera typer av överväganden. De 
bedömningar som här redovisas tar t.ex. inte hänsyn till det totala investeringsbeloppet i 
de enskilda projekten, utan enbart den statliga bidragsdelen.30 Här undersöks inte heller 
vilka typer av projekt som inte fatt stöd.31 

Det är inte helt oproblematiskt att bedöma LIP-projekten, då ett och samma projekt 
ofta kan ha flera syften. Vad som direkt kan noteras är att en övervägande del av 
investeringarna är kopplade till tekniska lösningar. Framförallt handlar det då om 
investeringar i energiteknik Flera projekt avser konvertering från olje- eller eldrift till 
biobränslen. Energieffektivisering och tillvaratagande av spillvärme tilldelas också stora 
resurser. I Örebro stödjer t.ex. statsmakten en fjärrvärmeinvestering för tillvaratagande 
av spillvärme från SAKAB med 6.975 tkr, och en investering för "optimering av energi 
med metangas" vid Regionsjukhuset med 12.500 tkr. Hela 18.600 tkr investeras genom 
LIP också i ett industriellt spillvärmeprojekt i Trollhättan (ett samverkansprojekt med 
Vänersborgs kommun). Många satsningar gäller emellertid också småskalig 
energiutvinning. Här återfinnes bl a. ett antal biogassatsningar, totalt satsas även 777 tkr 
på solenergi (tre anläggningar). 

I Sala, Trollhättan och Örebro LIP-finansieras även satsningar på miljöanpassning av 
bostadsområden. Dessa bygger på genomförandet av en mångfald åtgärder. Den största 
investeringen - 19.488 tkr (med en total miljöinvestering på 78.500 tkr) - sker i 
bostadsområdet Markbacken i Örebro. Här genomförs bl a. åtgärder för effektiviserad 
och minskad energianvändning (i form av bl a. tilläggsisolering och installation av 
individuell mätning av vatten- och energiförbrukning). Andra åtgärder är t.ex. inköp av 
elfordon till bostadsförvaltningen och förbättring av källsorteringen i området. Miljö
investeringarna vid Markbacken utgör emellertid endast ett inslag i ett större ombyggnads
program, och det kan inte uteslutas att vissa miljöanknutna åtgärder genomförts oavsett 
LIP. Att satsningen bygger på en Faktor 10-modell (154LA; se kap.4) måste samtidigt 
tolkas som en indikation på höga miljöambitioner. 

En rad projekt syftar i sin förlängning till att skapa mer hållbara livsstilsmönster 
bland invånarna. Här kan t.ex. nämnas investeringarna i cykelbanenätet i Örebro (750 
tkr i LIP-stöd), installation av enskild elmätning i Trollhättan (504 tkr), samt kretslopps
varuhus och integrerade återvinningsbodar i Sala (950 respektive 1.400 tkr). I de allra 
flesta fall är dessa projekt dock förknippade med olika former av anläggningsarbeten, 
och det är inte otänkbart att sysselsättningsmotiv haft en styrande roll vid tilldelningen 
av LIP-medel till sådana projekt. Det kan i sammanhanget noteras att en mycket liten 
del av LIP-medlen avsett medvetandehöj ande åtgärder och utveckling av medborgardialog, 
ett annars centralt inslag inom Agenda 21-rörelsen (307; SOU 1994:128). Trollhättan 
fick 1998 550 tkr i bidrag för att genomföra en cykelkampanj. Sala tilldelades samma år 
885 tkr i LIP-stöd till ett projekt betecknat Livsstil 2020, en satsning på folkbildning och 
medborgardialog kring hållbar utveckling i ett hyreshusområde. Dessa är de enda 
satsningarna som mer direkt syftar till att påverka människors livsstil, samt skapa dialog 
kring hållbar utveckling. LIP-bidragen till dessa projekt utgör dock mindre än en 
procent av det totala LIP-stödet till de fyra kommunerna. 
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Ett flertal projekt bygger på att förena insatser för biologisk mångfald och samtidigt minska 
näringsläckage till vattendrag. Det sker i de flesta fall genom att skapa våtmarker. LIP-stödet 
till våtmarkssatsningar (och relaterade satsningar) uppgår till 12.346 tkr. Satsningar på 
att exklusivt främja biologisk mångfald är dock mycket begränsade. Här kan endast noteras 
ett projekt för att "återskapa våtmarksängar och restaurera strandgrönområden" i Kungsör 
(996 tkr i LIP-stöd).32 Nämnda projekt beräknas samtidigt ge 14 tillfälliga arbetstillfällen. Att 
renodlade satsningar på biologisk mångfald endast utgör en marginell del av LIP-stödet bottnar 
möjligen i att naturvårdsinsatser i många fall inte ger några större sysselsättningseffekter. 

Många LIP-stödda projekt handlar om småskalig energiförsörjning, försök med 
biologiska reningsmetoder, och annat som kan tolkas som ansatser till mer grund
läggande systemförändringar. Detta gäller förstås även projekt som det ovan nämnda 
Livsstil 2020 i Sala. De stora investeringsvolymerna satsas dock i utbyggnad av fjärr-
värmenät och andra former av miljöanpassning av befintliga tekniska system (jfr 
Eckerberg & Brundin 2000 s27). Eller m.a.o. i projekt som inte ger incitament till mer 
djupgående problematisering av livsstilsmönster och människans naturrelation (jfr det 
exempel som redovisas i kap. 3 D). Om man använder LIP-bidragens storlek som mått, är det 
därför en rimlig slutsats att LIP framförallt haft en ehomodernistisk profil i dessa kommuner. 

Intervjuresultaten förstärker delvis detta intryck. Intervjupersoner uppfattar genom
gående LIP som en integrerad del av LA21, och hävdar också att programmet 
möjliggjort LA21-satsningar som annars aldrig kommit ifråga (146P 154LA 156LA). 
Det förekommer dock kritik mot de kriterier som styrt LIP, och att kommunernas 
programansökningar därför har fatt en slagsida mot tekniska frågor (146P 150K 154LA 
156LA). En intervjuperson i Sala kommenterar: 

"Det är ju synd att pengarna inte far användas lite vidare, utan bara till investeringar. Hade man 
kunnat fa stöd till utbildningsinsatser hade det kunnat ge väldigt stora vinster på sikt. Men det 
kanske inte hade gett så mycket jobb till valet 98." Intervju 1999 

Ett problem har också varit att utvecklingen av LIP-ansökningar tagit mycket resurser i 
anspråk, och då inte minst LA21-samordnares tid. I Sala hävdas t.ex. att detta arbete 
medfört att LA21-personalen fatt nedprioritera satsningarna på medborgardialog och 
överhuvudtaget försöken att stimulera engagemanget i olika delar av lokalsamhället. I 
Örebro å andra sidan, har man försökt aktivera medborgare och lokala företag i arbetet 
med kommunens programansökningar (bl a. genom dagspressannonsering, informationsblad 
och frukostmöten för företagare) [154LA]. Tillfrågade intervjupersoner hyser dock 
generellt en mer pragmatisk inställning till LIP. Trots kritik mot olika aspekter av 
programmet uppfattas de LIP-finansierade projekten genomgående som relevanta inslag 
i det kommunala arbetet med hållbar utveckling. En nyckelperson i Örebro argumenterar t.ex.: 

"Jag är positi v till allt s om görs som är bra for miljön. Men sen så tycker jag att programmet 
skulle haft med mycket mer om att öka medvetandet och tänkandet - men det får väl vi ta på oss 
då. Vi är glada att vi fått 54 miljoner!" (154LA) 

Samordning och omvärldskontakter 
Formerna för samordning och samverkan kring LA21 är faktorer som återkommande 
framställs som betydelsefulla bland intervjupersoner. Detta gäller av naturliga skäl i 
särskilt hög grad för kommuner där LA21-arbetet omfattar hela den kommunala 
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organisationen och geografiska kommunen. Den formella organiseringen av LA21 i 
kommunerna har redovisats i kapitlets första avsnitt. Här ges en närmare belysning av 
samordningsfunktionen, och erfarenheterna av samverkan kring LA21 inom 
kommunernas särskilt inrättade LA21-organ. En viktig impuls för LA21-arbetet har i 
några av kommunerna även varit samverkan med aktörer utanför kommunen. Det är 
visserligen inte min bedömning att processemas utveckling är avhängig sådan samverkan. 
Att detta samtidigt är något som ofta framställs som betydelsefullt för idéutvecklingen i 
processerna gör att jag trots detta ändå valt att uppmärksamma denna aspekt. 

LA21-samordningen: Samtliga LA21-samordnare som intervjuats hyser ett starkt 
personligt miljöengagemang. I förening med deras formella uppdrag - att fungera som 
inspiratörer, koordinatörer, idé- och projektutvecklare m.m. - ger det dem en självklar 
nyckelroll i processerna. Samordnarens betydelse tycks vara särskilt stor i p rocessernas 
etableringsfas. Att arbetet då kan stå och falla med samordnaren visade sig i Trollhättan, där 
dennes bortavaro i samband med barnledighet innebar att arbetet avmattades betydligt (113K). 

En genomgång visar att kommunernas LA21-samordnare i yrkes- och utbildnings-
hänseende har en mycket varierande bakgrund.33 Det kan noteras att ungefär lika många 
samordnare har naturvetenskaplig som samhällsvetenskaplig högre utbildning. Detta 
indikerar möjligen att man från kommunernas sida ser på LA21 som en mer 
gränsöverskridande utmaning - och att man för samordningen söker generalister snarare 
än människor med en viss typ av fackkompetens. Oavsett vilken bakgrund samordnarna 
har verkar de kunna dra nytta av sin tidigare yrkesroll. Hos allmänheten finns dock ofta 
förväntningar om att LA21-samordnaren ska ha expertkunskaper inom det 
naturvetenskapliga området. En LA21-samordnare kommenterar: 

"Det är ibland svårt att vara soci onom i d essa sammanhang. [F olk frågar:] 'Vad ingår i det där 
Round-up? Är det verkligen nedbrytbart?' Folk tror att man kan svara på allt!" (106LA) 

Att samordnare i både Kungsör och Sala redan sedan tidigare har haft strategiskt 
centrala positioner inom förvaltningsorganisationen, speglar här målet att skapa ett 
tvärfackligt arbetsklimat. I Sala hade samordnaren en mångårig erfarenhet som kommun
sekreterare. Enligt denne såg kommunledningen fördelar i att utse någon med god 
kunskap om den kommunala organisationen: 

"Jag hade ingen som helst bakgrund inom miljösektorn, ingen som helst formell utbildning. Vad 
jag hade var ett pers onligt miljöintresse ur samhällssynpunkt och d en kommunala kunskapen. Jag 
visste hur beslutsvägar går, och hur man skulle kunna jobba fram en sån här strategi - så jag fick 
fortroendet." (106LA) 

Uppdraget att samordna och skänka inspiration till en bred och långsiktig 
förändringsprocess i hela samhället, befinner sig långt ifrån vad som normalt förknippas 
med kommunal förvaltningsutövning. Att denna omfattande uppgift vanligen fördelas 
på en eller två tjänstemän gör att samordnarna kan känna orimliga förväntningar på sig 
själva. Detta är en vanlig uppfattning bland intervjuade samordnare. En samordnare 
menade t.ex. i en intervju 1996: "Ibland känner man sig som Jehovas vittnen som står 
och knackar dörr. Det är en hopplös uppgift!" Det ligger också en djupare inbyggd 
problematik i uppdraget som LA21-samordnare. Samordnaraas praktiska och visionära 
arbete med hållbar utveckling kan tvinga dem att bli kritiker av den organisation de 
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själva representerar. Konflikten mellan att verka som en nyckelaktör i ett samhälls-
forändringsarbete, och samtidigt vara en lojal ämbetsman inom den kommunala 
förvaltningen har också åberopats av LA21-samordnare (102K 106LA; även 309). 

Samverkansorgan: Ett uttryck for att LA21 uppfattas som en tvärfacklig utmaning i 
fallstudiens kommuner är de politiska och administrativa samordningsorgan som 
inrättats (se avsnitt A). Dessa har också haft en viktig roll i samtliga kommuners 
processer. Det gäller då framförallt de tvärfackliga tjänstemannagrupperna (där även 
LA21-samordnarna ingår), vilket delvis sammanhänger med deras närmare delaktighet 
i det operativa LA21-arbetet än motsvarande politiska grupper. I Kungsör - där en 
renodlad tjänstemannagrupp saknats - och i än högre grad Örebro har dock de politiska 
ledningsgrupperna haft en mer aktiv roll. Tjänstemannagruppernas påverkan manifesterar 
sig på flera plan. Den bild som framträder i intervjuer är att de ofta har ett större 
inflytande över problemformulering och inriktningar i processerna, och dessutom betyder 
mycket för framväxten av det informella tvärfackliga samarbetet inom processerna34. 

Medlemmar av LA21-grupper ser ofta en stor potential i den tvärfackliga arbets
formen, där erfarenhets- och idéutbytet inom dessa grupper uppfattas som en viktig 
grund för processernas utveckling. Ett särskilt kreativt arbetsklimat tycks känneteckna 
tjänstemanngruppen i Trollhättan (110K 133K 128K). En representant för Agendagruppen i 
Trollhättan hävdade t.ex. 1996: 

"En sån miljö mår jag bra av. Och det tror jag att alla gör. Jag kan höra mig själv komma på saker 
då, som gagnar saken, som jag inte annars skulle ha kommit på." (113K) 

I Arbetsgruppen for hållbar utveckling i Sala har det däremot funnits konflikter. Enligt 
uppgifter har dessa främst bottnat i kulturskillnader mellan representanter för hårda och 
mjuka verksamhetsområden (155K 106LA): 

"Vi har nu gatuchefen och chefen for vård och omsorg i samma grupp...Det blir ett magnetfält 
verkligen. De försöker ju snacka ihop sig, men man märker ju att de har olika syn." (106LA) 

Intervjupersoner åberopar samtidigt en rad andra problem med anknytning till dessa 
samverkansorgan. Ett sådant gäller relationerna till förvaltningar, nämnder och bolag. Det 
ligger i sakens natur att de frågor dessa grupper arbetar med ofta ligger under flera olika 
förvaltningars ansvarsområden - som en effekt kan också enskilda LA21-projekt hamna 
under olika lagstiftningar (115LA; även 307 s45ff, Bäckstrand m fl 1996 s224). Ett 
annat problem som åberopats är att denna typ av arbetsformer gör det svårare att över
blicka var beslut fattas, vilket även komplicerar möjligheterna till ansvarsutkrävande (10IP). 

Som nya strukturer i den kommunala organisationen löper de tvärfackliga/ 
tvärpolitiska organen risken att fa en sido- eller underordnad roll. Detta har också varit 
ett faktiskt problem i ett tidigare skede i Kungsörs process, och i något mindre grad 
även i Sala. Bakgrunden har delvis varit rent praktiska faktorer, t.ex. att det tar tid att 
utveckla metoder att hantera problem som finns inbyggda i organisationen (104K). I 
Örebro har sådana problem motverkats genom det starka politiska initiativet i LA21-
arbetet. Redan inrättandet av Miljödelegationen 1989 speglade målet att frågor om 
hållbar utveckling skall hanteras på politisk ledningsnivå. Tendensen är att dessa 
grupper fatt en viktigare roll i takt med att LA21 -arbetet etablerats inom de kommunala 
organisationerna. 
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Omvärldskontakter. Kommunerna har i varierande utsträckning valt att samarbeta med 
andra kommuner kring LA21-frågor, under både informella och mer institutionaliserade 
former. För Sala och i än högre grad Kungsör har medverkan i Ekokommunnätverket 
varit en naturlig plattform för sådan samverkan. Kungsör framstår som en av de mest 
aktiva kommunerna inom detta nätverk, och har under 1990-talet haft ett omfattande 
utbyte med andra ekokommuner. Utmärkande för Sala är också kommunens medverkan 
i flera forsknings anknutna LA21-projekt tillsammans med andra kommuner. 

Trollhättan är den kommun som satsat mest på samarbeten med utvalda kommuner. 
Under 1995 etablerade kommunen ett LA21-samarbete med Borlänge. Trots ett relativt 
stort geografiskt avstånd mellan kommunerna såg man från båda håll stora möjligheter i 
en samverkan. Bakgrunden var kommunernas socioekonomiska likheter, samt de 
gemensamt höga ambitionerna i LA21-arbetet (116P). Under slutet av 90-talet har 
Trollhättan också arbetat med att etablera LA21-samarbete med övriga 
Fyrstadskommuner (Vänersborg, Uddevalla och Lysekil). Bakgrunden är dock i detta fall 
en allmän integrationssträvan mellan dessa fyra kommuner. Representanter från Kungsör, 
Sala och Trollhättan vittnar om hur man i mötet med kollegor från andra kommuner ofta 
finner inspiration och nya idéer. En trollhätterespondent beskriver t.ex. erfarenheterna från 
Borlängesamarbetet som mycket positiva: 

"Det som är så kul med att de kommer till oss eller vi till dom - i mötet med de här människorna -
är att de har komm it längre på någon punkt där vi inte kommit så långt. Så när vi möts så ger vi 
varandra saker. " ( 13 2K) 

Örebro har till skillnad från övriga kommuner haft ett mycket sparsamt utbyte med 
andra kommuner. En LA21-samordnare förklarar detta med kommunens storlek 
(124LA). För mindre kommuner med mer begränsade resurser för utvecklingsarbete 
kan samverkan med andra kommuner vara ett sätt att kompensera detta. Örebro däremot 
har haft bättre förutsättningar att genomföra utvecklingsarbetet på egen hand. En annan 
faktor avser Örebros pionjärroll. En intervjuperson menar att Örebro inledde sitt arbete 
med hållbar utveckling så tidigt att man inte upplevt att det funnits så mycket att lära av 
andra kommuner. 
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Kontakter med nationella och regionala organ inom ramen för LA21 
Kontakteraa med nationella institutioner som inrättats för att samordna samhällsarbetet 
med hållbar utveckling, framställs genomgående som mycket begränsade.35 De centrala 
myndigheter som kommunerna haft mest utbyte med i samband med LA21 är, a tt döma av 
intervjuresultat, Boverket, Naturvårdsverket och N UTEK?61 samband med kommunernas 
LIP-ansökningar har även Miljödepartementet blivit en naturlig kontaktpart. 
Uppfattningarna om Naturvårdsverket är splittrade. I samtliga kommuner har kontakter 
med Naturvårdsverket förekommit. Detta gäller framförallt Trollhättan, som tillsammans 
med fyra andra kommuner utgjort referensgrupp i ett av myndigheten lett projekt om 
Agenda 21 i Sverige (221). I allmänhet uppfattas dock inte Naturvårdsverket som någon 
pådrivande kraft när det gäller Agenda 21-frågor. Förklaringen sägs bl a. vara 
Naturvårdsverkets arv av att vara en kontrollerande myndighet, vilket fortfarande anses 
prägla verkets agerande (130K). En nyckelperson i Örebro hävdar t .ex.: "Vi har försökt att 
hitta nytänkare, och då tycker vi inte riktigt att Naturvårdsverket har stått för det." 
(124LA) Det finns dock en uppfattning bland intervjupersoner att Naturvårdsverket 
efterhand har fatt en mer öppen och positiv inställning till kommunalt LA21 -arbete. 

Inte i någon av kommunerna har Kommunförbundet framställts som någon större 
resurs. Tvärtom framförs kritiska synpunkter om att Kommunförbundet inte valt att 
prioritera frågor om hållbar utveckling. Under en stor del av 90-talet hade 
Kommunförbundet dock en projektanställd person, Eva Gruridelius, vars insatser inom 
LA21-området ofta omnämns av intervjupersoner. Denne har bl a. arbetat med s k 
visionsseminarier (se kap. 6) i Sala och Trollhättan. En Trollhättepolitiker hävdade t.e x. 
1996: 

"Jag tycker nästan att det är hon personifierad som drivit detta; jag tycker inte att Kommunförbundet drivit 
miljöfrågorna särskilt mycket." (116P) 

Insatserna från Kommunförbundets länsavdelningar tycks vara avhängig förekomsten av 
andra regionala LA21-samverkansorgan. I Örebro län har länsavdelningen av 
Kommunförbundet agerat som samordnare av LA21 i länets kommuner (ett utbyte där 
Örebro kommun dock inte varit särskilt delaktigt). I Västra Götalands (Trollhättan) och 
Västmanlands (Kungsör och Sala) län har dock Kommunförbundets länsavdelningar hållit 
en låg profil. För Västra Götalands del bör detta dock sättas i samband med att 
Länsstyrelsen utvecklat en mer aktiv roll (1 16P). I Västmanland finns också sedan 1994 ett 
särskilt Agenda 21-förbund {Agenda 21-förbundet i Västmanland) som ansluter 
kommuner, organisationer och företag. 

D. Slutsatser 
Samtliga av de studerade kommunerna tillhör den grupp av svenska kommuner som 
utvecklat ett mer omfattande LA21-arbete. Uttrycken för att LA21-frågorna är 
prioriterade visar sig redan i den formella organiseringen av processerna. Denna 
uppvisar gemensamma drag mellan kommunerna, men också mer unika uttryck. I 
samtliga kommuner finns åtminstone någon politisk instans särskilt inrättad för LA21 
(Ekogruppen i Kungsör, Ekoledningsgj-uppen i Sala, Ledningsgruppen för Agenda 21 i 
Trollhättan samt Miljödelegationen i Örebro). Att processerna betraktas som kommun
ledningsfrågor markeras av att dessa organ är kopplade till kommunstyrelsen. På 
tjänstemannasidan finns också särskilda arbetsgrupper för LA21.37 Dessa LA-
institutioner har i vissa fall utvecklats ur sedan tidigare etablerade organ för planerings-
och utvecklingsfrågor. Den formella organiseringen av LA21 uppvisar också mer eller 
mindre stora förändringar över tid. Kungsör kan uppvisa den organisatoriskt kanske 
mest intressanta lösningen, då det samordnade Miljöforum är formellt fristående från 
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förvaltningsorganisationen. Samtliga av kommunerna har också inrättat såväl 
samordningstjänster som andra special tjänster för utvecklingen av LA21 (det rör sig om 
åtminstone fem heltidstjänster per kommun, det exakta antalet beror dock på vilka 
bedömningsgrunder som tillämpas). Miljökontoren har länge haft en nyckelfunktion i 
Trollhättan och i än högre grad i Örebro. 

Fallstudiens kommuner uppvisar betydande skillnader i termer av befolkningsstorlek 
och näringsstruktur för att nämna två faktorer. Samtidigt visar analysen av de faktorer 
som lagt grund till arbetet med hållbar utveckling på gemensamma drag. I samtliga av 
kommunerna kan det kommunala arbetet med hållbar utveckling återkopplas till: 
(1) Lokal strukturomvandling. Processerna har formats mot en bakgrund av 
näringsstrukturella förändringar, ekonomisk nedgång, och att kommunerna har haft att 
anpassa sig till en situation med ökad arbetslöshet (det senare dock mindre påtagligt i 
Örebro). Impulsen till processernas framväxt har alltså i hög grad uppstått ur 
försvårande ekonomiska omständigheter. 
(2) Insatser av enskilda individer med starkt miljöengagemang och visioner för 
kommunens utveckling. Dessa enskilda individer - oftast tjänstemän - har varit av 
central betydelse för processernas etablering. 

Folkmängd och graden av urbanisering är faktorer som i olika avseenden påverkar 
processernas villkor. I de mindre kommunerna ges en bild av hur både landsortsläge och 
en starkare samhörighet mellan invånarna främjar LA21 (se kap. 7 C för mer ingående 
analys). Omvänt uppges att de större kommunernas mer omfattande förvaltnings
organisation försvåra framväxten av informell samverkan. I de mindre kommunerna 
rapporteras samtidigt om starkare inslag av social kontroll, och om en mentalitet som 
försvårar möjligheterna att föra in nya idéer i politik och samhällsliv. Både Kungsör och 
Trollhättan är präglade av tillverkningsindustri, vilket också framställs som en 
komplicerande faktor. I t.ex. Trollhättan uppges den industriella prägeln skapa en anda 
som ger företräde åt hårda frågor i kommunpolitiken, och samtidigt motverkar 
möjligheterna att integrera vissa aspekter av LA21-arbete. 

Om landsortsläget i huvudsak framställs som en gynnsam faktor i de mindre 
kommunerna, uppges de större kommunemas urbana förändringsklimat på motsvarande 
vis bidra till en positiv atmosfär för LA21-arbete. Att kontextfaktorer vilka närmast 
framstår som varandras motpoler beskrivs som framgångsvariabler, har sannolikt flera 
skäl. Mer än något annat torde det vara uttryck för LA21 som en mångdimensionell 
utmaning. Kommunalt arbete med hållbar utveckling innebär stora frihetsgrader att 
anpassa aktiviteter och inriktningar efter de särskilda förutsättningar som råder i den 
enskilda kommunen. De kontextfaktorer som skapar en god grogrund för LA21-arbete 
kan därför vara av många olika slag. Kännetecknande är att kommunerna i hög grad 
lyckas modellera sina unika förutsättningar till framgångsfaktorer. Många gånger kan 
det som framstår som försvårande omständigheter ge impulser till processerna, och rent 
av vändas till fördelar. I Kungsör framträder LA21 bl a. som en strategi för att komma 
till rätta med sociala problem och bristande samhällsengagemang bland befolkningen. 
Satsningarna på LA21 har här blivit ett medel att skapa en positiv ekonomisk och social 
utvecklingsdynamik. Det är f.ö. betecknande att den första generationen ekokommuner -
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till vilken Kungsör och Sala alltså hör - i huvudsak bestod av glesbygdskommuner med 
betydande arbetslöshetsproblem. 

Det starka politiska initiativet är något som skiljer Örebro från övriga kommuner. 
Frånvaron av att mer aktivt politiskt ledarskap framställs också som problematisk i 
övriga kommuner, och då främst i Kungsör. Min allmänna bild av den svenska Agenda 
21-rörelsen är f.ö. att politiskt ledarskap är ovanligt i LA21-processer - i de allra flesta 
kommuner tycks dessa främst utvecklas genom tjänstemannainitiativ (se även Brundin 
och Eckerberg 1999 sl2f). Att det trots allt vuxit fram en politisk konsensus om att 
prioritera LA21 i de studerade kommunerna, framträder samtidigt som en viktig orsak 
till att processerna kunnat utvecklas mer framgångsrikt. 

Engagerade individer, s k eldsjälar, har en nyckelfunktion i alla skeden av 
processerna, men i synnerhet i dess etableringsfas. I övrigt är det svårt att identifiera 
faktorer som utgör nödvändiga villkor för framväxten av ett kommunalt arbete med 
hållbar utveckling. Ett gynnsamt klimat för LA21 uppstår snarare i föreningen av olika 
faktorer där frånvaron av vissa fördelar - såsom politiskt ledarskap i arbetet med hållbar 
utveckling - uppvägs på andra sätt. 

Den lokala Agenda 21-rörelsen i Sverige är till väsentlig del ett resultat av FN:s 
Agenda 21. När man studerar etableringen av LA21 i fallstudiens kommuner är mot denna 
bakgrund det ringa inflytandet av detta dokument värd att notera. Det ä r endast i Trollhättan 
som uppmaningarna i FN:s Agenda 21 varit en bidragande impuls till processernas framväxt. 
I övriga kommuner påböijades arbetet med hållbar utveckling redan före Riokonferensen. 

I avsnitt C identifieras ett antal mer centrala drivkrafter bakom processernas etablering 
och utveckling. Tabell 6 på följande sida sammanfattar drivkrafter som varit mer 
betydelsefulla för att skapa politisk legitimitet för LA21. 

Utmärkande för samtliga kommuner - och då mest tydligt i Örebro - är en anda 
kännetecknad av att man har sett möjligheter och inte problem i arbetet med hållbar 
utveckling. Det är annars intressant att notera i hur hög grad den politiska ledningen i 
kommunerna vägleds av motiv som inte direkt kan anknytas till miljö och hållbar 
utveckling. Ambitionerna att marknadsföra kommunerna, skapa nya arbetstillfällen, samt 
stärka den lokala identiteten och odla en positiv kommunbild utmynnar ur samma 
strävan. Det handlar om att vända en negativ utvecklingsspiral och att stärka den 
ekonomiska utvecklingen. Betydelsen av dessa motiv skiljer sig dock mellan 
kommunerna. Den kommun som tydligast påverkas av sådana drivkrafter är Trollhättan. 
En mycket medveten strävan att använda LA21 som redskap i arbetsmarknadspolitik, 
marknadsföring - samt i syfte att skapa en mer positiv anda - kännetecknar kommunen. 
Även i Kungsör och i något mindre grad Sala är sådana överväganden viktiga. Örebro 
däremot avviker från detta mönster; ingen av dessa drivkrafter framträder som mer 
betydelsefulla i kommunens arbete med LA21. Skillnaderna i förhållande till övriga 
kommuner måste både ses mot bakgrund av aktörs- och kontextfaktorer. I Örebro var 
det framförallt den politiska ledningens egna initiativ som låg till grund för processen. 
De ursprungliga initiativtagarna bland ledande kommunpolitiker betraktade arbetet med 
miljö och hållbar utveckling som angelägna mål i sig själva. Kommunen delar inte 
heller övriga kommuners socioekonomiska problembild. 
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Tabell 6. Beîydelsefiilla drivkrafter bakom politiskt stöd fôrLA21 (vid sidan av miljömotiv) 
Kungsör Sala Trollhättan Örebro 

Drivkrafter (1) Marknadsföring 
/Ekonomisk utveckling 

(2) Arbetsmarknadsmotiv 

(3) Stärka lokal identitet 

(4) Externa finaniserings-
former ger resursinflöde 

(1) Marknadsföring 
/Ekonomisk utveckling 

(2) Arbetsmarknadsmotiv 

(1) Marknadsföring 
/Ekonomisk utveckling 

(2) Arbetsmarknadsmotiv 
(särskilt betydesefiiUt!) 

(3) Stärka lokal identitet 

Vid sidan av 
miljömotiv 
inga andra 
faktorer av mer 
central 
betydelse. 

Perspektiv 
på 
ekologisk 
problem
lösning 

(1) och (2) tydligare 
uttryck för ekomodernism. 

(1) och (2) tydligare 
uttryck för ekomodernism. 

(1) och (2) tydligare 
uttryck för 
ekomodernism. 

Analys i avsnitt 
C ger ingen 
grund för slut
satser. 
Idédiskussion/ 
idéinslag 
redovisade i 
avsnitt B 
indikerar 
socialekologisk 
t inflytande (se 
vidare kap. 7 B). 

Möjligheten att finansiera inslag i processerna med externa medel skapar inte bara 
utrymme för en mångfald mer eller mindre kostnadsintensiva projekt. I några av 
kommunerna (särskilt Kungsör) har detta även bidragit till att skänka legitimitet åt 
LA21-arbetet i dess etableringsfas. 

I Kungsör, Sala och Trollhättan har miljöarbetet alltså från politisk sida delvis haft en 
mer instrumenteil funktion. LA21:s ekonomiska potential har enligt intervjuuppgifter 
påverkat både inriktningar och den politiska ledningens vilja att avsätta resurser. Denna 
typ av drivkrafter/motiv måste tolkas som uttryck för ett ekomodernistiskt inflytande. 
Ett rimligt antagande är att handlingsutrymmet för vilka former av miljöinslag som är 
möjliga att integrera i LA21-arbetet, begränsas när även icke miljörelaterade drivkrafter 
har ett större inflytande. Denna fråga problematiseras dock närmare i avhandlingens 
sista kapitel. 

1 N ackdelen med detta tillvägagångssätt är dock att det inte möjliggör en lika ingående analys av kontextens roll som 
varit möjlig med den samlade fallstudieanalysen som grund. I kapitel 9 ges emellertid en samlad analys av 
kontextens roll baserad på hela fallstudien. 
2 Denna nämnd, Bygg- och miljönämnden, har brutits ut ur den politiskt tyngre Samhällsbyggnadsnämnden (5 
ledamöter i den forra, 11 i den senare). 
3 Den tidigare arbetsgruppen bestod endast av representanter for partier som fanns representerade i KS. När Kungsör 
1990 blev medlem av ekokommun-nätverket (se följande avsnitt) ombildades Landsbygd 90-arbetsgruppen till en 
ledningsgrupp for ekokommunprojektet. Gruppen utvidgades nu till att omfatta samtliga partier, dessutom blev 
tjänstemän från samtliga förvaltningar samt en fristående naturvårdare adjungerade. 
4 Miljöforum har till stor del finansierats genom ad hoc-mässiga lösningar (projektfinansiering), samt uppdrags
utbildning (i samarbete med studieförbund) i regionen. 
5 Vid den tidpunkt då kommunen böljade arbeta med hållbar utveckling framstod det möjligen som en mer självklar 
lösning att lägga tjänstemannaansvaret under Miljökontoret. Men framförallt har det på Miljökontoret funnits 
eldsjälar som drivit dessa frågor. Redan i m itten av 80-talet arbetade den dåvarande miljöchefen aktivt för att göra 
miljöfrågan till en strategisk utvecklingsfråga i Ö rebro kommun. 
6 Till skillnad från Miljödelegationen utgör MEP-utskottet en del av KS; utskottet förväntas dessutom sammanväga 
andra typer av strategiska bedömningar. 
7 Kommentar i tid skriften Må Bra, 1991. 
8 Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, en hembygdsförening och en fiskeförening. 
9 En av de två grundarna av företaget, Torbjörn Lahti, hade som projektledare för den dittills enda svenska 
ekokommunen, Övertomeå, en flerårig erfarenhet av att arbeta med denna typ av frågor. 
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10 Vid denna tidpunkt hade Boverket tagit över samordningsansvaret från Glesbygdsdelegationen. De tilldelade 
resurserna avsåg: 174.000:- for satsning på biologisk mångfald, 125.000:- for satsning på ekologiskt kunskapscenter, 
och 67.500:- for utveckling av "metod att i ekonomiska termer beskriva naturresurser i de kommunala verksam
heterna och besluten". Resurstilldelningen måste betraktas som god givet att man konkurrerade med bortåt 30 andra 
kommuner om de 4,4 mkr som regeringen 1992 avsatt for pilotprojekt inom ekokommunerna. Ett par respondenter 
antyder att de ansvariga handläggarna på Boverket hade en särskilt positiv inställning till den ansats som Kungsör valt 
11 Utvecklingen av detta handlingsprogram pågick i t vå år, och antogs av fullmäktige 25 maj 1992. 
12 Gruppen besattes till stor del med ledamöter ur Miljö- och hälsoskyddsnämnden, och det har sagts att denna 
lösning speglade att man från kommunledningshåll ännu inte såg ekokommun-satsningen projektet som en 
övergripande kommunal utvecklingsfråga (Intervju 1997). 
13 Bakgrunden till omorganisationen har uppgetts vara partipolitiska prestigeskäl. Valet 1994 innebar en övergång 
från en moderatledd kommunstyrelse till socialdemokratiskt styre. Ekogruppen som dittills varit organiserad direkt 
under KS blev nu istället underställd en facknämnd, Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det officiella motivet bakom 
denna förändring var att detta skulle höja statusen för Ekogruppen (136P 101P). Bland övriga partier var kritiken 
mot nyordningen stark (105 LA); även den socialdemokratiske ordföranden i Miljö- och hälsoskyddsnämnden hade 
försökt stoppa förändringen. Efter kritik från kommunrevisionen om att Miljö- och hälsoskyddsnämnden såsom en 
myndighetsnämnd är för smal för att hantera denna typ av utvecklingsarbete, återgick man efter ca ett halvår till den 
tidigare ordningen. Samtidigt utökades också antalet ledamöter i Ek ogruppen (101P ). 
14 En förutsättning för Miljöforums tillkomst var det bidrag på 425.000:- som kanslichefen lyckats uppbringa från 
Boverket och Miljödepartementet. 
15 Socialdemokraterna som före valet 1976 var i opposition lanserade kampanjen Planera med socialdemokraterna 

för Örebros framtid. En enkät riktad till samtliga hushåll följdes efter en tid upp med dörrknackning och personliga 
samtal. Man uppges ha fatt in ett mycket omfattande material (12IP). 1982-83 genomförde socialdemokraterna (som 
då styrde kommunen) en kampanj för att dels öka medborgarnas politiska medvetenhet och deltagande i kommunala 
angelägenheter, dels stärka de sociala nätverken {Aktion 80 - politik för 80-talet). 
16 Sedan 1983 har kommunen regelbundet utvecklat nya miljövårdsprogram, det nu gällande är det sjunde. 
17 Örebros initiativ var helt fristående från den ekokommunrörelse som senare vuxit fram med Övertomeå som 
förebild. Beteckningen användes första gången i en budgetskrivelse som kommunstyrelseordföranden Gisslen låg 
bakom. 
18 Miljövårdscentrum drevs ursprungligen som en stiftelse i samverkan mellan kommunen och två lokala miljö
grupper. Sedan stiftelsen upplöstes 1997 har Brickebacken-Gällersta kommundelsnämnd övertagit ansvaret (260 261). 
19 Projektet hade två utgångspunkter. I u ppdraget ingick å ena sidan att de sju kommunerna själva skulle analysera 
sina förutsättningar, och med denna utgångspunkt utveckla framtidsscenarier och framtidsstrategier. Samtidigt var 
det ett forskningsprojekt, koordinerat av Sekretariatet för framtidsstudier inom FRN. En grund för projektet var 
också samverkan mellan forskare och medverkande kommuner. 
20 Detta hade föregåtts av ett seminarium om ekoboende, arrangerat av lokalavdelningen av Miljöpartiet i s amarbete 
med Vuxenskolan. Vid detta seminarium hade de båda initiativtagarna till den svenska ekokommunrörelsen enligt en 
intervjuperson lyckats "inspirera hela den församling som var närvarande" (146P). 
21 Hållbar utveckling behandlades dock i b egränsad utsträckning i den första översiktsplaneprocessen som inleddes i 
slutet av 80-talet (130K). 
22 Betydelsen av miljöanknutna drivkrafter i a rbetet med LA21 - och vilka synsätt på ekologisk problemlösning som 
vägleder processerna - speglas i hela den empiriska analysen. Det råder givetvis inte vattentäta skott mellan 
miljöanknutna drivkrafter i arbetet med LA21, och andra typer av bakomliggande faktorer. De faktorer som här 
uppmärksammas kan förvisso även innefatta element av miljömässiga överväganden och drivkrafter (se även kap. 2 D). 
23 Tydligast gäller detta förstås LA21-samordnama, liksom andra personer med särskilt inrättade LA21-tjänster. 
Intervjuer i denna studie indikerar dock rent allmänt att engagemanget för LA21 -frågor i m ånga fall växer fram ur 
själva yrkesrollen. Överhuvudtaget tycks engagemanget bland många eldsjälar kunna spåras i e n samverkan mellan 
ett personligt miljöintresse och den stimulans som möjliggörs genom deras arbetsuppgifter. 
24 Bedömningar av intervjupersoner ger stöd åt detta. I exempelvis Sala anges ett tiotal personer - kommunala 
tjänstemän och politiker - tillhöra nyckelgruppen av eldsjälar (104K). Det kan påpekas att Örebro utgör något av ett 
specialfall, eftersom de enskilda kommundelarna förväntas utveckla sitt LA21-arbete mer självständigt. 
25 Bakgrunden är bl a. svårigheterna att ta ställning till vad som ska definieras som ett grönt jobb. Innebär det t.ex. ett 
tillskott för den gröna arbetsmarknaden när ett fjärrvärmeverk övergår från fossila bränslen till fliseldning? 
26 Örebro är dock ett specialfall eftersom arbetsmarknadspolitiska motiv inte varit lika framträdande här som i övriga 
kommuner. 
27 En förutsättning för att fa tillgång till extema projektmedel är vanligtvis att kommunen själv ställer upp som 
delfmansiär. Det finns på så vis föga skäl för den politiska ledningen att ställa sig bakom projekt som man inte ser 
någon närmare nytta med. 
281 enskilda fall stödjer statsmakten investeringar där vissa inslag inte är direkt miljöreläterade. Här redovisas endast 
den miljörelaterade delen av investeringarna. 
29 För att ge en mer fullständig belysning av de LIP-medel som tilldelats kommunerna har jag valt att även inkludera 
LIP-stödet till Kungsör, trots att kommunen tilldelats medel först år 2000 (den empiriska studien avser endast studien 
fram till 1999). Här redovisas dock endast uppgifter om vilka projekt statsmakten valt att stödja, jag har inte 
analyserat aktörers agerande i processerna efter år 1999. 
30 Den andel av projektens totalkostnad som utgör statligt bidrag varierar från fall till fall. Rent hypotetiskt är det 
möjligt att den statliga bidragsdelen varierar mellan olika delar av projekt, och att detta då speglar bedömningar om 
att vissa typer av projekt är mer angelägna än andra. 
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31 Eftersom man far anta att ansökningarnas inriktningar redan i utgångsläget är präglade av de kriterier som 
statsmakten upprättat, har jag inte bedömt det meningsfullt att genomfora en sådan analys. 
32 Möjligen kan man även inkludera ett projekt vid Hullsjön i Trollhättan (1.125 tkr i LIP-stöd). Trots att detta 
projekt klassificeras som en satsning på "naturvård/biologisk mångfald" innefattar det dock flera andra inslag. 
33 Två personer har närmast arbetet som lärare innan de blev LA21-samordnare (Trollhättan och Örebro); två andra 
samordnare har tidigare arbetat med andra strategiska frågor inom den kommunala förvaltningen (båda är utbildade 

förvaltningssocionomer) [Sala och Kungsör]; två personer har arbetat som kommuneko loger (med miljö- och 
hälsoskyddsutbildning i b otten) [Trollhättan och Örebro]; och en person har en bakgrund (och parallell försöijning) 
som konstnär. 
34 Det är dock svårt att avgöra i v ilken grad initiativet ligger hos dessa formella sammanslutningar respektive hos de 
informella nätverk som tidigare behandlats. De nyckelpersoner som agerar i de informella nätverken tillhör ofta -
men dock inte alltid - sådana formella sammanslutningar. Jag har bl a. av denna anledning valt att inte ge någon 
närmare analys av dessa gruppers inflytande över processerna. En annan orsak är skillnaderna i deras 
sammansättningen vid jämförelse mellan kommunerna - i vissa fall ingår t.ex. förvaltningschefer och ledande 
politiker - men också över tid. Medlemmarna av dessa grupper medverkar vanligen som representanter för olika 
delar av den kommunala organisationen eller partipolitiken. Dessa motiv gör det sammantaget tveksamt att betrakta 
sådana LA21-grupper som en specifik aktörskategori. 
35 Huvuddelen av intervjuerna är dock genomförda innan etableringen av Swecol, det nationella kunskapscentret för 
hållbar utveckling i Umeå, 1999. Nationella Agenda 21-kommittén existerade blott under några fa år. Dess uppdrag 
begränsades också framförallt till att förmedla resultat av Agenda 21-arbete till regeringen. Kommittén fungerade 
alltså inte primärt som en resurs för kommunerna. Den Nationella LA21-samordnare som ersatte denna kommitté 
har - att döma av interyjuresultat från 1998-99 - inte heller varit en instans dit kommunerna vänt sig. 
36 Boverkets tidigare ansvar som nationell koordinatör av ekokommunnätverket gjorde myndigheten till en viktig 
resurs inom ekokommunrörelsen. Framförallt Kungsör har haft täta kontakter med tjänstemän vid Boverket, och 
intervjupersoner beskriver myndigheten som en tillgång i LA21-arbetet (102K 130K). Omdömena om NUTEK 
varierar. Några av kommunerna har finansierat enskilda projekt med NUTEK-medel, och då haft regelbundna 
kontakter med tjänstemän vid myndigheten. Samtidigt uppges det finnas ett motstånd inom vissa delar av NUTEK 
mot satsningar på småskalig och energi effektiv kretsloppsteknik (satsningar typiska för LA21-arbete) [104K]. 
37 Kungsör utgör ett undantag, då man här endast har en ledningsgrupp sammansatt av både politiker och tjänstemän. 
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6 

Riktlinjer och samlande frågor i LA21 

Analysen i detta kapitel avser: (1) Problembeskrivning och mål i LA21-dokument 
[idéplan; se punkt 1A i Figur 1.2]. (2) Viktiga samlande verksamheter och metoder i 
kommunemas LA21-arbete [,handlingsplan; se punkt 2A i Figur 1.2]. Framställningen följer 
i det förra fallet (avsnitt A) samma tematik som tillämpas i kapitel 3. I förtydligande 
syfte redovisas i några fall i infogade exempelrutor hur allmänna ideal konkret kan 
manifesteras i handling i kommunernas processer. Avsnitt B analyserar verksamheter 
som framträder som viktiga frågor i det samlade LA21-arbetet och vad dessa uttrycker 
för perspektiv på ekologisk problemlösning. Dessutom behandlas hur visioner och 
allmänna mål är länkade till genomförandefrågan. Här undersöks i detta syfte viktiga 
metoder/instrument i LA21, vad dessa speglar för perspektiv på ekologisk problem
lösning, och hur detta påverkar LA21-arbetets villkor. En sammanfattande analys ges i 
avsnitt C. 

A. Mål och problembeskrivning i LA21-dokument 
Inom de undersökta LA21-processerna har det genererats en mängd handlingsplaner, 
policydokument, informationsbroschyrer, utbildningsmaterial m.m. (LA21-materialet från 
Kungsör är dock betydligt mer begränsat än övriga kommuners). För att möjliggöra en 
mer ingående analys av vilka synsätt på ekologisk problemlösning som på idéplan 
vägleder processerna, utgår undersökningen från samtligt insamlat LA21-material som 
är av mer officiell natur (här innefattas således inte interna arbets-pm, mötesprotokoll 
och liknande). De s.k. nyckeldokumenten (handlingsprogram och LA21-policies; se 
kapitel 2) utgör dock den viktigaste grunden för analysen. Förutom att dessa dokument 
är viktiga plattformar för processerna, är de som regel också fastställda av 
kommunfullmäktige. 

LA21-arbetet i Örebro har i högre grad än i övriga kommuner kännetecknats av att 
det förekommer parallella processer. Här är bl a. processerna vid utformning av 
kommunens miljövårdsprogram respektive LA21-dokument separerade från varandra. Då 
dessa enskilda processer lokalt uppfattas som inslag i kommunens samlade LA21-
process avstår jag från att precisera till vilka "delprocesser" olika dokument härrör (se 
annars Bro m.fl. 1998). 

Sedan mitten av 90-talet har utformningen av processernas nyckeldokument i högre 
grad vilat på bredare upplagd dialog inom den kommunala organisationen och 
civilsamhället än tidigare. Detta är en tendens som mer eller mindre tydligt uppträder i 
samtliga kommuner. Tidigare tillkomna dokument har som regel endast utvecklats av en 
mindre grupp tjänstemän och politiker (Örebro avviker dock något från denna bild1) 
vilket bör ha gett processernas nyckelpersoner ett stort inflytande över dokumentens 
utformning. Här sker dock ingen problematisering av hur det förstärkta dialoginslaget 
har påverkat nyckel dokumentens innehåll. 
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Att samtliga av kommunerna är medlemmar av ekokommunrörelsen (se kap. 2) gör 
också att det finns ett yttre inflytande i de idéer som utgör grund för processerna. Redan 
steget att bli ekokommun medför en rad åtaganden som förenar samtliga ekokommuner 
(se nedan); dessa måste också antas av fullmäktige.2 

Analysen av processernas idémässiga grunder följer samma tematik som i kapitel 3. 
I tur och ordning behandlas: (i) Synen på ekosystemet och den ekologiska krisens natur, 
(ii) Samhällsanalys och processernas roll? (iii) Synen på ekologisk problemlösning. De 
inslag i LA21-dokumenten som redovisas är ofta relaterade till fler än ett tema. Målet 
har dock varit att behandla enskilda aspekter under det tema där jag bedömt det mest 
ändamålsenligt. Avslutningsvis sammanställs de helhetsintryck som framträder vid 
samlad bedömning. Dokumentanalysen följer följande disposition (jfr kapitel 3 D): 

Synen på ekosystemet och den ekologiska krisens natur 
•Ekosystemets omfattning (obegränsat-begränsat), och implikationer för människan 
•Natursyn 
•Den ekologiska krisens rumsliga dimension och hur processerna är länkade till denna 

Samhällsanalys och processemas roll 
•Synen på tillväxtekonomin/dagens samhällssystem, och vilken roll LA21-arbetet fyller 
med hänsyn till sådana överväganden 
•Allmänna överväganden o m vilka mål som bör ligga till grund för beslutsfattande och 
utveckling i samhället. 

Synen på ekologisk problemlösning 
•Problemlösningens grunder (implementeringsmekanismer, behov av problematisering av 
samhällsmål och normer, beteenderelaterade frågor) 
•Problemlösningens sammanhang (kontextens roll) 
•Viktiga aktörer och arenor 

Synen på ekosystemet och den ekologiska krisens natur 
De flesta nyckeldokumenten behandlar frågor om det moderna samhällets naturrelation 
och den ekologiska krisens natur. I en rad nyckeldokument framställs den ekologiska 
krisen som uttryck för en djupgående systemkris (205 246 207). Hanteringen av 
miljöproblemen antas också bl a. nödvändiggöra grundläggande förändringar i 
individernas livsstilsmönster (202 207 209). Dessa båda dimensioner behandlas dock 
närmare i de två följande delavsnitten. 

En viktig grund för samtliga processer, så som det framträder i nyckeldokument, är 
uppfattningen att ekosystemet anger gränser för människans aktiviteter, och att 
kommunerna har att anpassa sig efter detta (210 246 207 216). Det främsta uttrycket för 
denna grundsyn är att alla fyra kommuner - som en följd av att de är ekokommuner -
antagit målet att politiska beslut ska vägledas av de s.k. systemvillkoren, preciserade av 
stiftelsen Det Naturliga Steget (210 si 9): 

(1) Ämnen från jordskorpan far inte systematiskt öka i naturen. 
(2) Ämnen från samhällets produktion far inte systematiskt öka i naturen. 
(3) Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald far inte systematiskt 

utarmas. 
(4) Effektiv och rättvis resursomsättning för att tillgodose mänskliga behov. 
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I Trollhättan uppfattas dessa villkor även som en grund för översiktsplanen (213). Man 
kan se de fyra punkterna som en uppsättning antropocentriska grundprinciper för hållbar 
utveckling. Tydligheten i speciellt de tre första punkterna ger framförallt en uppfattning 
om vilka typer av verksamheter som bör undvikas inom kommunen. En konsekvens av 
det första systemvillkoret är t.ex. att gruvdrift liksom förbrukning av fossila bränslen 
bör undvikas (210 s 19). 

Frågor om ekosystemet och den biologiska mångfalden problematiseras ingående i 
många LA21-dokument (215 205 206 207). De motiv som åberopas för att värna 
ekosystemet är både etiska och naturvetenskapliga^ de naturvetenskapliga argumenten är 
dock mer tongivande (se t.ex. ovan citerade systemvillkor). I ett flertal LA21-dokument 
efterlyses dock en etik som grund för hållbar utveckling. Man slår tex. i Kungsör fast: 

"För våra mellanmänskliga relationer har vi en lång tradition av etiska regler och förhållningssätt 
att falla tillbaka på, men i vårt umgänge med naturen saknar vi idag etiska regler." (238) 

Bland de etiskt grundade argumenten förekommer både ekocentriska och 
antropocentriska positioner. Ett exempel på det förra finner vi i Örebros LA21-policy 
(202) där det bl a. heter: "Naturen har ett egenvärde och är en förutsättning för livet 
självt" (även 207 kap.2 s30). Kungsör är annars den kommun som starkast betonar 
ekocentriska argument som grund för LA21 (238; 214 s 17, 20; 246). Bevarande av 
biologisk mångfald motiveras dock oftast på antropocentriska grunder i de undersökta 
kommunerna. Ett bättre exempel på detta är Örebros naturvårdsprogram (215) som i 
huvudsak har en antropocentrisk utgångspunkt4. Exempelruta 1 på följande sida 
illustrerar konkreta åtgärder för att värna biologisk mångfald samt stärka människans 
naturrelation 

En global dimension är starkt framträdande i många av processernas nyckeldokument. 
Detta uttrycker sig inte bara i uppmärksammandet av globala miljöhot, utan även i 
betoningen av ett medansvar för att lösa de globala miljöproblemen (205, 209,219,235). 
Det senare märks ibland redan i marknadsföringen av LA21. Ett exempel är Sala där 
samlingsnamnet Vår bit av jorden används om kommunens LA21-arbete (se även kap. 5). 
Bakgrunden till denna beteckning är målet att "knyta samman det globala och lokala 
perspektivet när det gäller miljö- och utvecklingsfrågor [och genom att] ta ansvar för en 
hållbar utveckling i vår kommun, på så sätt lämna ett bidrag till en bättre värld." (232). I det 
utbildningsmaterial kommunen utvecklat kan man också läsa: 

"De globala miljöproblemen i form av t e x klimatförändringar, uttunning av ozonskiktet och 
förorening av mark och vatten beror ytterst på oss som enskilda individer...Genom att i det 
dagliga arbetet tänka på hur vårt beteende stämmer med naturens eget kretslopp och anpassa vårt 
handlande till detta tar vi de första stegen mot ett uthålligt samhälle." (230) 

Ett politiskt uttryck för en global dimension är att samtliga processer är länkade till 
internationella miljöpolitiska överenskommelser. Merparten av kommunemas viktigaste 
policy- och handlingsdokument refererar direkt till Rioprocessen och Agenda 21.5 Bland 
övriga Riodokument hänvisas även till Riodeklarationen samt Konventionen om 
biologisk mångfald (215, 236). Samtliga kommuner uttrycker avsikten att utveckla 
LA21-dokument i enlighet med rekommendationerna i Agenda 21:s kapitel 28; men 
också målet att i handling omsätta Agenda 21 :s allmänna mål (205, 206, 210 si0, 216, 
238). Ofta uttrycks även ambitioner att genomföra andra relevanta miljömål och 
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överenskommelser fastställda på högre politiska nivåer (226, 216, 201). Till exempel 
slås det i Kungsörs miljöpolicy fast att de "internationella, nationella och regionala 
miljömålen skall brytas ned till lokala förhållanden och genomföras" (201). Denna typ 
av hänvisningar visar alltså både att processerna relateras till ett större politiskt och 
ekologiskt sammanhang, och att det finns en avsikt att lokalt förverkliga de åtaganden 
som formuleras i framförallt Agenda 21. 

Exempelruta 1: 
LA21 i handling: Åtgärder for att värna ekosystem och stärka människans naturrelation 
Att bedöma i vilken grad antropocentriska respektive ekocentriska motiv vägleder 
naturvårdsinsatser är svårt. Man kan dock peka på tre centrala uttryck för hur processerna 
visar en strävan att både stärka människans naturrelation och värnandet av den biologiska 
mångfalden: 
(1) Aktivt arbete med biologisk mångfald har i framförallt Kungsör utvecklats till ett 
medel att främja social hälsa, livskvalitet och självförverkligande bland medborgarna 
(102K 103LA; se även följande avsnitt). 
(2) I samtliga fyra kommuner har man utvecklat s.k. ekologisk landskapsplanering inom 
ramen för LA21 (215, 236, 249 128). Syftet är bl.a. att skapa en mer långsiktig och 
helhetsinriktad naturvård, men också att synliggöra och stärka relationen mellan tätort och 
omkringliggande landsbygd. Redan i en handlingsplan från 1992 fastställer man t ex i Sala 
målet att: 

"...bevara dagens biologiska mångfald och helst möjliggöra återinvandring av vissa försvunna arter. För 
att bevara dagens biologiska mångfald krävs att samtliga 'nyckelbiotoper' skyddas och att en 
'landskapsplanering' görs för att på sikt sammanbinda nyckelbiotoper genom korridorer av vuxen skog. 
Dessa korridorerna får inte brytas och nyckelbiotoperna ska skyddas av zoner som behandlas med större 
varsamhet. " (204 s38) 

Den ekologiska landskapsplaneringen har utmynnat i en mångfald åtgärder i 
kommunerna. Här kan bl.a. nämnas beslut att lämna större arealer kommunägd mark för 
fri utveckling. Örebro har exempelvis fastställt målet att avsätta 15% av kommunens totalt 
ca 5000 ha skog för detta ändamål (215 s21), i Trollhättan ä r motsvarande m ål 35% 
(128K). I Örebro har också satsats betydande resurser på att skapa beväxta s.k. 
skyddszoner vid vattendrag. Ett annat uttryck är att Sala som första kommun i landet 
miljöcertifierat den kommunala skogen (156LA, 219). Intervjupersoner i Kungsör och 
Örebro hävdar också att överväg anden om biologisk må ngfald i långt högre gra d än tidigare 
påverkar beslutsprocesser kring exploatering. 
(3) Processerna ge r också uttryck för en förändrad syn på grönstrukturer i tätorterna. 
Parker och andra grönytor i tätorter kan normalt beskrivas som ytor av tillrättalagd natur, 
anpassad efter människans estetiska ideal. I Sala, Trollhättan och Örebro har man inom 
processerna aktivt verkat för att naturen i grönområden ska få utvecklas mer spontant. 
Motiven är flera. Särskilt viktig är dock strä van att främja biologisk mångfald samt att 
stärka människans band till ekosystemet (207 kap.2 s42; 210 s20; 213; 216 s27; 245 s3; 
215 s39, 41). Detta mål tar si g många konkreta uttryck. I Trollhättan har man t.ex. i vissa 
grönområden infört slåtter istället för motorgräsklippning, med syfte att minska 
resursförbrukning och fa till stånd ett artrikare ängslandskap inne i tätorten (213). LA21-
arbetet har också inneburit att grönytorna upprioriterats i stadsplaneringen (210 s20, 220). 
Även i Sala tätort har man anlagt "ängsmarker i parker" med ambitionen att både främja 
biologisk mångfald och "minska skötselbehovet och därmed bilåkandet" (219 si8). 

Global solidaritet i meningen att man aktivt stödjer social och ekologisk utveckling i 
Syd - ett centralt inslag i såväl Brundtlandrapporten som Agenda 21 - framstår däremot 
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inte som en prioriterad fråga i nyckeldokumenten. På det hela taget är det sällan denna 
aspekt berörs. Ett av fa undantag är samrådsupplagan till Salas gemensamma Agenda 
21/Översiktsplan, som formulerar det långsiktiga målet att stärka Syd-dimension i 
LA21-arbetet (206 s31). Kommunen formulerar även följande ställningstagande: 

"Vi tar ansvar för vår bit av jorden, samtidigt som vi bidrar till att skapa en bättr e och rättvisare 
värld för alla. De v al vi gör ifråga om livsstil, transporter, produktion och konsumtion utgår från 
våra egna behov, men också fram ett globalt perspektiv. Vårt eget välstånd bygger inte på andras 
misär och fattigdom." (206 s30) 

Det kan i sammanhanget noteras att samarbeten med samhällen i tredje världen 
överhuvudtaget varit mycket begränsade inom ramarna för svenska kommuners LA21-
arbete.6 Däremot har det i många kommuner utvecklats kontakter mot Östeuropa, och 
då framförallt med vänorter (jfr SOU 1997:105 sll5).7 En faktor som här bör 
framhållas är att bistånd till länder i tredje världen av hävd inte betraktats som en 
kommunal uppgift, och att det fram till 1994 fanns starka juridiska begränsningar för 
möjlighterna att bedriva kommunal biståndsverksamhet8. Exempelruta 2 behandlar 
konkreta uttryck för omvärldssamverkan inom LA21 

Exempelruta 2: 
LA21 i handling: Omvärldssamverkan 
Insatser som kan sammanfattas under beteckningen "global solidaritet" förekommer i 
samtliga kommuner, trots att denna fråga inte betonas i LA21-dokumenten. Det finns 
därför skäl att kort spegla sådana uttryck. 

I teorin kan kontakter med Syd eller Öst ta sig olika former. Det kan handla om en ren 
biståndsrelation, som inte vilar på att den egna kommunen har lärdomar och erfarenheter 
att göra i kontakterna med den andra parten. Men det kan också ta sig uttryck i någon form 
av kunskapsutbyte. I de analyserade kommunerna förekommer båda formerna, må vara att 
det inte rör sig om några framträdande inslag i processerna. De omvärldssamarbeten som 
utvecklats har framförallt varit orienterade mot Baltikum. Ett exempel är Salas medverkan 
i miljöanpassningen av ett estniskt fjärrvärmeverk, inom ramen för kommunens 
vänortsutbyte med kommunen Vändra (ett vänortssamarbete som överhuvudtaget kommit 
att fa en stark miljöprofil 108P). Sala är på det hela taget den kommun som starkast 
utvecklat dessa former av samverkan inom LA21, och även Syd-dimensionen framträder 
tydligare här än i övriga kommuner. Kommunen har bl a utvecklat ett utbyte med orten Pao 
i Tchad (initierat och koordinerat genom den ideella fören ingen Sala-Pao vänorts förening). 
Genom detta samarbete ha r Sala bl.a. bistått med ekonomisk hjälp till brunnsborrning och 
skolbygge i Pao (219). Vid besök av delegationer från Tchad har även förts diskussioner 
om miljöproblemens natur i Nord och Syd. Ett annat försök att integrera Syd-dimensionen i 
Sala var den multikulturella kretsloppsfestival som i maj 1998 arrangerades av kommunen. 
Festivalens huvudmål var att inspirera till mer hållbara livsstilar, vilket bl.a. skedde genom 
att uppmärksamma livsstilsmönster bland olika ursprungsbefolkningar. 

Samhällsanalys och processernas roll 
Det finns tydliga inslag av systemkritik i många dokument, där bl a. utvecklingstendenser i 
det moderna samhället framställs som oförenliga med hållbar utveckling. I Sala och 
Örebro efterlyses i flera nyckeldokument ett uppbrott från en materialistisk och 
tillväxtstyrd samhällsekonomi (202, 209, 206, 205). Mer ingående problematisering av 
dagens samhällssystem sker dock endast i enstaka fall. Det tydligaste exemplet uppträder 
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i samrådsupplagan till Sala kommuns LA21-Översiktsplan (206). Det hävdas här att 
utmaningen att skapa ett hållbart samhälle synliggör en konflikt mellan "två olika 
paradigm", då närmare bestämt mellan: 

"...den förhärskande 'industriella' synen under 1900-tal et [och] den nya syn som växt fram under 
framförallt 1990-talet inom miljörörelserna och ekokommunerna" (206 s 10) 

Kampen mellan dessa paradigm framställs i djupaste mening som en överlevnadsfråga: 
"Idag står mänskligheten inför ett historiskt v ägval. Ett alternativ är att...utvecklingen far ha sin 
gång. Antalet människor på jorden, och vår användning av naturresurserna, kommer i så fall 
automatiskt att anpassas till vad s om långsiktigt är möjligt. Men det blir en smärtsam och grym 
process. Det andra alternativet är att vi medvetet förändrar vår livsstil, bromsar 
befolkningsökningen och på ett intelligentare sätt använder oss av jordens resurser. Vi 
bestämmer oss helt enkelt för att slå in på en mer hållbar utveckling." (206 s3) 

I planeringsunderlag konkretiseras innebörden av dessa paradigm närmare (här används 
då beteckningarna "industrialismens icke uthålliga paradigm" respektive "ekokommun
rörelsens samhällssyn"). Rubriceringarna i beskrivningen av de bägge paradigmen ger 
en bild av en djupgående motsättning, och antyder också stora likheter med vad som i 
avhandlingen betecknas ekonomism respektive socialekologi. 

Ur Plan for Sala ekokommun kap.2 (207 s27ff): 

INDUSTRIALISMEN EKOKOMMUNRÖRELSENS SAMHÄLLSSYN 
"Linjär resurshantering och slöseri" - "Kretslopp och hushållning" 
"Centralisering, storskalighet, beroende" - "Decentralisering, småskalighet, självförsöijning" 
"Sektorisering" - "Tvärsektoriell helhetssyn" 
"Överkonsumtion och skapade behov" - "Tillfredsställande av grundläggande mänskliga behov" 
"Ständigt ökande tillväxt" - "Uthålliga framsteg"9 

"Kortsiktighet" - "Långsiktighet" 
"Överifrånperspektiv"10 - "Underifrånperspektiv" 
"Teknikdriven utveckling och - "Visioner som skapar framtiden" 
självuppfyllande prognoser" 
"Människan råder över naturen" "Människan som del av naturen" 
"Orättvis fördelning av resur ser" - "Rättvis fördelning av resurser" 

I samtliga kommuner betonas att det kommunala arbetet med hållbar utveckling bygger 
på integrering av ekologiska, sociala och ekonomiska mål (209 210214219 202 216) -
konkreta uttryck för detta redovisas nedan. Ekologiska överväganden brukar dock 
framställas som en grund för det kommunala utvecklingsarbetet (214 219). I flera 
dokument betonas även att miljöintressen inte bör eller ska underställas ekonomiska 
hänsyn när konflikt uppstår mellan dessa mål (210 s 10, 234 213 216 s3) Mest tydligt 
artikulerat är detta i Trollhättan och Örebro. Redan med 1990 års Miljövårdsprogram 
antogs följande skrivning av Fullmäktige i Örebro: 

"Om det uppstår konflikt m ellan vinstintressen och ett övergripande, långsiktigt samhällsintresse 
att skydda mi ljön måste det senare ges företräde via en demokratiskt organiserad samhällsmakt. 
Om det uppstår konflikt mellan kortsiktiga sysselsättningsskäl och miljöhänsyn måste hänsyn till 
vad naturen tål långsiktigt ges företräde. Annars hotas även sysselsättningen på sikt." (2 26 s3f; 
tillagd kursivering) 

Ett av Trollhättans fem övergripande mål för LA21 -arbetet lyder: 
"I Trollhättan ska ekonomisk utveckling och ekologisk balans förenas. Om det uppstår konfli kt 
mellan dem bör hänsyn till miljön ges företräde(203, 210; tillagd kursivering) 
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Mål om att låta långsiktiga ekologiska överväganden vara riktgivande inom 
kommunpolitiken vilar även på en etisk grund. I samtliga kommuner åberopas hänsynen 
till framtida generationers intressen som ett moraliskt ansvar, och en viktig grund for 
LA21-arbetet (t.ex. 206, 209, 210, 216, 230 246). Här hänvisas återkommande till 
Brundtlandrapportens definition av hållbar utveckling som "en utveckling som tillgodoser 
dagens behov utan att undergräva framtida generationers möjlighet att tillgodose sina 
behov" (206; 207 kap.2 s4; 210 slO). I T rollhättans översiktsplan från 1995 (210 slO) 
uttrycks målet att verka för en långsiktigt hållbar utveckling, baserad på en definition på 
det hållbara samhället som: 

"...ett samhälle som lever i harmoni med den lokala miljön och inte heller skadar miljön någo n 
annanstans nu eller i framtiden. Livskvalitet och kommande generationers intressen prioriteras 
framför nutida materiell konsumtion och ekonomisk tillväxt." 

I några fall betonas även betydelsen av att integrera framtida generationers intressen i 
politiska beslutsprocesser. I Trollhättan menar man t.ex. att försiktighetsprincipen [se 
kap. 3 C] bör tillämpas på verksamheter i kommunen (210 s20), och i Sala heter det: 

"En hållbar utveckling förutsätter...ett långsiktigt tänkande och solidaritet mellan generationerna. 
När viktiga beslut fattas tas hänsyn till kommande generationer, så att även de får ett bra 
samhälle att leva i." (206 s30) 

Aven LA21-processerna som sådana framställs som långsiktiga åtaganden, och 
dessutom också som samlade utvecklingsstrategier för kommunerna (201, 206 s4, 213, 
216). Ett uttryck för att processerna uppfattas som långsiktiga åtaganden är frånvaron av 
fastställda sluttidpunkter. Som första punkt i en sammanfattning av Trollhättans LA21-
process heter det t.ex.: "Det som kännetecknar arbetet är långsiktighet - Agenda 21-
arbetet betraktas inte som ett projekt." (213) Ofta är det inskrivet att det ska finnas ett 
moment av fortlöpande utvärdering och gradvis fördjupade ambitioner (201, 210 si9, 
213); konkret manifesteras detta också i att kommunerna från mitten av 90-talet infört 
årliga kommunala miljöredovisningar samt utvecklat interna miljöledningssystem för den 
egna organisationen (se avsnitt B). I Sala har man också valt att identifiera vilka visioner 
och mål som vägleder processerna i en kort, medellång respektive mycket lång tidrymd 
(206).11 Vissa kommunala LA21-dokument är utformade som en vision för en viss 
angiven tidpunkt (här förekommer t.ex. årtalen 2005, 2010, 2025 och 2030) [232 206 
209 212]. 

Synsätten på ekologisk problemlösning 
Min analys av synen på ekologisk problemlösning i LA21-dokumenten är mer 
omfattande än de två teman som behandlas ovan. Jag har därför valt att indela denna i 
tre delar: problemlösningens grunder; problemlösningens sammanhang; samt aktörer 
och arenor (jfr kapitel 3 D). 

Problemlösningens grunder. Den ekologiska problemlösningen framträder delvis som 
en teknisk utmaning i kommunernas LA21-dokument. Betydande utrymme ägnas 
tekniska system och infrastrukturer i kommunerna (och samhället i allmänhet). Det är 
också en utgångspunkt i samtliga kommuner att många tekniska system i dagens 
samhäll vilar på inte är hållbara, och måste förändras alternativt ersättas med andra 
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system i processen för hållbar utveckling. I Kungsör, Sala och Örebro framställs 
detta som en fråga om att ersätta system baserade på linjära tankesätt med 
kretsloppsbas erade system (214, 216 s4, 226 s4f). I Sala slår man fast: 

"Nu måste vi byta till en uthållig teknologi som passar det ekologiska systemet och samtidigt 
återskapa kretslopp i samhällets materialhantering. Och det måste vi klara på ett eller två 
decennier." (204 s 12) 

Den utmaning som framtonar som den viktigaste i Sala, Trollhättan och Örebro avser en 
djupgående förändring av transportsystemen i samhället. Huvuduppgifterna är här att 
minska transportvolymernas omfattning (206 s20, 209, 216 s34ff, 239), att minska 
bilanvändningen i relation till mindre miljöstörande transportslag (206 s20, 216 s35, 
243), och att ersätta fossilbränslen med förnyelsebar och småskaligt producerad energi 
(208, 209, 206). En annan mer framträdande utmaning är att ersätta dagens vatten- och 
avloppssystem med kretsloppsbaserade biologiska system. I LA21-dokument formuleras 
bl a. mål om att återföra näringsämnen till jordbruket i närområdet, samt att rena dagvatten 
genom att låta detta infiltreras i nyskapade våtmarker (216 s41f, 206 s53, 243). 

I Trollhättan och Örebro, där man i högre grad än i de mindre kommunerna arbetar 
med kvantifierade miljömål, är vanligen ambitionen att förverkliga denna typ av 
utmaningar i ett medellångt tidsperspektiv (se även avsnitt B). Mot den bakgrunden 
framträder vissa mål som mycket radikala. Ett exempel är målet i Trollhättan att till 
2010 halvera användningen av icke förnyelsebar energi i den geografiska kommunen 
(med 1996 som referensår). Vidare: 

"Den kommunala verksamheten skall vara en föregångare i detta omställningsarbete och skall 
under samma period minska sin användning av icke-förnyelsebar energi med minst 90 procent." (244) 

Den fysiska planeringen i det svenska samhället har under efterkrigstiden kännetecknats 
av en långtgående funktionsuppdelning där bostäder, arbetsplatser och handel i stor 
utsträckning separerats från varandra (Bergdahl & Rönn 2001). I Sala och Örebro framställs 
detta som någonting starkt miljöbelastande och en faktor som motverkar hållbar 
utveckling. Här formuleras därför målet att på lång sikt skapa ett samhälle där bostäder, 
arbetsplatser och basservice är integrerade. Detta framställs samtidigt som led i en 
social vision, och något som skulle öka medborgarnas livskvalitet (se även nedan) [206, 
209 s21ff]. 

Flera av här redovisade mål speglar i sig en syn att man på lokal nivå har kapacitet att 
påverka utvecklingsskeenden i samhället. LA21-dokumenten präglas också generellt av 
tillförsikt om möjligheterna att styra kommunens framtid. Utvecklingen av visioner 
framställs då ofta som en viktig grund i förverkligandet av det hållbara lokalsamhället 
(219 232; se även följande avsnitt). I Sala görs t.ex. gällande att det visserligen finns 
områden där den enskilda kommunen har svårt att påverka utvecklingen, men att 
möjligheterna att styra över den lokala utvecklingen sammantaget ändå är mycket goda: 
"[LA21]projektet...handlar just om att forma framtiden, utifrån visionen om ett 
ekologiskt hållbart samhälle" (205). 

Som ovan redovisats förekommer det många uttryck för systemkritik i LA21-
dokumenten. Det är dock endast Sala och Örebro som närmare problematiserar frågor 
om värdekonflikter i samband med förverkligandet av hållbar utveckling. Här menar 
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man att denna utmaning nödvändiggör ett aktivt uppmärksammande av målkonflikter. I 
Örebro argumenteras t.ex. att det uppträder konflikter mellan kortsiktiga ekonomiska 
respektive långsiktiga ekologiska mål, och att det är "ett politiskt ansvar att ge det 
långsiktiga samhällsintresset företräde" (216 s3). Kommunen manar också till kritisk 
betraktelse av olika strukturer och fenomen: 

"Genom att ifrågasätta de rationella tekniska lösningarna uppmuntrar vi till kreativitet och mod 
att tänka om och tänka nytt." (218) 

I Sala betonas att samhällsutvecklingen inte avgörs av mekaniska krafter utan av 
människans ställningstaganden (205, 206). Här riktas även kritik mot expertutformad 
prognosstyrning baserad på "framskrivningar av den aktuella utvecklingen" (205). 
Motivet är att denna kanske inte alltid leder fram till en för medborgarna önskvärd 
samhällsutveckling: 

"Trafikanläggningarna byggs ut for att kunna svälja den förväntade ök ningen av bilismen, vilket 
leder till att det blir bekvämare att välja bilen, vilket minskar underlaget för kollektivtrafiken, 
vilket ytterligare ökar bilis men. Prognosen visar sig stämma! Men har vi fått det samhälle v i 
verkligen vill ha?" (aa) 

I planeringsunderlaget till Salas LA21/Översiktsplan hävdas att dagens samhälle styrs 
av en "teknikdriven utveckling och självuppfyllande prognoser". Mot detta ställs en 
"visionsdriven utveckling" vilken samtidigt framställs som en förutsättning för det 
hållbara samhället: 

"Tekniken far här en tjänan de roll, för att uppnå mänskliga mål. Genom ett starkt lokalstyre och 
ett stort inslag a v lokal självförsörjning är kommunen mindre beroende a v trender i omvärlden. " 
(207 kap.2 s30) 

I samtliga kommuner framställs de enskilda medborgarnas förhållningssätt som en 
nyckelfaktor för möjligheterna att utveckla det kommunala arbetet med hållbar 
utveckling (205; 216 s24f; 214; 266). Örebros samlade LA21-dokument slår t.ex. fast: 
"Attityd- och beteendeförändringar hos människorna är det som ger störst kraft i 
omställningsarbetet." (209) I Sala betonas den enskildes ansvar: 

"Varje enskild person i Sala kommun ska känna sig ansvarig och delaktig i det ekologiska 
samhällets uppbyggnad och fortlevnad och beröras av det i sin vardag. Vägen dit innebär att var 
och en måste förstå vad han eller hon kan bidra med. Information och kunskap är en 
förutsättning för den nödvändiga attitydförändringen." (204 s 15) 

Uppmaningar till invånarna att prioritera miljöanpassade produkter är vanliga, och 
också något som förekommit redan tidigt i processerna. I sammanhanget kan nämnas 
Örebros s.k. svarta lista som introducerades 1990 (216 s25). Denna sammanställning av 
särskilt miljöfarliga produkter kom till stånd p.g.a. frånvaron av sådana 
produktsammanställningar i Sverige vid denna tidpunkt.12 I LA21-dokument ges också 
en mångfald råd om hur den enskilda människan kan åstadkomma en mer effektiv 
resursanvändning (216; 207 kap.2; 209). 

Enligt många LA21-dokument nödvändiggör hållbar utveckling emellertid inte bara 
att konsumtionens sammansättning förändras, utan även att invånarna i grunden 
förändrar sitt förhållningssätt till densamma. Mål om att invånarna bör minska sin 
konsumtion formuleras i samtliga kommuner (202, 206, 212, 216 235 s20, 246). Örebros 
miljövårdsprogram slår t.ex. fast: "En viktig del av en miljömedveten konsumtion är att 
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konsumera mindre" (216 s24). Det LA21-utbildningsmaterial som utvecklats i Sala och 
Trollhättan är också präglat av sådana tankegångar. Här far målgrupperna bl a. genom 
olika exempel och övningar reflektera över möjligheterna till att radikalt minska sin 
konsumtion (211 kap.8, 231 s5). 

Konsumtionsminskning framställs inte i något fall som en omställning förenad med 
uppoffringar. Tvärtom framträder detta i flera dokument som en positiv utmaning (246 
207 209). Tanken är att individerna skulle bli mer harmoniska och i större utsträckning 
fa utrymme att bejaka andra typer av värden, om konsumtionskulturens makt över 
människan minskar. I Salas LA21/Öpl heter det t.ex.: 

"I ett h ållbart samhälle har människor ett gott liv. Vi lever i ett tempo som ger utrymme for både 
arbete, gemenskap och personlig utveckling. Kulturarvet är en bärande del av samhällets själ och 
identitet. Rika kulturupplevelser, mänsklig samvaro och eget skapande har tagit över en del av 
tidigare års jakt på prylar." (206 s47). 

Frågan om människans livskvalitet är överhuvudtaget ett centralt tema i kommunernas 
nyckeldokument (denna aspekt är dock jämförelsevis mindre starkt betonad i 
Trollhättan). Här efterlyses ett samhälle där det som skänker livet mening i högre grad 
utgår från sociala relationer och tillfredsställelsen i att leva i nära harmoni med 
naturen (209, 206, 205, 233, 246, 210 slO, 213). Engagemang för ett hållbart samhälle 
och utvecklingen av mindre materialistiska värderingar framställs ibland också som en 
möjlighet att stärka den enskilde människan (209, 246, 240). Här framtonar en vision 
av ett samhälle där ekonomi och sociala relationsmönster sammansmälter. Örebros 
LA21 -dokument (utformat som en vision för år 2025) är belysande: 

"Vi har utvecklat möjligheter till försörjning i arbeten som både ger oss arbetstillfredsställelse 
och en god gemenskap. De sysslor som utförs är styrda av behov av varor och tjänster i 
solidaritet med om världen... Som konsumenter väljer vi främst en produktion av varor med lång 
livslängd och som kan återbrukas i andra former . Vi handlar mer efter funktion och god teknik 
än utifrån slit- och slängprincipen...Mat och energi produceras med optimal teknik...nära 
konsumenterna." (202; se även Khakee 1999) 

Som framkommer i föregående kapitel vilar processerna delvis på mål som inte är 
relaterade till ekologisk problemlösning, och framträder då främst som ekonomiska 
utvecklingssatsningar. Denna typ av avsikter artikuleras dock sällan i LA21-
dokumenten. I enskilda LA21-dokument från Kungsör, Sala och Trollhättan förekommer 
tankar om att vinna olika former av ekonomiska eller näringsrelaterade fördelar åt 
kommunen [246 213 205]. I Trollhättan betraktas LA21-arbetet bl a. som en möjlighet att 
vinna "konkurrensfördelar såväl för kommunala förvaltningar som för företag 
verksamma i Trollhättan" (203, även 213). Särskilt betonas möjligheten att ge kommunen en 
spjutspetsroll inom miljöteknikområdet (213). I vissa sammanhang åberopas ett 
synergiförhållande mellan ett aktivt LA21-arbete och mål som är relaterade till 
kommunernas ekonomiska utveckling. Ett exempel är att man i både Kungsör och Sala 
framställer arbetet med naturvård och hållbar utveckling som ett medel att göra kommunen 
attraktiv som boendemiljö. Detta i sin tur förväntas bl a. generera inflyttning (214, 204). 
Överlag framtonar annars en viljeriktning att LA21 bör vila på en grund av 
samarbetsanda och öppenhet mot omvärlden (201 202) Kungsörs miljöpolicy (201) betonar 
t.ex. att kommunens LA21-arbete ska kännetecknas av öppenhet - att man ska dela med sig och 
"sprida erfarenheter på miljöområdet till näringsliv, offentlig sektor och allmänhet" (även 264). 
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Problemlösningens sammanhang: En rad olika faktorer visar att kommunerna 
uppfattar lokalsamhället som en viktig politisk nivå i den ekologiska problemlösningen. 
Här kan bl a. nämnas betoningen av kommunemas globala ansvar, och att processerna 
direkt hänvisar till uppmaningarna i kapitel 28 i FN:s Agenda 21 (jfr ovan). Viktigast är 
dock att det hållbara samhället - så som det framträder i kommunemas LA21-dokument -
är ett samhälle kännetecknat av långtgående politisk decentralisering, där de ekonomiska 
relationerna också bygger på närhetsprinciper. 

Det är min bedömning att genomförandet av de riktlinjer som formuleras i 
kommunemas LA21-dokument på ett grundläggande sätt skulle påverka de ekonomiska 
relationerna i lokalsamhället. Detta gäller i synnerhet kommunerna Kungsör, Sala och 
Örebro, men även i Trollhättan artikuleras idéer i samma anda som i övriga kommuner. En 
central tanke är att en samhällsekonomi baserad på kretsloppsprinciper bygger på: (a) 
småskalighet, (b) nära ekonomiska relationer mellan tätorten och dess omgivande 
landsbygd (ofta betecknat "stad land-samverkan") [216 s27; 206 sl5f, 20; 209; 214 
270]. Följande motiv anges: 

(1) Behov av att minska miljöbelastning från bl a. Çârrtransporter [220; 216 s27, 29; 270] 
(2) Behov av att minska lokalsamhällets sårbarhet och beroende av (icke hållbara) 
makrostrukturer i samhället [246; 214 s 19] 
(3) Behov av att stärka människans band med naturen [246; 216 s39; 271] 
(4) Målet att främja den lokala ekonomin [246; 209] 

I vissa LA21 -dokument framställs ett starkare inslag av självförsörjning som ett 
väsentligt mål i det kommunala arbete med hållbar utveckling (212, 209, 207 kap.2). 
Detta gäller då framförallt energi- och livsmedelsförsörjningen (216 s33, 248, 243). En 
effekt av en sådan utveckling skulle bl a. bli att befolkningens livsmedelskonsumtion i 
högre grad anpassas efter ekologiska förhållanden i närregionen (jfr analysen av 
bioregionalismen i kap. 3 C). I Salas LA21/Öpl-dokument heter det t.ex.: 

"Hållbar utveckling förutsätter ett närmare samspel mellan producenter och konsumenter. 
Framförallt är maten i allt större utsträckning närproducerad oc h anpassad till de naturliga 
förutsättningar som råder i området. En stor de l av förädlingen...sker också lokalt...Därigenom 
kan till exempel miljömässiga och etiska krav på de varor som produceras lättare slå igenom." 
(206 s32; tillagd kursivering) 

Målen om att stärka den lokala ekonomin motiveras i enskilda sammanhang med att 
detta främjar den ekonomiska utvecklingen i kommunen (246; 212; 206 s55). Den 
kretsloppsbaserade ekonomi som efterlyses i kommunemas LA21-dokument signalerar 
annars ett uppbrott från dagens tillväxtekonomi. Detta speglas inte bara i att lokala 
ekonomiska relationer uppfattas som ekonomins grund, utan även i målen om en 
resurssnål och behovsstyrd ekonomi (se även nedan). I Örebro har man utvecklat en 
LA21-vision för 2025 med bl a. följande riktlinjer: 

"Externetableringar med detaljhandel tillåts inte längre. Örebroarna stannar gärna i sin egen 
kommun på semestern...Vi äter mer lokalt producerad mat och mindre av sådana livsm edel som 
måste transporteras långa sträckor som t.ex. kaffe och apelsiner. V i äter mer grönt oc h mindre 
kött. Endast ekologisk odling förekommer i kommunen...Den minskade varukonsumtionen och 
resurshushållningen har lett till att uttaget av råvaror minskat till en tiondel av 1990-
talets...Kommunen är i hög grad självförsörjande (med förnyelsebar energi)..." (212) 
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I Sala och Kungsör framställs den på närhetsprinciper baserade kretsloppsekonomin 
också som ett medel att åstadkomma starkare mentala band till ekosystemet hos 
befolkningen. I planeringsunderlaget till Salas LA21/Öpl heter det t.ex.: 

"En utgångspunkt i det hållbara samhället är att människor är aktiva och ansvarstagande. För att 
lättare kunna se samband m ellan orsak och verkan och ekologiska beroende krävs närhet oc h 
överblick. Så mycket basproduktion som möjligt sker lokalt, vilket minskar transport-behovet." 
(207 kap.2 s28; se även 206 s61). 

I Kungsör framställs också målet att nå en ökad harmoni med ekosystemet som en 
viktig etisk grund för processen (246, 214; denna ansats behandlas närmare i följande 
avsnitt). Sådana idéer förekommer däremot inte i de större kommunernas LA21-
dokument. Exempelruta 3 på följande sida exemplifierar hur man inom LA21 arbetar 
med att stärka stad land-relationer och den lokala ekonomin. 

Aktörer och arenor: Den ekologiska problemlösningen framställs i nyckeldokument i 
samtliga kommuner som en tvärfacklig utmaning, och en uppgift där alla aktörer och 
arenor i lokalsamhället tillskrivs en roll (201, 203, 204, 216). Betydelsen av att 
mobilisera hela den kommunala organisationen samt näringslivet framhålles allmänt 
(264 213 216). Särskild stor uppmärksamhet ägnas dock civilsamhället. 

Medborgarnas medverkan i förverkligandet av det hållbara samhället förväntas inte 
bara vila på att dessa aktivt förändrar sina livsstilsmönster, utan även på deras 
deltagande i politikformulering och implementering inom ramen för LA21. I flera 
nyckeldokument framställs en förstärkning av demokratins mekanismer som ett centralt 
villkor i skapandet av ett hållbart samhälle (202, 214, 216, 206, 213). 
Demokratifrågorna har efterhand också fatt en mer framträdande roll i processerna. 
Detta gäller då i synnerhet i Örebro där en särskild process för att stärka den lokala 
demokratin utvecklats inom ramen för LA21 (217). De motiv som åberopas för att 
integrera demokratifrågor i LA21 -processerna är följande: 

(1) Egenvärdet av att utveckla den lokala demokratin (202, 205, 217). 
(2) Tanken att implementeringen av LA21-målen bygger på ett brett folkligt 
engagemang (209 s2, 238, 240). 
(3) En politik för hållbar utveckling har bättre förutsättningar att vinna legitimitet om 
den har bred folklig förankring. Till grund ligger antagandet att en förstärkning av 
demokratins processer också kommer att fa människor att uppleva miljöfrågorna som 
mer angelägna (216 s3, 219, 233). 
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Exempelruta 3: 
LA21 i handling: Att stärka den lokala ekonomin 

I kommunerna förekommer en lång rad uttryck for försök att stärka de ekonomiska 
relationerna inom närregionen. Detta visar sig starkast i Kungsör och Sala, men är även 
framträdande i de större kommunerna (123P 130T). Sådana projekt utvecklas ofta i 
samverkan mellan kommun och andra aktörer, och omfattar allt från satsningar på lokala 
gårdsmejerier till lokalt framställd biogas. J ag har här valt att illustrera med ett exempel 
hämtat från Trollhättan. Här har Centralköket, leverantör till kommunens samtliga skolor, 
sedan 1992 arbetat ned upphandlingsrutiner ämnade att stärka relationerna mellan stad och 
land inom liv smedelsförsörjningen. Konkret har man verkat för att de inköpta råvarorna i så 
stor utsträckning som möjligt ska vara närproducerade och också ekologiskt framställda. 
Syftet har varit att minska beroendet av fjärrtransporter och konventionellt/storskaligt 
producerade livsmedel. Ambitionerna har fördjupats efterhand, genom att ställa ökade krav 
på grossister och utveckla samarbeten med producenter i närområdet. Framförallt har man 
utvecklat nära kontakter med den regionala producentföreningen Samodlarna Västerbygden. 
För att bl a vinna samordningsfördelar och skapa opinion för lokal och ekologisk produktion 
har även ett s k matnätverk bildats bestående av kommun, landsting, lokala resturanger, 
ekologiska odlare och en lokal grossist. Satsningen på lokal och ekologisk produktion har 
samtidigt inneburit merkostnader (1997 motsvarande ca 250.000 sek per år) och betydande 
merarbete (det senare bl a mot bakgrund av den viktigaste grossisten av lönsamhetsskäl 
länge var ointresserad av att tillhandahålla de efterfrågade varorna i sitt sortiment) [133]. 
I samtliga kommuner åberopas samtidigt hur målet att stärka de ekonomiska banden mellan 
stad och land, kompliceras genom EU:s regler för offentlig upphandling. Lagen om offentlig 
upphandling (1996:443) stadgar att all upphandling med ett värde om minst 1.7 mkr måste 
gå ut i öppen konkurrens på hela EU-marknaden. Dessa regler är utformade i syfte att främja 
en viss typ av ekonomiska mål - varors fria rörlighet och en öppen konkurrens inom EU-
området. Att ge företräde för lokala producenter blir ur detta perspektiv 
konkurrenshämmande. Andra bedömningsgrunder vid upphandling såsom miljöskäl 
underordnas också konkurrensnormen (jfr SOU 1997:105 si 17). Det uppges vara svårt att 
hävda miljöintresset mot bakgrund av dessa regelverk (110 125 155), något som bl a fångas 
i följande kommentarer:1 

"Vi får inte - p g a att det inte får vara konkurrenshämmande - ställa krav på att livsmedel ska vara 
lokalt producerade." (133) 

"Här finns ett problem. Om man vill verka för lokal hållbarhet och samtidigt tvingas annonsera nere i 
Bryssel for det här med potatisinköp. Det är helt korkat!" (104) 

I många dokument används uttrycket underifrånperspektiv som en samlande beteckning på 
denna typ av ambitioner (jfr kapitel 3) [205 214 213 267] Man kan argumentera att 
gränserna mellan politik och civilsamhälle här delvis upplöses. Det uttrycks förhoppningar 
om att politisk organisering kring LA21 ska utvecklas i bostadsområden, men också om 
medborgarnas aktiva medverkan i utformningen av kommunemas samlade utvecklingsmål 
(206, 217, 233, 240, se även Khakee 1999 om Örebro). Hur dessa mål överförs i handling 
behandlas i kap. 7 C. 

Vad som är intressant att notera är att politikernas ansvar i arbetet med hållbar 
utveckling sällan betonas. Örebro utgör här delvis ett undantag (216 s3). Det svaga 
uppmärksammandet av politikens roll är anmärkningsvärt, då genomförandet av de i 
många fall mycket radikala LA21-målen torde förutsätta aktivt politiskt initiativ och 
ledarskap. 
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Sammanfattning 
Nedan sammanställs i tabellform kännetecknande drag i kommunernas LA21-
dokument, och de perspektiv på ekologisk problemlösning dessa anknyter till. En 
fördjupad analys ges i sammanfattningen till detta kapitel: 

Tabell 1. LA21-dokumentens orienteringar 
Utmärkande drag Perspektiv på 

ekologisk 
problemlösning 

Syn på 
ekosystem och 
ekologiska 
krisens natur 

•Betoning av ekosystemets begränsningar. 
•Etiska motiv värna ekosystemet (tydligast i Kungsör). 
•Global dimension stark, med undantag för sociala faktorer. 

Socialekologisk 
inriktning. Syd
solidaritet dock 
ej betonad. 

Samhällsanalys 
och processemas 
roll 

•Tydlig systemkritik i främst Sala och Örebro (ifrågasättande 
av tillväxtekonomi och konsumtionssamhälle). 
•Samhällsutvecklingen måste vila på ekologisk grund, samt 
att ekologiska, ekonomiska och sociala mål integreras. 
•Åberopande av framtida generationers intressen som grund 
for processerna. 

Socialekologiskt 
inriktad analys 
och riktlinjer. 

Syn på ekologisk 
problemlösning 

•Djupgående förändringar av tekniska system och 
infrastrukturer i samhället nödvändiga. 
•Problematisering av samhällsmål, samt belysning av 
konfliktlinjer nödvändigt (särskilt betonat i Sala). 
•Grundläggande livsstilsförändringar nödvändiga (svagare 
betonat i Trollhättan än i övriga kommuner). 
•Lokalsamhället tillskrivs nyckelroll. 
•Hållbar utveckling nödvändiggör ekonomi organiserad 
enligt närhetsprinciper. 
•Medborgarnas politiska medverkan central. 
•Enskilda mål dock ej direkt relaterade till ekologisk 
problemlösning, utan utgör snarare inslag i ekonomisk politik. 

oTill helt 
övervägande del 
socialekologisk 
orientering. 
oEnstaka ex. på 
miljöarbete 
legitimerat med 
konkurrensmotiv 
speglar dock 
ekomodernism. 

B. Viktiga metoder, instrument och samlande frågor i LA21 
I detta avsnitt uppmärksammas viktiga samlande frågor och metoder i det konkreta 
LA21-arbetet. Analysen avser: (1) Metoder och instrument som fatt en mer central roll 
för att möjliggöra utveckling av LA21-arbetet. (2) Frågor som utvecklat en viktig roll i 
kommunernas samlade LA21-arbete [profilfrågor inom enskilda arenor behandlas i kap. 
7]. Inom respektive område analyseras: 

(1) Viktiga metoder och instrument i LA21 
•Miljöledningssystem i LA21-arbetet. Utveckling av s.k. miljöledningssystem har 
genomförts i samtliga kommuner i avsikt att systematisera LA21-arbetet, förtydliga 
ansvarsförhållanden, och möjliggöra utvärdering av processemas resultat. 
•Fastställande av preciserade miljömål. I framförallt Örebro har kvantifierade miljömål 
antagits som konkreta riktmärken för LA21-arbetet. 
• Upphandlingsinstrumentet. Den kommunala upphandlingen framträder som ett viktigt 
instrument i det interna miljöanpassningsarbetet inom den kommunala organisationen. 
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(2) Viktiga samlande frågor i LA21 
•Källsortering. Källsorteringsfrågor är den aspekt i LA21-processerna som fatt det 
bredaste genomslaget. 
•Den sociala dimensionen. Tanken att integrera frågor om människans livskvalitet och 
sociala sammanhang i den ekologiska problemlösningen framträder som ett övergripande 
mål för processerna. Även om denna typ av faktorer ges viss uppmärksamhet i följande kapitel, 
har jag funnit det motiverat att här ge en översiktlig redogörelse för den sociala dimensionen. 

Även det s.k. underifrånperspektivet framstår som ett centralt inslag i processerna. 
Denna fråga är emellertid tydligt kopplad till civilsamhällets roll i LA21, och behandlas 
därför först i analysen av civilsamhället i kapitel 7. En annan central dimension är 
strävan att stärka den lokala ekonomin, och att utveckla kretslopp mellan stad och land. 
Jag har dock avstått från att ge en separat redovisning av denna dimension. Bakgrunden 
är att uttryck för sådana mål behandlas fortlöpande i analysen av olika arenor i kapitel 7, 
och att de dessutom ofta angränsar till aspekter av LA21-arbete som berörs i andra 
sammanhang i fallstudien. Exempelruta 3 i föregående avsnitt ger dock en allmän 
uppfattning om hur denna typ av frågor integreras i processerna. 

Miljöledning 
Samtliga fyra kommuner har utvecklat rutiner för att systematisera och skapa 
möjligheter att utvärdera LA21-arbetet inom den egna organisationen. Fram till slutet av 
90-talet har detta till stor del skett ad hoc-mässigt, och i huvudsak baserats på modeller 
som kommunerna självständigt utvecklat. Kungsör utgör här ett undantag, då man sedan 
1994 arbetat med EU:s miljöledningssystem EMAS (Eco-Management and Auditing 
Scheme) inom den kommunala verksamheten. Nedan ges också en särskild belysning av 
Kungsörs arbete med miljöledning inom den egna verksamheten. 

EMAS är tillsammans med den internationella standarden ISO 14001 de 
dominerande systemen för miljöledning.13 Dessa syftar bl a. till att systematisera och 
certifiera miljöarbete, samt skapa förutsättningar att mäta förändringar över tid. Genom 
att EMAS-registrera en verksamhet förbinder man sig även att gradvis fördjupa 
miljöarbetet inom denna. Drivkraften för att låta registrera en verksamhet enligt EMAS, 
vilket är en tämligen invecklad process, är inte minst att detta indikerar höga 
miljöambitioner (Connelly & Smith 1999 s 159). EMAS är utformat för näringslivet 
(Pearce 1994), varför dessa kriterier också speglar förutsättningar inom denna arena. 

Örebro har sedan 1980-talet institutionaliserat uppföljningsrutiner för kommunens 
miljöarbete (se även kap. 5).14 Sedan 1996 produceras årligen ett s.k. miljöbokslut där 
resultatet av det senaste årets miljöarbete redovisas (229). Här ges även en 
riktningsanalys vad gäller förändringar i miljökvalitet. Även Trollhättan publicerar 
sedan 1995 årligen en sådan rapport, miljöredovisningen (220-222). Salas medverkan i 
ett metodutvecklingsprojekt för gröna räkenskaper (utvecklat vid Stockholms universitet) 
1993-94 har resulterat i att man årligen producerar ett s.k. grönt bokslut. Ambitionerna 
för denna redovisning har också successivt vidgats (219); målet är även att integrera 
folkhälsorelaterade välfärdsmått i bokslutet. Ett sådant arbete pågår f.ö. också i Örebro. 
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Intresset för miljöledningsfrågor växte i kommunerna under den senare delen av 90-
talet. Både Trollhättan och Örebro har valt att utveckla mer genomarbetade miljö
ledningssystem, baserade på ISO 14001. Denna utveckling bör närmast tolkas som att 
LA21-arbetet inom förvaltningen övergått i en konsolideringsfas, där miljöfrågan alltmer 
betraktas som en del av arbetsrutinerna. Men det anknyter också till en allmän trend -
antalet svenska kommuner som infört eller påbörjat arbete med miljöledningssystem har 
vuxit starkt under den senare delen av 1990-talet (jfr Brundin & Eckerberg 1999 s9)15. 

Kungsörs kommun påböijade 1994 som första svenska kommun ett arbete med att 
integrera EMAS i den egna verksamheten.16 Sedan 1997 deltar kommunen (tillsammans 
med Kalmars, Smedjebackens och Västerås kommuner) även i ett s.k. försöksprojekt 
som leds av Kommunförbundet, och där också det nationella Miljöstyrningsrådet ingår. 
Avsikten har varit att undersöka möjligheter att förändra EMAS-förordningen så att 
även kommuner ska kunna bli registrerade. 

EMAS-registrering bygger på att det sker en ingående kartläggning av berörda verk
samheter. Som ett första steg genomförde därför Kungsörs kommun under hösten 1994 
en övergripande utredning, bl a. utmynnande i en allmän beskrivning av de kommunala 
verksamheternas miljöpåverkan. Under perioden 1996 till 1998 har sedan särskilda s.k. 
miljöutredningar genomförts inom varje enskild kommunal verksamhet, inalles ett 70-
tal utredningar. Arbetet har utförts av anställda vid Kungsörs Miljöforum i samarbete 
med miljösamordnare inom de olika verk-samheterna. Genom utredningarna kartläggs 
en lång rad miljörelaterade aspekter avsedda som underlag för handlingsplaner. 

Att genomföra EMAS-registreringens olika led förutsätter goda specialkunskaper. 
Intervjupersoner har därför hävdat att EMAS-registrering istället för att skapa ett brett 
engagemang bland medarbetare inom organisationer och företag, lätt riskerar att 
utvecklas till en konsultfråga (139LA).17 Detta tycks dock inte gälla i Kungsör, där 
EMAS-utredningarna sägs ha engagerat en stor del av personalen vid många 
arbetsplatser. En viktig bakgrund har då varit att kommunen, genom sin medverkan i 
ekokommunrörelsen, redan utvecklat en plattform för sitt miljöarbete. Samtidigt har det 
också funnits en medveten strävan att engagera de anställda i arbetet med miljö-
utredningarna. På det hela taget ska EMAS-processen ha skapat förutsättningar för en 
mer effektiv miljöintegrering i den kommunala verksamheten (139LA 141LA). Även 
uppgifter från Trollhättan och Örebro talar för att införandet av miljöledningsrutiner vid 
kommunala arbetsplatser kan stärka legitimiteten för miljöarbetet. Institutionaliseringen 
av miljöarbetet sägs här ha bidragit till att öka dess status. Denna process innebär att 
miljöarbetet inte längre enbart baserar sig på frivilliga initiativ [154LA 241 s6]. 
Införandet av miljöledningsrutiner gör samtidigt att den ekologiska problemlösningen i 
högre grad framträder som en administrativ fråga (241 s35). Böljar processerna 
förknippas med arbetsrutiner och styrsystem är det också möjligt att detta går ut över 
bilden av LA21-uppdraget som någonting baserat på underifråninitiativ och visioner. 

I Kungsör framställs det som ett betydande problem att EMAS är utformat för 
näringslivet. Tanken bakom EMAS är att integrera miljömässiga överväganden i 
produktionsprocesser; det är däremot inte ett system utformat fór att problematisera 
produktionen som sådan. EMAS-förordningen har istället marknadsförts som en 
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möjlighet att vinna marknadsandelar och ekonomiska fördelar (241 s5; Connelly & Smith 
1999 si59), och bygger således på ekomodemism. Det har också visat sig svårt att integrera 
social-ekologiskt orienterade profilfrågor i Kungsörs LA21-arbete, såsom satsningarna 
på biologisk mångfald och folkhälsa. En anställd vid Kungsörs Miljöforum kommenterar: 

"För det första kan man ju inte registrera tjänsteverksamhet enligt EMAS; det är bara 
produktion. Sen står det att man ska titta på råvaro r, och vad är råvaror i en tjänstesektor. Man 
ska också titta på produktplanerin g oc h produktionsmetoder. De t finns ju inte heller, så det far 
man tolka om. Och det har tagit jättelång tid! Vi har tolkat om det här med 'produktion smetoder' 
[och talar istället om 'tjänster ']...Om man ser på äldreomsorgen så är 'tjän sten' vilken omvårdnad 
och boendeservice de boende far. På så vis kan v i fa med hälsoaspekterna....och att vi arbetar 
med biologisk mångfald...Man kan beskriva 'tjänsten' att vi jobbar med hagmarkerna och tar hit 
folk som tittar på hagmarkerna." (Intervju 1997) 

Samma typ av problem åberopas i Örebro (154LA). Mycket talar alltså för att EMAS 
orientering mot näringslivs- och produktionsintressen kan medföra anpassnings
svårigheter i ett LA21-sammanhang. Citatet ovan ger en antydan om svårigheterna att 
integrera sådana dimensioner av LA21-arbete som grundar sig på en mer komplicerad 
samverkan av sociala faktorer. 

Att arbeta med preciserade mål i LA21-processer - exemplet Örebro 
Sedan lång tid har Örebro använt kvantifierade miljömål som ett instrument i LA21. Få 
svenska kommuner har också drivit denna ansats så långt som just Örebro. Avsikten har 
varit att: (i) till lokala förhållanden bryta ned nationella miljömål, (ii) möjliggöra 
mätning av LA21-arbetets effekter. En nyckelperson ger följande kommentar: 

"Jag tycker att de flesta miljövårdsprogram jag sett har just dom här flummiga till intet 
föipliktigande formuleringarna. Det måste vara mätbart så långt det går att mätar Intervju 1996 

Örebros miljövårdsprogram (216) innehåller ett stort antal mål baserade på en global 
utblick, naturvetenskaplig analys och att nationella mål överförs eller anpassas efter 
lokala förhållanden.18 Kommunen har också formulerat helt egna mål, då det i vissa fall 
visat sig att de nationella målen "inte alltid är tillämpliga eller tydliga nog för den 
lokala nivån" (216 s6). Miljömålen innefattar bl a.: minskning av kommunens utsläpp 
av växthusgaser med 5% under programperioden 1994-98; marknära ozon med 50% 
under perioden 1988-2000; kväve- och fosforutlakning med 25% 1994-2000. Dessutom 
har kommunen formulerat ett antal resurshushållningsmål. Örebro var exempelvis 
föregångare i att formulera mål för en mer långtgående källsortering (301).19 

Att denna ansats fått en central roll är delvis ett uttryck för Örebros tidigt inledda 
arbete med hållbar utveckling. En nyckelperson menar att tilltron till preciserade 
miljömål minskade när Agenda 21 :s underifrånideal böljade vinna gehör några år in på 
1990-talet (154LA). Det har också sagts att de både konkreta och ofta radikala 
målformuleringarna är effekter av en resultatinriktad organisationskultur, där det från 
politisk sida varit logiskt att använda preciserade mål som kontrollinstrument i 
kommunens interna LA21-arbete (124LA).20 I Örebro har processens nyckelpersoner i 
högre grad än i övriga kommuner varit naturvetare. Enligt bla. Hilding-Rydevik & 
Johansson (1998) kännetecknas naturvetare av en mer optimistisk syn på möjligheterna 
att implementerà miljöpolitik på grundval av rationella beslutsmodeller (medan 
samhällsvetare i högre grad vägleds av vad som är politiskt genomförbart). 
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Effekterna av denna ansats är inte entydiga. Många uppsatta mål har inte 
förverkligats. Samtidigt sägs vissa av målen ha inspirerat till omfattande aktivitet.21 

Intervjuuppgifter och bedömningar av kommunens miljöbokslut ger en bild av att 
problemen varit störst i implementeringen av reduktionsmål för substanser (koldioxid, 
kväve, fosfor m.m.). Dessa mål avser hela den geografiska kommunen och berör således 
även verksamheter i civilsamhället (229). Att döma av intervjuer och LA21-dokument har 
dock arbetet med denna typ av reduktionsmål snarare kännetecknats av punktinsatser, 
än av strävan efter helhetsgrepp där lokalsamhällets olika aktörer involveras. 

Det har väckts kritik inom den kommunala organisationen mot att de uppsatta målen 
(och överhuvudtaget utformningen av Miljövårdsprogrammet) leder till en alltför hög 
grad av detaljstyrning. Utformning av kvantifierade mål förekommer även i övriga 
kommuner, då främst i Trollhättan. Vid sidan av Örebro är det också i Trollhättan man 
finner den mest positiva inställningen till detta tillvägagångssätt. Överlag går dock 
uppfattningarna starkt isär bland intervjupersoner. Kritiken går framförallt ut på att 
precisering av detaljerade mål är svårförenligt med underifrånidealen, och riskerar att 
skapa en likriktad process. Somliga ifrågasätter också ansatsen att anamma nationella 
miljömål, då förutsättningarna i de enskilda kommunerna skiljer sig stort (106LA, 114LA, 
102K, jfr Fernler 1997 s20). Följande kommentar från Kungsör åskådliggör en skiljelinje 
mellan ett "filosofiskt" och mer "rationalistiskt" sätt att närma sig miljöproblemen: 

"Vi har ju inte antagit några såna här skarpa mål: 'Hur ska vi kiympa utsläppen till den nivån 
eller den nivån?' V i har ju jobbat på ett annat sätt, för att se det här från andra hållet så att 
säga...Jag tycker att man ska hitta sin själ i kommunen innan man böljar formulera mål." 
(Intervju 1996) 

Kvantifiering av LA21-processens allmänna mål är i princip förenligt med samtliga av 
de tre perspektiv på ekologisk problemlösning som fastställts i kapitel 3. Örebros ansats 
speglar dock tydligt idén om lokalsamhällets globala ansvar, och vilar i den meningen 
på en socialekologisk grund. Möjligheterna att arbeta med denna typ av mål torde 
underlättas i kommuner där det i likhet med Örebro finns ett politiskt ledarskap i 
processerna. Intervjuuppgifter visar samtidigt att det kan vara svårt att förena 
preciserade mål med kommunernas socialekologiskt inriktade underifrånideal. Detta 
gäller främst vid formulering av övergripande miljömål för hela den geografiska 
kommunen. Samtidigt som metoden tydliggör viljeriktningar i LA21 -arbetet, anknyter 
den också den långvariga traditionen av rationella politiska beslutsmodeller inom 
miljöpolitiken (se även kap. 3). 

Upphandlingen 
Den kommunala upphandlingen framställs ofta av intervjupersoner som ett viktigt 
instrument i arbetet med LA21 (se även Fudge & Rowe 2000). Med den omfattande 
upphandling som sker inom en kommunal organisation är det också naturligt om 
formerna för upphandlingen hamnar i fokus i ett miljöanpassningsarbete. Inom de 
kommunala organisationerna finns ett stort antal inköpsansvariga personer (i t.ex. 
Trollhättan handlar det om 400 inköpsansvariga). Spindel i nätet är emellertid någon 
form av inköpskontor eller inköpsavdelning. Det är främst genom denna centrala 
funktion som kommunala enheter och förvaltningar gör sina inköp. Kungsör saknar 
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dock en sådan instans, här är upphandlingen decentraliserad till de enskilda enheterna. 
Inköpskontoren ansvarar för att teckna avtal med grossister och andra leverantörer, men 
även för att exempelvis omsätta policybeslut om miljöanpassad upphandling i konkreta 
kriterier. Den centrala inköpsenheten kan därmed utveckla en viktig roll i LA21. 

Miljöanpassad upphandling kan principiellt ta sig olika uttryck. I studiens kommuner 
har följande former dokumenterats: 

(a) Direkta försök att påverka produktionsprocesser hos leverantörer (Örebro). 
(b) Prioritering av miljömärkta produkter vid upphandling (samtliga kommuner). 
(c) Försök att främja den lokala ekonomin genom att stödja producenter i närregionen 
(samtliga kommuner). 

Försök att aktivt framtvinga förändringar i produktionsprocesser är i fallstudien endast 
dokumenterade i Örebro. Kommunen (med det kommunala bostadsbolaget Öbo i 
spetsen) inledde i slutet av 1980-talet en bojkott av vitvaror från Electrolux för att fa 
företaget att upphöra med sin freonanvändning. En nyckelperson hävdar också att detta 
var ett bidragande skäl till att företaget stoppade bruket av freoner (124LA). 

Val av miljömärkta produkter har varit det viktigaste instrumentet i den kommunala 
upphandlingen. Detta ger en signal till producenter att upphandlaren prioriterar de 
leverantörer som kan erbjuda de miljömässigt bästa produkterna. Inköpschefen i 
Trollhättan beskriver också hur Inköpskontoret aktivt försöker påverka produktval vid 
enheter inom den kommunala organisationen: 

"Grundtanken ska vara att alla miljöbusar ska bort, och att det bara ska vara miljövänliga grejer 
kvar. Sedan ska man väldigt kraftigt fa motivera varför man vill ha en miljöbuse kvar." (109K) 

Så långt handlar det om åtgärder förenliga med ekomodernism. Indirekt har 
upphandlingsinstrumentet i samtliga kommuner också använts i avsikt att åstadkomma 
minskad konsumtion, genom att man istället för engångsartiklar upphandlar återbruks-
varor (se analysen av Vård och omsorg i kap. 7). I samtliga kommuner har 
upphandlingen även blivit ett medel att (inom ramen för LA21) främja de ekonomiska 
relationerna i närregionen, framförallt genom att stödja lokalt baserade livsmedels
producenter och leverantörer (se exempelruta 3 i föregående avsnitt). Här blir upp
handlingen således ett instrument i förverkligandet av socialekologiskt inriktade mål. 

De kommuner som i ett tidigt skede satsat på miljöanpassad upphandling har mött en 
svår uppgift, då kriterier har saknats inom många produktområden och samman
ställningar över miljöanpassade varor varit mer knapphändiga.22 Erfarenheterna i 
fallstudiens kommuner visar att en framgångsrik miljöanpassad upphandling bygger på 
att flera länkar fungerar. Framförallt är det viktigt att inköpskontoret (dvs. i de av 
kommunerna som har ett sådant) är en pådrivande kraft, samt att ansvarsfrågorna är 
preciserade.23 En central enhet för upphandling möjliggör samordningsfördelar i LA21-
sammanhang. Att kommunala förvaltningar är ålagda att göra sina uppköp via denna 
enhet kan samtidigt skapa problem för enheter som vill ta mer aktiva initiativ. 
Möjligheten för t.ex. skolor på landsbygden att fa livsmedel direkt levererade från 
lantbruk i närmiljön (i vilket det även kan ligga ett pedagogiskt syfte) försvåras bland 
annat. Bindningen till den centrala inköpsfunktionen har på dessa grunder framställts 
som ett problem i Trollhättan (125K).24 
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Källsortering - en grund för LA21 
Processerna har i samtliga av kommunerna redan tidigt kännetecknats av en relativt stor 
mångfald verksamheter. Källsorterings frågor har dock haft en särskilt viktig roll initiait. 
Motiven är av allt att döma sammansatta. Prioritering av källsortering är inte unikt för 
de analyserade kommunerna, utan ansluter till en allmän tendens inom den lokala 
Agenda 21-rörelsen (jfr kap. 4). En viktig bakgrund är att framväxten av Agenda 21-
rörelsen sammanföll med den s.k. producentansvarsreformen. När de studerade 
kommunerna i böljan av 90-talet påböljade arbete med källsortering var det mer eller 
mindre tydligt också ett resultat av den nationella debatten om producentansvar och 
källsortering. I allmänhet har det också funnits en tendens i dessa kommuner att i 
tidigare skeden av processerna inrikta arbetet mot mindre ekonomiskt resurskrävande 
åtgärder, och insatser som i övrigt inte bygger på mer grundläggande förändringar av 
tekniska system och infrastrukturer. Framförallt har dock källsorteringsfrågorna haft en 
pedagogiskt och symboliskt viktig roll. Bland LA21-samordnare och utbildare åberopas 
ofta hur källsortering ger praktisk insikt i beteendefrågor, kretsloppstänkande, och 
väcker den enskildes reflektioner om de större sambanden i ekosystemet. En kommentar 
från Sala: 

"Det är otroligt att det nästan alltid är det ta som människor böljar med. Det är första inkörsporten, 
eftersom det ger insikt om så mycket mer - man hamnar i frågeställningarna." (107K) 

En rad faktorer försvårade dock implementeringen av källsorteringssystem i 
kommunerna under 90-talet, och kom i framförallt Kungsör och Sala också att bidra till 
mer allmänna problem för processerna. Örebro påböljade redan i början av 90-talet 
utbyggnaden av en mer avancerad infrastruktur för källsortering; detta är också den enda 
av kommunerna där denna process inte mött större hinder. Ett vanligt problem har 
annars varit oklarheter när det gäller interna ansvarsförhållanden. En kommentar från 
Kungsör 1997: 

"Alla väntar på varandra . Tekniska kontoret väntar på Renhållningsbola get, och det hamnar hela 
tiden nånstans emellan. Och 'Miljö och hälsa' väntar tills de andra vänder sig till dem...Och 
allmänheten ringer till os s [LA21-ansvariga] och säger att det ser förskräckligt ut, o ch att det inte 
funkar." (141LA) 

De uppkomna problemen har även varit av strukturell natur. Respondenter har uttryckt 
kritik om otydliga direktiv från nationellt håll, och att ansvariga insamlingsbolag inte 
tagit sitt ansvar. I Kungsör medförde samordningen av avfallshanteringen med Arboga 
och Köpings kommuner genom det samägda bolaget VMR (Västra Mälardalens 
Renhållning) länge stora problem. Kungsör försökte redan tidigt under 90-talet väcka 
intresse för källsortering bland representanter från övriga kommuner i VMR:s styrelse. 
Detta misslyckades dock, vilket tillskrivs ett svagt intresse för miljöfrågor från dessa 
kommuners sida (Intervju 1996). Situationen komplicerades ytterligare av en inbyggd 
intressekonflikt i Köpings kommun, där det insamlade avfallet vid VMR Norsaverket 
bränns för energiutvinning. Först i samband med en organisationsförändring 1995 då 
man övergav lösningen med samma VD för både renhållning och värmeverk ska 
motståndet från Köpings kommun ha upphört (102K). Även i Sala försvårades ett 
pilotprojekt för källsortering på liknande grunder. Här handlade det då om ointresse från 
det regionala renhållningsbolaget VAFAB:s sida Intervju 1996). 
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Problemen med att införa fungerande källsortering skapade länge betydande 
legitimitetsproblem för LA21 i både Kungsör och Sala. Effekterna var dock störst i den 
förra kommunen. Många Kungsörsbor kom av denna anledning att ifrågasätta 
kommunens status som ekokommun, och trovärdighetsproblemen för LA21-arbetet ska 
ha fortsatt långt efter det att en fungerande infrastruktur för källsortering kommit till 
stånd (101P 102K 105LA). En intervjuperson i Kungsör sammankopplar även legitimitets
problemen med bristande politiskt ledarskap - att information till allmänheten från 
politiskt ledningshåll hade motverkat dessa (Intervju 1996). Situationen i Kungsör 
illustrerar under alla förhållanden betydelsen av att arbetet med symboliskt viktiga 
L A21 -frågor fungerar. 

Källsorteringsfrågorna är beteenderelaterade, och har alltså också fått en viktig roll 
för att åskådliggöra den hållbara utvecklingen som livsstilsutmaning. På så vis anknyter 
de till ett socialekologiskt perspektiv. Det kan därför framstå som något av en paradox 
att vissa respondenter samtidigt argumenterar att källsorteringsreformerna försvårat 
möjligheterna att utveckla dialog kring livsstilsfrågor. Det hävdas att introduktion av 
källsortering invaggat många invånare i en föreställning om att livsstilsrelaterade 
miljöproblem därmed är lösta, och att människor därför inte far incitament att förändra 
sina konsumtionsbeteenden (se även kapitel 9) [154LA 157LA; jfr Low m fl 2000; se 
även kap. 9 i studien]. Nyckelpersoner i samtliga kommuner uttrycker dessutom 
otillfredsställelse över att befolkningen i hög grad kommit att förknippa LA21 med just 
källsortering. Från samtliga kommuner rapporteras om svårigheter att passera denna fas 
i dialogen kring hållbar utveckling, och intervjupersoner menar att fokuseringen vid 
källsortering skett på bekostnad av andra angelägna frågor. 

Den sociala dimensionen - folkhälsa och livskvalitet 
"I det fortsatta Agenda-arbetet bör eftersträvas en längre gående integrering av miljö- och 
hälsoperspektivet. Frågor som rör hälsa och livskvalitet behöver i större utsträckning bli en del i 
det lokala miljö- och folkhälsoarbetet. " SOU 1997:105 s 102 

Föregående avsnitts dokumentanalys visar hur kommunerna på idéplan betonar sociala 
aspekter - eller närmare bestämt frågor kopplade till livskvalitet, folkhälsa och 
människors sociala sammanhang - som ett integrerat inslag av den ekologiska problem
lösningen. I handling har också denna typ av frågor gradvis kommit att bli alltmer 
framträdande. Detta bör ses som en naturlig utveckling, och ett resultat av att LA21-
processerna i allt högre grad kommit att omfatta kommunerna i dess helhet. Det är också 
min bedömning att den gradvisa utvecklingen av processerna har lagt grund till ett 
fördjupat intresse bland medverkande aktörer för livsstilfrågor och frågor om den 
moderna människans naturrelation. 

Integreringen av en social dimension i processerna tar sig många uttryck. Det är här 
relevant att göra en distinktion mellan insatser som avser individen och dennes 
förhållningssätt, och åtgärder som i högre grad inriktas mot sociala sammanhang. 
I analysen nedan sker en gradvis övergång från den förra till den senare aspekten. Den 
sociala dimensionens roll åskådliggörs främst genom att närmare belysa enskilda 
exempel. 
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Individens naturrelation och livskvalitet: Inom de undersökta processerna har med 
tiden utvecklats ett ökat intresse för frågor om medborgarnas livskvalitet, där LA21-
engagemang och utvecklingen av mer hållbara livsstilar i sig framställs som medel att 
främja livskvalitet och ökad harmoni hos människan (jfr föregående avsnitt). Även om 
ekologisk problemlösning grundad på filosofiska utgångspunkter har fatt ett 
förhållandevis stort utrymme i s amtliga fyra kommuner, gäller detta i särskilt hög grad 
Kungsör. Bakgrunden står att finna i personfaktorer, och att Kungsörs process redan 
inledningsvis utvecklats från en idé om att värnandet av den biologiska mångfalden ska 
utgöra en grund för LA21 (se kap. 5 B). En central tanke bland nyckelpersoner är att en 
hög grad av biologisk mångfald - eller m.a.o. rika naturmiljöer - samtidigt bidrar till att 
skänka harmoni och inspiration åt människan, och därmed också lägger grund till en 
mer hållbar naturrelation (142S 102K 103LA). Det finns även en kulturhistorisk 
dimension i den ansats för biologisk mångfald som Kungsör utvecklat, såtillvida att man 
aktivt arbetar med att bevara eller återskapa landskapsmiljöer förknippade med det 
förindustriella samhällets (248). 

Uttrycken för hur denna typ av aspekter integreras i Kungsör är flera. Kyrkoherden 
på orten har under flera år aktivt fört in ekofilosofiska frågor i LA21-arbetet. Vidare 
förekommer det samtalsgrupper där man behandlar hållbarhet från mer principiella och 
existentiella utgångspunkter. Ett ytterligare exempel gäller de årliga LA21-
arrangemangen vid Älghagen, ett hagmarksområde utanför tätorten, där anföranden 
grundade på filosofiska betraktelser om relationen människa-miljö givits en central roll. 
Nyckelpersoner framhåller starkt värdet av att föra in dessa dimensioner i LA21 -arbetet. 
Följande citat kan illustrera detta: 

"Man kan säga att det finns en s lags självklarhet när det gäller naturen. Det är viktigt att man 
lyfter fram, att man vågar tala om det. Att naturen kan förmedla n ågot - det här är vi så oerhört 
rädda for att diskutera. Vi i Sverige är så fördärvade av den analytiska filosofin...Vi vågar inte 
föra in sånt här...för då blir det 'känslobludder' som inte har något värde...Men jag tror att vi 
böljat komma längre nu." (142S) 

Problematiseringen av människans naturrelation väcker bl a. frågor om resurs
användningen i samhället och kan i sin förlängning tänkas fa mer långtgående politiska 
effekter. Det är således inte en tillfällighet att man i Kungsör väljer att betrakta arbetet 
med biologisk mångfald som en grund för annat miljöarbete. Det är dock tveksamt om 
denna tydligt socialekologiska grund nått bortom kretsen av LA21 -engagerade. Det 
hävdas att den svåra sociala verkligheten bland många invånare (jfr kapitel 5) försvårat 
möjligheterna att etablera denna typ av frågeställningar. Nyckelpersoner har också 
andats självkritik; en person talar t.ex. om att satsningen på biologisk mångfald kan 
framstå som alltför "elitistisk" bland människor med mer akuta problem att hantera. 
Detta har bidragit till att man valt att bredda de filosofiska perspektiven, till en mer 
allmän satsning på folkhälsa i LA21-arbetet (se nedan). Följande kommentar från Kungsör 
är belysande för svårigheterna att integrera ekofilosofiska dimensioner i LA21-arbetet: 

"Man har ju jobbat samtidigt med miljön och folkhälsan, för man var ju rädd från vissa håll att 
man skulle nedvärdera människan på bekostnad av naturen. Det hade v i en debatt om här i böljan. 
Männniskor som såg det som ett konkurrens förhållande, mer än som en slags synergi." (142S) 
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Visioner och visionsarbete: Arbete med att individuellt och i grupp utveckla visioner 
och scenarier utvecklades under senare delen av 90-talet till ett viktigt inslag i 
processerna (203, 206, 207 kap.5 s2; se även SOU 1994:128 sl7ff om visionsmetoder i 
LA21). Visionsarbetet bygger vanligen på att synliggöra vad den enskilda människan 
värderar med livet, vilka positiva värden man finner i den egna kommunen och vilken 
lokal utveckling man skulle önska (232). Utvecklingen av visioner fyller framförallt 
rollen av att vara en inspirerande och samlande kraft i processerna. I en projekt
beskrivning från Sala heter det t.ex.: 

"Det är en styrka om en framtidsvision delas av flertalet inom kommunen...Om många 
människor drar å t samma håll når vi bra resultat [...] Med en klar vision är det betydligt lättare 
att se lösningar på de hinder, som alltid finns när visionen ska omsättas i praktiken." (205) 

Visionsarbetet tar sig olika uttryck. Trollhättan och i än högre grad Sala har satsat på 
s.k .framtids- eller visionsverkstäder (126M 157LA). Dessa brukar ofta genomföras i 
internatform under några dagars tid (även kortare visionsverkstäder förekommer dock). I 
Sala har alla kommuninvånare kunnat medverka i dessa visions verkstäder, och ett 
relativt stort antal Salabor har vid det här laget deltagit i olika former av 
visionsverkstäder. En kommentar: 

"Det är slående hur lika Salabornas drömmar om framtiden är. Frågor om trygghet i livets alla 
skeden, mer tid till familj och social samvaro, god miljö, andliga värden, nya samverkans former 
och vitaliserad demokrati är exempel på återkommande teman." (315) 

Vissa intervjupersoner framhåller problemet att konkretisera de allmänna visioner 
som utvecklas. Det bör dock betonas att visionsbygge representerar en ny form av 
kommunal utvecklingsdialog, och att erfarenheterna av arbetsformen ännu är knapp
händiga (se Utvecklingen av visioner inom processerna anknyter direkt till underifrån-
perspektivet - tanken att kommuninvånarna gemensamt ska utforma kommunens 
framtid. Visionsarbetet blir då ett sätt att engagera människor, och fa dem att känna att 
deras uppfattningar värderas. Men visionsarbetet bör även ses mot bakgrund av idéer 
om att rådande utvecklingsmönster i samhället måste brytas, och att politiska beslut i 
alltför hög grad anpassas efter trendframskrivningar och prognoser. Sådana tankar 
uttrycks bland nyckelpersoner i samtliga kommuner, och är också framträdande i LA21-
dokument i Sala och Örebro (205, 209, 232; se föregående avsnitt). Formuleringen av 
visioner blir då både ett medel att peka ut önskvärda utvecklingsriktningar, samt att 
synliggöra konflikter i förhållande till andra samhällsmål (206). Det finns därför flera 
grunder att hävda att visionsarbetet har en socialekologisk karaktär. 

Folkhälsodimensionen i LA21-processer: Arbetet med folkhälsofrågor har utvecklats 
starkt i processerna under senare delen av 90-talet, och är nu ett centralt LA21-inslag i samtliga 
kommuner. Särskilda folkhälsostrategier har också utvecklats inom processerna. Jag har 
här valt att uppmärksamma det folkhälsorelaterade arbetet i Kungsör, då det är den 
kommun som tidigast inledde ett arbete med folkhälsofrågor inom ramen för LA21. 

Mot bakgrund av den omfattande ohälsan i Kungsörs kommun inleddes 1996, i 
samverkan med Landstinget Västmanland, en mer omfattande folkhälsosatsning inom 
LA21 -processen (238). Målet har varit att göra denna till en både långsiktig och bred 
kommunsatsning. I en sammanfattning av målen för folkhälsoarbetet heter det t.ex.: 
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"Folkhälsoperspektivet berör all kommunal verksamhet oc h är därför ett led i eko-kommunen 
Kungsörs strategiska utveckling." (247) 

Ohälsans fordelning bland befolkningen - men också andra överväganden - har 
emellertid gjort att folkhälsoarbetet i huvudsak inriktats mot kvinnor, barn och 
ungdomar. Folkhälsosatsningen kretsar kring nyckelbegreppen folkhälsa, livskvalitet, 
jämställdhet (247). En särskilt hälsoplanerare har anställts vid Kungsörs Miljöforum, 
därtill har man inrättat ett s k hälsoråd sammansatt av politiker och tjänstemän Enligt 
intervjuuppgifter har folkhälsosatsningen väckt ett starkt gensvar bland allmänheten. Ett 
stort antal invånare har t.ex. deltagit vid de seminariemöten som fortlöpande arrangeras. 
Olika former av nätverk (bl a. särskilda kvinnonätverk) och grupper har också vuxit 
fram, framförallt genom initiativ från hälsoplaneraren. Det har däremot visat sig svårt att 
nå de grupper som dras med de största ohälsoproblemen (145LA). 

En särskild folkhälsosatsning är även arbetet med att integi-era utvecklingsstörda i 
LA21-processen, i syfte att främja personlig utveckling och livskvalitet inom denna 
grupp (136P). Dessa har organiserade i s.k. miljögrupper erbjudit miljörelaterade 
tjänster åt kommun och foretag. Arbete med källsortering har prioriterats, och med tiden 
har man också kommit att anlitas av ett stort antal Kungsörs-företag. Ett annat inslag har 
varit medverkan i arbetet med hagmarksrestaurering. En ansvarig person kommenterar: 

"Det visade sig väldigt bra för de utvecklingsstörda, for de lärde sig gå i skog och mark. De lärde 
sig känna skillnad på trädslag, fåglar, blommor - det gav så mycket annat. De steg socialt och 
kunskapsmäss igt på grund av det här." (143K) 

Samtidigt som nyckelpersoner i Kungsörs LA21-process generellt framhåller betydelsen 
av att föra in sociala dimensioner i den ekologiska problemlösningen, står det klart att 
många inslag i folkhälsoarbetet saknar en mer uppenbar miljöanknytning. LA21-arbetet 
med utvecklingsstörda tillhör här ett av undantagen. Folkhälsoarbetet är i hög grad 
inriktat mot jämställdhetsfrågor, drogbekämpning och hälsopolitiska mål i allmänhet. 
En bild som framträder i Kungsör är också att det varit lättare att mobilisera invånare 
kring sådana folkhälsofrågor som inte utgår från en ekologisk dimension (jfr tidigare 
redovisade svårigheter att väcka engagemang för frågor om människans naturrelation i 
Kungsör) [105LA 142S 145LA]. Det uppges visserligen att legitimiteten för LA21-
processen har ökat som en följd av integreringen av folkhälsofrågor, och att detta 
indirekt därför även främjar andra dimensioner av processerna. Det bör understrykas att 
satsningen i Kungsör utvecklats just som ett folkhälsoprojekt, och att det m.a.o. inte är 
miljöarbetet som definierat dess inriktningar. 

Situationen i Örebro är snarlik den i Kungsör. När uppdraget från Rio nådde de svenska 
kommunerna, hade Örebro sedan många år bedrivit ett kommunalt arbete med hållbar 
utveckling. Från kommunens sida var man dock angelägen att med FN:s Agenda 21 
som grund tillföra något till denna redan pågående process. Resultatet blev att folkhälsa 
- men även demokratifrågor - utvecklats till särskilda dimensioner av Örebros LA21-
process (jfr Bro m.fl. 1998). Såväl intervjuer som LA21-dokument visar även i Örebros 
fall att folkhälsofrågorna i påfallande hög grad framträder som ett självständigt spår i 
LA21 -arbetet, såtillvida att den ekologiska dimensionen i stor utsträckning är 
frånvarande (15ILA, 154LA, 227, 228, 251). De hälsoplanerare som intervjuats - i 
Kungsör, Sala och Örebro - betonar också sällan miljörelaterade frågor i beskrivningen 
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av sitt uppdrag. Att döma av intervjuresultat kännetecknas dock folkhälsoarbetet i Sala 
av en jämförelsevis något mer tydlig integrering av miljöperspektiv i folkhälsoarbetet 
(148LA 156LA 157LA). I Trollhättan har arbetet med folkhälsofrågor påbörjats senare 
än i övriga kommuner; den folkhälsoplan som utvecklats inom ramen för LA21 berör 
dock inte ekologiska frågeställningar (253). 

I kommunernas nyckeldokument behandlas folkhälsofrågor som en integrerad aspekt 
av den ekologiska problemlösningen. De särskilda folkhälsostrategier som utvecklats 
inom ramen för samtliga processer saknar dock sammanfattningsvis i huvudsak en sådan 
socialekologisk orientering. Min bedömning är också att folkhälsoarbetet i hög grad 
framträder som ett mer fristående inslag i processerna. 

Tabell 2 ger en samlad bild av den sociala dimensionen i LA21-arbetet: 

Tabell 2. Den sociala dimensionen i LA21-processerna 
Genomslag Perspektiv på ekologisk problemlösning 

Insatser för 
att stärka 
människans 
naturrelation 

Begränsat, med undantag för Kungsör. Socialekologisk inriktning. 

Visionsarbete Vanlig arbetsform i Sala, Trollhätt an och 
Örebro (särskilt starkt genomslag i Sala). 

Socialekologisk inriktning. 

Folkhälso-
strategier 

Prioriterade satsningar med större 
genomslag i samtliga kommuner (i 
synnerhet Kungsör). 

Enskilda inslag uttrycker socialekologi. 
Strategierna i huvudsak dock ej direkt 
relaterade till ekologisk problemlösning. 

C. Slutsatser 
I detta kapitel belyses övergripande drag i processerna, med avseende på prioriterade 
mål, frågor och instrument. Undersökningen avser dels problembeskrivning och mål i 
LA21-dokument [idéplan], dels viktiga samlande verksamheter och metoder i 
kommunernas LA21-arbete [handlingsplan]. Nedan ges en sammanfattande analys. 
Huvuddelen av analysen avser perspektiven på ekologisk problemlösning i 
kommunemas LA21 -dokument, då detta är en fråga som innefattar flera olika 
dimensioner. 

Dokumentanalys 
Analysen av LA21-dokumenten följer samma disposition som tidigare i kapitlet: 

Synen på ekosystemet och den ekologiska krisens natur. En grund för samtliga LA21-
processer är de s k systemvillkoren. Detta är det kanske tydligaste uttrycket för att 
ekosystemet uppfattas som ändligt - en position som förenar de socialekologiska och 
ekomodernistiska perspektiven. De naturvetenskapliga (riskrelaterade) motiven att värna 
ekosystemet är mer framträdande än de etiska i kommunernas LA21-dokument. Även 
etiska motiv (på både antropocentrisk och ekocentrisk grund) har dock en viktig roll. 
Artikuleringen av sådana motiv speglar en socialekologisk orientering i synen på 
ekoystemet. Denna slutsats är särskilt giltig för Kungsör, den kommun som starkast 
betonar etiska grunder att stärka människans band till naturen. 
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Uppfattningen att den ekologiska krisen är global till sin natur förenar både 
ekomodernismen och socialekologin. Denna position är grundligt artikulerad i samtliga 
kommuner, och kommer redan till uttryck i processernas formella länkning till 
Rioprocessen och FN:s Agenda 21. Hänvisningarna till kommunernas medansvar i 
arbetet med de globala miljöproblemen är allmänna; i Trollhättan och än högre grad 
Örebro uttrycks detta även genom fastställandet av preciserade mål för t.ex. reduktion 
av växthusgaser. Syd-dimensionen är däremot mycket svagt artikulerad (delvis med 
undantag för Sala). Integrering av Nord Syd-frågor är en grund för bl a. FN:s Agenda 21 
och även en utgångspunkt för socialekologisk problemlösning. Av detta kan dock inte 
dras slutsatsen att processerna vägleds av en ekomodernistisk syn på den ekologiska 
krisen. Den socialekologiska idén att lokalsamhället har en central roll i den ekologiska 
problemlösningen är tydligt manifesterad i processernas nyckeldokument. Dessutom 
framställs hanteringen av den globala ekologiska krisen i hög grad som en fråga om att 
fa till stånd mer grundläggande livsstilsförändringar bland människor. Även denna 
socialekologiska utgångspunkt visar att den globala analysen i kommunernas dokument 
inte grundar sig på ekomodernism. 

Samhällsanalys och processernas roll: Ett definierande drag för processerna är målet 
att verka för hållbar utveckling grundad på integrering av ekologiska, sociala och 
ekonomiska dimensioner. Till grund för nyckeldokumentens analys ligger dock en 
ekologisk problembild, det handlar om att inordna sociala och ekonomiska mål inom 
ramen för vad som är långsiktigt ekologiskt hållbart. Uttrycksformer är bl a. målen i 
Trollhättan och Örebro att underordna ekonomiska hänsyn när dessa kommer i tydlig 
konflikt med miljöintresset. I samtliga kommuner åberopas även att hänsynen till 
framtida generationers intressen bör vara riktgivande för den lokala utvecklingen. 
LA21-processerna som sådana har också en mycket långsiktig orientering, det 
kommunala arbetet med hållbar utveckling framställs som en viktig utmaning för 
överskådlig tid. Idén om en samverkan mellan ekonomiska och ekologiska mål är 
förenlig med ekomodernism. Ekomodernismen betonar dock närmast möjligheten att 
genom ekonomisk utveckling nå målet om en god miljö. I de kommunala dokumenten 
underställs emellertid de ekonomiska målen mer eller mindre tydligt miljöintresset. 
Uppfattningen att ekologiska överväganden bör vara styrande för samhällsutvecklingen 
tillsammans med betoningen av den sociala dimensionen, är tydliga uttryck för en 
socialekologisk analys i LA21-dokumenten. 

De mycket omfattande samhällsförändringar som efterlyses i kommunernas LA21-
dokument visar att den ekologiska krisen uppfattas som en mer djupgående kris för 
dagens samhälle. Konkret uttrycks bl a. mål om grundläggande förändringar av transport-
och energisystem; det handlar även om att stimulera en ekonomi i huvudsak baserad på 
lokala relationer. Ett centralt mål är också att stärka icke-materialistiska ideal i 
samhället, vilket då även framställs som ett medel att öka människans livskvalitet. Mot 
denna bakgrund är uttrycken för en mer problematiserande systemkritik anmärknings
värt svaga i dokumenten. Mer utvecklade uttiyck för sådan kritik uppträder endast i 
dokument från Sala och Örebro (där man redovisar en kritisk analys av 
tillväxtekonomin). 
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Den ekologiska problemlösningens former: Den ekologiska problemlösningen 
framträder inte som ett avgränsat politikområde i LA21 -dokumenten. Till grund ligger 
snarare en syn att ekologisk hänsyn bör vara en utgångspunkt för all samhälls
verksamhet. Miljöarbetet framställs också som ett gemensamt ansvar och en angelägenhet 
för alla aktörer i lokalsamhället. Ett särskilt viktigt inslag avser underifrånperspektivet, 
tanken om medborgarnas initiativ som en viktig grund för processerna och att LA21 bör 
utvecklas i dialog med civilsamhället. En förstärkning av demokratins mekanismer 
åberopas också som en central faktor för att möjliggöra hållbar utveckling. I samman
hanget kan nämnas Örebros särskilt initierade demokratiprocess inom ramen för LA21. 
Dessa förhållanden - och då inte minst ambitionen att involvera medborgarna i 
problemlösningen - speglar tydligt ett socialeko logiskt perspektiv. Som redovisas i 
kapitel 3 problematiserar övriga perspektiv inte medborgarrollen närmare. Ekonomismen 
betonar i huvudsak självregi erande marknadsmekanismer och prissättning som en grund 
för ekologisk problemlösning. Inom ekomodernismen blir medborgaren endast intressant 
som konsument. 

En intressant fråga rör LA21-dokumentens syn på politikens roll. Indirekt är det 
uppenbart att den politiska arenan förväntas spela en aktiv roll i processerna. Det är 
dock endast undantagsvis som dokumenten åberopar ett politiskt ansvar att verka för 
genomförandet av LA21-mål. Bakgrunden är inte närmare utredd, men en möjlig 
tolkning är att betoning av politiskt initiativ och ansvar uppfattas vara i konflikt med 
underifrånperspektivet. 

Att den kommunala nivån tillskrivs en nyckelroll vid ekologisk problemlösning visar 
sig i flera avseenden. De kanske tydligaste uttrycken är uppfattningen att hållbar 
utveckling nödvändiggör långtgående politisk decentralisering, samt att utvecklingen av 
en lokal och kretsloppsbaserad ekonomi framställs som en grund för det hållbara 
samhället. Den starka betoningen av decentralism och kontext visar att de kommunala 
LA21-dokumenten anknyter till en socialekologisk analys. 

Tekniska insatser uppfattas som ett centralt inslag i den ekologiska 
problemlösningen, ofta knutna till målet att åstadkomma ökad ekoeffektivitet. I samtliga 
kommuner formuleras visioner om att bygga om alternativt ersätta befintliga tekniska 
system och infrastrukturer (transportsystem, energisystem, VA-system, etc.). Dessa mål 
kan inte reduceras till en fråga om teknikdriven miljöanpassning grundad på 
ekomodernistiska premisser. Ofta är de direkt relaterade till ambitionerna att utveckla 
lokala kretslopp inom närregionen. De mål som formuleras visar också att utvecklingen 
av hållbara tekniska system i stor utsträckning förväntas ske i samverkan med 
beteendeförändringar bland invånarna. En rimlig tolkning är därför att även 
tekniksatsningarna framträder som inslag i en mer tydligt socialekologisk vision av det 
hållbara samhället. 

Vad som kanske är mest slående vid analys av de kommunala LA21-dokumenten är det 
starka forändringsimperativ som uttrycks, där förverkligandet av ett hållbart 
lokalsamhälle framträder som en utmaning med djupgående effekter för kommun och 
medborgare. Det finns mål som isolerade inte behöver uppfattas som led i en mer 
grundläggande samhällsförändring. Enskilda inslag i LA21-dokumenten skulle även 
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rymmas i en ekomodemistisk vision av det hållbara samhället. Detta gäller t.ex. mål om 
att fa människor att välja miljömärkta varor, eller idéer om ekoeffektivitet som ett 
instrument i arbetet för hållbara tekniska system (bl a. 208, 216, 242). Ser man däremot 
till helhetsbilden i nyckeldokumenten är det ingen tvekan om att det är djupgående 
samhällsförändringar som förespeglar. Det rör sig om förändringar av samhälls
strukturer, utvecklingsmål, och människors livsstilsmönster. Denna slutsats är giltig för 
samtliga fyra kommuner. Tydligast gäller detta Sala och Örebro. Trollhättan uttrycker i 
jämförelse med övriga kommuner dock inte ett fullt lika starkt förändringsimperativ (se 
nedan). 

Även om LA21-dokumentens utgångspunkter i många väsentliga avseenden uppvisar 
stora likheter vid jämförelse mellan kommunerna, uppträder också tydliga skillnader. 
Här märks då framförallt den tydligare globala dimensionen samt starkare tendensen till 
kritik av dagens samhällssystem i Sala och Örebro. Omvänt är socialekologiska idéer 
om utvecklingen av stad land-relationer inte lika tydligt artikulerade i Trollhättan som i 
övriga kommuner. Här märks också i högre grad ekomodernistiska tendenser. Detta 
visar sig bl a. i hur betydelsen av teknikdriven miljöanpassning är tydligare betonad, 
men också i att målet att ge kommunen konkurrensfördelar är jämförelsevis mer 
framträdande. 

Samlande frågor och implementeringsmekanismer 
Kommunerna har introducerat olika metoder för att systematisera LA21-arbetet, och 
möjliggöra mer effektiv implementering av processernas övergripande mål. De metoder 
som här uppmärksammats (miljöledning, arbete med preciserade mål samt 
upphandlingsrutiner) kan utvecklas till viktiga instrument i genomförandet av 
processernas socialekologiskt inriktade visioner. Kommunernas upphandlingsrutiner har 
t.ex. förutsättningar att bli ett viktigt redskap i förverkligandet av mål om en lokalt 
självförsöijande ekonomi. Intervjupersoner vittnar även om hur införandet av 
miljöledningssystem skapat förutsättningar för en mer effektiv implementering av 
LA21-mål inom förvaltningen. Utvecklingen av miljöledningssystem kan också tolkas 
som att LA21 ses som ett integrerat inslag i den kommunala verksamheten, och således 
en bekräftelse av att frågorna är politiskt prioriterade. Grunden för Örebros ansats med 
preciserade miljömål är tanken om lokalsamhällets ansvar för de globala 
miljöproblemen, vilket i sig kan tolkas som ett socialekologiskt uttryck. Här har 
samtidigt åberopats hur såväl denna typ av mål som miljöledningssystemen kan vara 
svårförenliga med de socialekologiskt inriktade underifrånideal som utgör ett centralt 
inslag i processerna. De miljöledningssystem som utgör modell för kommunernas 
miljöledningsarbete (EMAS och ISO 14 001) är också utvecklade på grundval av 
ekomodernistiska premisser, och inte som instrument för att genomföra mer djupgående 
samhällsförändringar. En fråga som aktualiseras är även i vilken utsträckning det är 
möjligt att hantera en gradvis ökad institutionalisering av LA21-arbetet, och parallellt 
upprätthålla en förändrings- och visionsdriven anda i processerna. 

I kapitlet behandlas även källsorteringsfrågan och dess centrala roll i processerna. 
Denna fråga har en symboliskt viktig funktion för att synliggöra den hållbara utvecklingen 
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som en beteenderelaterad utmaning. Genom att källlsortering bygger på medborgarnas 
aktiva medverkan måste detta tolkas som ett socialekologiskt orienterat fenomen. På 
grund av dess symboliskt viktiga roll har problemen med att implementerà en fungerande 
källsortering medfört legitimitetsproblem för LA21 i framförallt Kungsör, men även i Sala. 

Kommunerna har på många sätt integrerat sociala dimensioner i processerna. I vissa 
fall tar sig detta uttryck i en tydlig förening av ekologiska och sociala mål. Detta gäller 
bl a. arbetet med att stärka individens naturrelation (Kungsör) och de visionsseminarier 
som blivit en viktig del av LA21-arbetet i framförallt Sala. Försöken att integrera 
sociala mål och värden i den ekologiska problemlösningen speglar ett socialekologiskt 
förhållningssätt. En central utgångspunkt för detta arbete är att probiematisera de mål 
och värden som vägleder människan, och att i förlängningen öka invånarnas livskvalitet. 
Detta kan samtidigt uppfattas som ett medel att vända på föreställningar om 
miljöinsatser som liktydiga med uppoffringar. Här framhålls istället möjligheten av en 
positiv samverkan mellan ekologiska och sociala utvecklingsmål. De särskilda 
folkhälsosatsningar som utvecklas inom ramen för LA21-arbetet i samtliga kommuner, 
är dock sällan tydligare integrerade med den ekologiska problemlösningen. 

1 Bland annat föregicks Miljövårds- och Naturvårdsprogrammen for perioden 1994 till 1998 av en medborgardialog under 
hösten 1993. Örebro arbetade också med medborgardialog kring demokrati- och miljöfrågor redan under 1980-talet. 
2 Inom Agenda 21-rörelsen har det vuxit fram ett flertal nätverk som bygger på gemensamma deklarationer eller 
viljeyttringar. Här handlar det då både om rent kommunala nätverk och nätverk där även andra aktörer än kommuner 
medverkar. Transnationella kommunala nätverk/åtaganden inkluderar Klimatalliansen och Ålborgdeklarationen för 
hållbar utveckling. I Sverige märks främst ekokommunrörelsen, men det finns även ett antal mindre nätverk (t.ex. 
Utmanarkommunerna - ett nätverksprojekt lanserat av Naturskyddsföreningen - som åtagit sig att arbeta offensivt 
med klimatfrågor). 
3 I kapitel 3 används beteckningen Synen på samhället. Analysen av de tre perspektiven i ka pitel 3 utgår främst från 
deras idealbilder av hur samhället bör organiseras. Utgångspunkt for LA21-arbetet i de studerade kommunerna är 
dock faktiska förhållanden i kommunerna/dagens samhälle. Det är därför viktigt att både ta fasta på LA21-
dokumentens beskrivning av rådande tillstånd i dagens samhälle, och vilken form av samhälle som konkret 
efterlyses. 
4 Örebros Naturvårdsprogram från 1994 var banbrytande, något motsvarande fanns inte tidigare bland svenska 
kommuner (119LA). Programmet var resultat av en bred dialog. Tillkomsten av programmet följdes också av en 
politisk referensgrupp. 
5 Kopplingen till detta dokument märks redan på att "Agenda 21" ingår i titeln till många av handlingarna (se 
dokumentförteckni ngen). 
6 I den enkätundersökning som genomförts inom ramen för detta projekt uppgav dock hela 24% av kommunerna 
hösten 1998 att de som ett inslag i LA21 hade utvecklat "bistånd/utbyte med andra länder" (Brundin & Eckerberg 
1999s9f). Dessa data säger dock inget om vilka delar av världen som kontakterna avser. 
7 Särskilt vanliga är kontakter med Polen och de baltiska staterna (se t.ex. SOU 1997:105 si 15). En förstärkande 
impuls bakom denna utveckling är sannolikt den svenska regeringens initiativ 1996 att utveckla en Agenda 21 för 
Östersjöregionen {Baltic Agenda 2J); se t.ex. SOU 1997:105 si 71). Utgångspunkterna i u ppbyggandet av relationer 
med östeuropeiska samhällen varierar. Det handlar ofta om att stödja något eller några få konkreta projekt (ofta 
genom att skänka bort utrustning till miljöarbetet i dessa samhällen). Det större intresset för Öst än Syd har sannolikt 
flera skäl. Här kan man framförallt peka på den starkare identitetsmässiga och historiska samhörigheten med de 
baltiska staterna. Att utveckla samarbeten med samhällen i Syd kan också möta större barriärer relaterade till språk 
och förståelse. LA21 -utbyte med samhällen i Ö steuropa tycks också ofta bygga vidare på redan etablerade kontakter 
(framförallt vänortsavtal), och är då alltså inte en direkt följd av LA21. 
8 Fram till 1 ju li 1994 kunde svenska kommuner i p rincip endast lämna katastrofbistånd (i form av utrustning) till 
länder i tredje världen. Sedan dess har kommunerna möjlighet att ge bistånd till länder som den svenska staten har 
utvecklingssamarbete med. En förutsättning är emellertid att regeringen ger sitt godkännande vid sådana aktiviteter. 
Att denna typ av initiativ (bland svenska kommuner i a llmänhet) ofta tycks härröra från det lokala föreningslivet blir 
ur det perspektivet naturligt, då det i civilsamhället finns traditioner av biståndsverksamhet och andra former av 
utbyte med Syd. 
9 Detta definieras: "Jorden är, vad gäller materia, ett i p rincip slutet system. I al la slutna system leder tillväxt till en 
punkt där ytterligare tillväxt inte längre är möjlig. I de t uthålliga samhället sker utveckling i fo rm av ökade kulturella 
och sociala värden. Framsteg mäts i kvalitet och inte i kvantitet." 
10 Med detta avses: "Industrisamhället med dess höga specialisering präglas av en hierarkisk maktstruktur. Beslut 
fattas i t oppen av organisationen och sprids sedan nedåt. I to ppen är stora samhällsgrupper underrepresenterade och 
kan därför inte påverka samhällsutvecklingen tillräckligt mycket." 
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11 Huvuddelen av de formulerade målen avser dock det medellånga perspektivet, som här sträcker sig till år 2015. 
12 Listan beskrivs som en framgång, och den fick även efterföljare i andra kommuner (pga tillkomsten av nationella 
miljömärkningssystem uppdateras den emellertid inte längre). En viktig del i denna satsning var samarbetet med 
handeln om att gallra bort "svartlistade" produkter ur sortimenten - "en sorts säljbojkott" enligt en nyckelperson ( 124LA). 
13 Medan EM AS är en förordning utgör ISO 14001 en internationell standard (241). En viktig skillnad mellan 
systemen är att EMAS förutsätter offentliga miljöredovisningar av de verksamheter som registreras; detta krav ställs 
inte vid IS014001-certifiering. 
14 Viktigast har kommunens miljövårdsprogram varit. Redan med det första miljövårdsprogrammet (1983) har 
problembeskrivning följts av en preciserad redovisning av vad som ska uppnås, inom vilka tidsramar detta ska ske, 
samt vilka som är ansvariga. 
15 1998 uppgav hela 46% av de svenska kommunerna att de arbetade med miljöledning som ett inslag i LA21-arbetet 
(Brundin & Eckerberg 1999 s9). 
16 Detta hade sin upprinnelse i att kommunen engagerade en miljöjurist, som vid denna tidpunkt arbetade vid ett 
företag på orten. Satsningen möjliggjordes genom redan befintliga medel från Arbetsmiljöfonden. 
X1_ Detta framställdes också som ett problem vid ett seminarium om miljöledning under Agenda 21 Forum vid 
Älvsjömässan i november 1998. 
18 Miljövårdsprogrammet är utvecklat vid Miljökontoret och är inte avsett som ett samlingsdokument för LA21-
arbetet. Genom att det samtidigt är så nära sammankopplat med de frågor och åtaganden man arbetar med inom 
LA21 har jag ändå valt att betrakta programmet som ett av processens nyckeldokument. 
19 Redan 1990 fastställdes målet att mängden avfall som deponeras eller förbränns skulle halveras till 1994 (218, 
124LA). Målet - som inte uppnåddes - omformulerades i av fallsplanen (antagen 1992) till ambitionen att uppnå 58% 
avfallsreduktion under perioden 1990-2000; i Miljövårdsprogrammet från 1994 (216) skärptes detta till 75%. 
20 Något som understryker intrycket av att miljömålen (och överhuvudtaget Miljövårdsprogrammet där dessa ingår) 
också har en stark politisk legitimitet är att det för vaije enskilt delmål fastställs vilken nämnd (ofta 
kommunstyrelsen) eller utskott som är ansvarigt Redan med inrättandet av den s k Miljödelegationen i Örebro 1989, 
införde man en modell där inte bara det politiska ansvaret för miljöarbetet preciserades, utan även den politiska 
kontrollen av att förvaltningsorganisationen följer upp policymål och andra beslut stärktes. 
21 Det senare gäller exempelvis målen för källsortering. Målet att minska elförbrukningen med 30% under en 
tioårsperiod däremot, ska blott ha vunnit gehör inom delar av organisationen. Viktiga orsaker uppges vara 
svårigheterna att engagera nyckelaktören Örebro Energi i d etta arbete, samt att det saknats en utbyggd infrastruktur 
för e lmätning vid många arbetsplatser (154LA 229). 
22 Detta är ett problem som omtalats i både Trollhättan och Örebro. Situationen har dock förbättrats avsevärt under 
90-talet Intervjupersoner uppger också att kommuner tar intryck av varandra i utvecklingen av former för en 
miljöanpassad upphandling. 
23 Erfarenheter från Sala kommun understryker det senare. Kommunen fattade tillsammans med Landstinget i 
Västmanlands län i början av 90-talet ett beslut om miljöanpassad samupphandling. På grund av oklara ansvars
förhållanden kom dock implementeringen av detta beslut att fördröjas med flera år (104K). 
24 Samtidigt framställs frånvaron av en central inköpsenhet som problematisk i Kungsör. Det uppges här att många 
inköpsansvariga på enhetsnivå saknar både tid och kompetens att aktivt arbeta med miljöanpassad upphandling. 
Denna typ av problem ska dock ha minskat över tid, bl a. som en följd av Kungsörs arbete med att utveckla 
miljöledning inom den kommunala organisationen. Det politiska initiativet har också förstärkts i d enna fråga. Detta 
har bl a. resulterat i en översyn av olika inköpsavtal, ett mål är att kommunen i högre grad ska utnyttja lokala 
leverantörer (140LA 139LA). 
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7 

LA21 i olika kommunala arenor 
Detta kapitel behandlar LA21-arbetet inom olika arenor och verksamhetsområden. 
Analysen omfattar de områden som redovisas i kapitel 1, och avser i nämnd ordning: 

(A) Förvaltningen (verksamheterna barnomsorg, skola, vård- och äldreomsorg, 
miljö- och hälsoskydd samt teknisk verksamhet) 
(B) Den politiska arenan 
(C) Civilsamhället 
(D) Näringslivet 

Analysen gäller: 
(a) LA21-arbetets inriktningar [punkt 2b i Figur 1.2 kapitel 1]. Ett centralt inslag i 
studien av förvaltning, civilsamhälle samt näringsliv avser LA21 -arbetets inriktningar. 
Analysen av den politiska arenan är däremot närmast inriktad mot frågor om initiativ 
och ledarskap, då politikens roll främst är att leda och skänka legitimitet åt det samlade 
LA21 -arbetet. 
(b) Synen på ekologisk problemlösning [punkt lb i Figur 1.2 kapitel 1]. Som en grund 
för analysen av politik och kommunala verksamheter bedöms de synsätt på ekologisk 
problemlösning som förmedlas av representanter för dessa arenor. Bland annat med 
hänsyn till det begränsade intervjuurvalet, är förutsättningarna däremot begränsade att 
använda intervjuer med representanter för civilsamhälle och näringsliv som grund för 
motsvarande bedömningar. 

Näringslivets roll i processerna ges i jämförelse med övriga arenor en mer summarisk 
behandling. Detta avspeglar främst att näringslivet relativt sett haft en mindre central 
roll i processerna. Att politiken ges en mer ingående behandling behöver knappast 
någon närmare motivering. Studien av den kommunala organisationen är också mer 
omfattande, vilket bl.a. är en följd av att flera olika verksamhetsområden uppmärksammas. 
Även civilsamhället analyseras mer grundligt. Bakgrunden är dels att metoderna att 
involvera civilsamhället uppvisar en stor mångfald. Vid bedömning av processernas 
allmänna villkor, är dessutom frågan om medborgarnas roll av central relevans (jfr kap. 3 D). 

De exempel som redovisas kan vara hämtade från en eller flera av studiens 
kommuner. Frågan om skillnader och likheter mellan olika kommuner ges en mer 
utförlig behandling endast i den mån detta bidrar till att stärka analysen (se kap. 2 C). I 
kapitlets sammanfattande avsnitt (E) redovisas bl.a. skillnader och likheter mellan olika 
arenor, och de mer generella mönster som framträder vid en samlad bedömning. 

A. Kommunala verksamheter 
I detta inledande avsnitt om kommunala verksamheters medverkan i LA21 ges teknisk 
verksamhet särskilt stort utrymme. Bakgrunden är att denna omfattar en rad olika 
områden och på det hela taget visat sig mer komplex att analysera än övriga 
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verksamheter (bl.a. går uppfattningarna om teknikernas insatser/engagemang i processerna 
isär bland intervjupersoner). Avsnittet avslutas med en jämförande sammanställning av 
undersökta verksamheter. 

Man kan förvänta sig att interna arbetsformer på kommunala arbetsplatser påverkar 
synsätten på ekologisk problemlösning bland de anställda. Kommunala arbetsplatser 
utgör institutioner där professionalisering och rutiner också kan skapa explicita eller 
underförstådda regler för de anställdas agerande (March & Olsen 1989 s21ff). 
Överhuvudtaget tillhandahåller en institution modeller, kognitiva ramar och identitets-
skapande element som påverkar dess medlemmars agerande (Hall och Taylor 1996, 
O'Riordan & Voisey 1998 s34f). Den typ av uppgifter en institution arbetar med kan-
även bidra till att det utvecklas en mer distinkt kultur avseende medlemmarnas syn på 
bl.a. olika former av problemlösning (March & Olsen 1989 kap.2; Meyer, Boli & 
Thomas 1994). Institutioner är också färgade av sin historia och utveckling, och det kan 
därför även finnas ett inneboende motstånd mot att anpassa verksamheten efter 
förändrade samhällsförutsättningar (Meyer, Boli & Thomas 1994, March & Olsen 1989 
kap.2, O'Riordan & Voisey 1998 s35). Dess medlemmar har å andra sidan en viktig roll 
i interna förändringsprocesser, avseende t.ex. synsätten på problemlösningsmetoder och 
verksamhetens mål. Enligt O'Riordan & Voisey (1998 s35): 

"...institutions...are constantly renegotiated in the interplay between human action and the 
organisational structures that influence outlook and actions." 

Barn omsorgen 
I samtliga kommuner utom Örebro framställs barnomsorgen allmänt som den främsta 
pionjären och förebilden i processerna [106LA 112K 127F 109K] (som framkommer i 
kapitel 5 betonas i Örebro i första hand det tidiga och aktiva politiska initiativet). 
Uppgifterna om barnomsorgens försteg ansluter också till en allmän tendens inom den 
svenska Agenda 21-rörelsen (Brundin & Eckerberg 1999 s20). Ett första uttryck för 
barnomsorgens särskilda ställning är att arbetet oftast uppkommit mer spontant och i ett 
tidigare skede än inom andra kommunala verksamheter. Det är betecknande; att t. ex. 
vissa barnomsorgsenheter i Trollhättan aktivt arbetade med frågor om hållbar utveckling 
redan innan kommunen officiellt inlett ett LA21-arbete (11 OK 255). När LA21-
processerna vuxit fram uppges även gensvaret ha varit starkare inom barnomsorgen än 
inom andra verksamheter. I Trollhättan fick systemet med miljökontaktpersoner 
(introducerat tidigt i kommunens LA21-arbete) ett omedelbart genomslag inom barn
omsorgen, medan det inom andra verksamheter gick betydligt trögare (114LA). 
Situationen är snarlik i Sala, där LA21 -samordnaren 1996 gjorde följande reflektion: 

"Där jag först trodde att saker skulle hända - Gatukontoret och källsortering - där hände ingenting. 
Däremot trodde vi inget speciellt om barnomsorgen, men där rasade allting iväg med en hisnande 
fart." (106LA) 

Inriktningarna i barnomsorgens LA21 -arbete uppvisar en stor mångfald, och uttrycker 
samtidigt ofta höga ambitioner. I Kungsör har t.ex. flera förskolor fatt s.k. grön flagg -
en europeisk certifiering som samtidigt utgör en bekräftelse på ett miljöarbete med höga 
ambitioner (254). Källsortering och kompostering tillhör de miljöåtgärder som brukar 
integreras tidigast i barnomsorgens verksamhet; dessa frågor far ofta också en 
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pedagogiskt viktig funktion. I Sala kommun hade i stort sett alla förskoleenheter redan 
1993 antagit mål för källsortering, och i någon form integrerat detta i verksamheten. 
Trots att frånvaron av en utbyggd kommunal infrastruktur för insamling skapade 
problem av olika slag, upprätthölls LA21-arbetets momentum p.g.a. ett starkt 
engagemang hos delar av personalen (11 OK). Andra vanliga inslag är arbete för att 
minska energi- och kemikalieanvändningen', inköp av KRAV-producerade och lokalt 
odlade livsmedel; samt egen odling av grönsaker och rotfrukter (116P 11 OK 107K). 
Dessutom arbetar man med attityd- och beteendefrågor riktat både mot bam och 
personal - och i vissa fall även föräldragruppen (107K). Intervjuad förskolepersonal 
uppger hur man i samband med gruppmöten, utbildningsdagar och föräldramöten aktivt 
arbetar med att förändra vardagsbeteenden (t.ex. genom att få berörda målgrupper att 
undvika biltransporter till daghemmen) [110K]. 

Även personalutbildning har en viktig roll. På initiativ av den s.k. föreståndargruppen 
inom barnomsorgen i Sala påbörjades 1993 ett omfattande LA21-utbildningsprogram 
för personalen. Totalt genomgick ca 100 anställda en tre veckors utbildning (107K). 
Utbildningens omfattning ansågs nödvändig för att frågor om hållbar utveckling skulle 
få ett verkligt genomslag i verksamheten.1 Erfarenheterna av utbildningsprogrammet 
uppges ha varit goda. En ansvarig person hävdar också att kursen påtagligt påverkade 
deltagarnas förhållningssätt till miljöfrågor: "Det var något som verkligen förändrade 
dem i grunden." (107K) 

Intervjuad bamomsorgspersonal hävdar som en viktig grund för LA21-arbetet målet 
att barnen ska få en förståelse för ekologiska sammanhang och människans relation till 
naturen (107K 110K). Arbetet tycks också inspirerat av någon form av ansvarsetik. De 
två föreståndare som intervjuats talar båda om ambitionen att skapa en djupare 
samhörighet till naturen hos barnen. Den ena av dem uttrycker t.ex. detta: 

"Jag jobbar mycket med att fa barnen att känna lusten till naturen, att visa respekt for naturen och 
förståelse för vad som händer i naturen." (107K) 

Flera faktorer samverkar till barnomsorgens särskilda ställning i processerna. En 
återkommande synpunkt är att barnen bör vara en särskilt prioriterad målgrupp. I 
Kungsörs Barn- och utbildningsplan (256) heter det t.ex.: 

"Barn och elever är viktiga budbärare, som ska bygga framtidens miljövänliga samhälle och det är 
därför viktigt att de också erhåller kunskap om miljötänkande i ett vidare perspektiv." 

Barnomsorgens arbetsformer är också en i sammanhanget viktig faktor. Till skillnad 
från de flesta andra kommunala verksamheter kännetecknas barnomsorgen av en 
arbetsmodell där olika arbetsmoment är nära integrerade, och att barn och anställda 
gemensamt deltar i de flesta sysslor. Uteaktiviteter och barnens naturliga nyfikenhet 
framställs också som en viktig impuls bakom förskolans arbete med hållbar utveckling 
(109K 11 OK 124LA). Kännetecknande är även att enheter hämtar inspiration från 
varandra - de som prövar nya lösningar far ofta studiebesök från andra enheter. 
Barnomsorgen kännetecknas slutligen av en mer platt organisation där: (a) enheterna i 
hög grad är självstyrande, (b) personalen gemensamt utvecklar verksamheten: 

"Det går inte att få ett helt lag att sätta sig på rumpan och säga: 'Nu gör vi som vi alltid gjort.' D et 
är alltid nån som sparkar på nån, och säger att vi måste ändra på nånting." (132K) 
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Trots att barnomsorgen som helhet är den kommunala verksamhet som mest aktivt 
integrerat LA21-frågor, finns det samtidigt uppgifter om enheter med en mycket låg 
aktivitetsgrad. Detta torde närmast förklaras av personfaktorer. På enheter som 
utvecklat ett mer aktivt engagemang finns det i allmänhet enskilda eldsjälar som 
inspirerat övrig personal (11 OK). Det är annars betecknande att de främsta hindren i 
barnomsorgens LA21-arbete är av strukturell natur. Ambitioner att köpa in lokalt 
producerade livsmedel har t.ex. försvårats i Trollhättan, till följd av att den centrala 
upphandlingen i kommunen är underställd EU-direktiv utformade för att främja 
konkurrens och varors fria rörlighet inom unionen [11 OK]. När skolpersonal 1994 
övertog de administrativa ledningsfunktionerna för barnomsorgen i Sala, blev ett resultat att 
viktigare initiativ nu måste godkännas av en rektorsgrupp ledd av förvaltningschefen för 
den nyinrättade Barn- och utbildningsförvaltningen. Nyorganisationen ska påtagligt ha 
försvårat förutsättningarna för barnomsorgens LA21-arbete, framförallt p.g.a. ointresse från 
skolledningens sida (sedan kommunen låtit genomföra ytterligare en omorganisation under 
senare delen av 90-talet, uppges dock dessa problem ha upphört) [Intervju 1996 och 1999]. 

Sammanfattningsvis framträder ett mer tydligt socialekologiskt perspektiv på ekologisk 
problemlösning inom barnomsorgen. Idémässigt speglas detta i föreningen av en 
filosofisk grund baserad på att stärka barnens naturrelation, och en aktiv diskussion 
kring beteendefrågor. LA21-arbetet uppvisar en stor mångfald, med bl.a. strävanden att 
främja lokala kretslopp mellan stad och land. Kännetecknande är även försöken att 
integrera teori och praktik - att LA21 också blir en del av förskolans pedagogik. Detta i 
förening med ambitioner att integrera LA21-frågorna i verksamhetens samtliga led gör 
också att problemlösningen inom barnomsorgen uttrycker ett mer holistiskt synsätt. På 
det hela taget kan det hävdas att synsätten på ekologisk problemlösning inom 
barnomsorgen visar nära beröringar med den idégrund som uttrycks i kommunernas 
LA21-dokument. 

Skolan 
Läroplanen för skolan - Lpo 94 - slår i sin portalparagraf fast att "...var och en som 
arbetar inom skolan skall främja aktningen för varje människa och respekten för vår 
gemensamma miljö" (1 kap. 2§). De miljöanknutna skrivningarna i Lpo 94 har tagit 
tydligt intryck av Riokonferensen. Läroplanen talar om miljön som ett av under
visningens "övergripande perspektiv" och menar att eleverna ska ges möjlighet att: 

"ta ansvar for den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till övergripande glo bala miljöfrågor. Un dervisningen bör belysa hur samhällets 
och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling." (s7) 

Lpo 94 betonar således en global dimension, den enskilde elevens ansvar, och den 
hållbara utvecklingens koppling till människans beteenden. I de studerade kommunerna 
ges dock en bild av ett mycket svagt LA21-engagemang inom skolan. Trots 
beröringspunkterna mellan skola och barnomsorg hävdar respondenter i både Kungsör 
och Trollhättan att dessa verksamheter utgör sämsta respektive bästa förebild för LA21 
inom den kommunala organisationen (112K 133K 139LA 130K). 
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Uttrycken för svårigheterna att engagera skolan är många. I Sala var skolledningen 
på ekonomiska grunder inledningsvis mycket kritisk till tanken att utse s.k. 
ekosamordnare i skolan (efter modell från barnomsorgen) [107K]. Ett annat exempel 
kommer från ett bostadsområde i Trollhättan där förskolan varit en spjutspets i LA21-
organiseringen, och där överhuvudtaget ett brett engagemang uppkommit inom både 
civilsamhället och kommunala verksamheter. Man misslyckades dock med att fa med 
skolan. En ortsbo omvittnar: 

"Vi försökte fa med oss skolan, men jag upplever att v i har långt kvar. D e är varken med när v i 
har aktiviteter med anknytning till Miljöhuset [en LA21-satsning i detta lokalsamhälle] eller 
Agenda 21." (127F) 

Av samtliga personalkategorier inom kommunal verksamhet uppges lärarna också vara 
den grupp som haft den mest negativa inställningen till LA21 -personalutbildning 
(106LA 107K). Svårigheterna att integrera skolan i LA21 förklaras i intervjuer med 
verksamhetens arbetsformer (bl.a. uttryckt i långtgående professionalisering och 
ämnesstyrning) och mer hierarkiska organisation. Försök av enskilda lärare att väcka 
frågor om hållbar utveckling möts enligt uppgifter ofta av motstånd bland kollegor och 
från ledningshåll (13IP 138P). 

Trots att strukturella faktorer försvårar förutsättningarna för LA21-arbete, finns det 
exempel på enskilda skolor där man lyckats integrera frågor om hållbar utveckling inom 
undervisning och andra delar av verksamheten. Detta kan tydligt kopplas till 
personfaktorer. Ett exempel är Sylteskolan i Trollhättan där två lärare i ett tidigt skede 
av kommunens process lyckades initiera en bred diskussion om hållbar utveckling, och 
samtidigt också få till stånd olika miljöaktiviteter (13IP 11 ILA). I Kungsör, Sala och 
Trollhättan finns också exempel på hur man i satsningar på nya skolor valt att ge dessa 
en ekologisk profil.2 

Studien visar på en relativt stor mångfald aktiviteter inom de skolor som arbetar med 
LA21, och att frågorna integreras i både undervisning och övrig verksamhet. Intervju-
uppgifter från Sala, Trollhättan och Örebro pekar mot att källsortering och kompostering är 
de aspekter som fått störst genomslag. Insatser för ökad eko effektivitet i skolbyggnader 
omnämns också av intervjupersoner. I Trollhättan använder skolbespisningarna även i 
stor utsträckning lokalt producerade råvaror som resultat av LA21-arbetet; bakgrunden 
till detta är dock initiativ av chefen vid Centralköket. Medan odling samt inköp av lokalt 
producerade livsmedel är en viktig del av barnomsorgens LA21 -arbete, tycks denna typ 
av verksamheter armars ha fått ett mycket begränsat genomslag inom skolan. 

På grund av ämnesindelningen inom skolan är förutsättningarna att integrera 
praktiskt miljöarbete i undervisningen mindre goda än inom barnomsorgen. I intervjuer 
ges dock exempel på hur praktiskt miljöarbete också blir inslag i skolans pedagogik. En 
vägledande tanke vid bygget av Skogshöjdens skola i Trollhättan, var att själva 
skolbyggnaden skulle kunna fungera som en "lärobok" för att öka barnens kunskaper 
om den inre och yttre miljön. Skolans rektor kommenterar: 

"Jag ville att man som barn skulle ha möjlighet att se vad som döljer sig bakom en vägg, och hur 
det s er ut under ett g olv. Varför finns det isolering? Få in det här tänkandet genom att använda 
huset [...] Vi ville ha mätare av vatten och ström. Och en väderstation. Så att barnen skulle se vad 
som händer i rummet beroende på hur miljön är utanför." (132K) 
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Dessa tankar kom också till viss del att förverkligas. Av vad som beskrivs som bristande 
intresse stoppade dock den för bygget ansvariga Fastighetsförvaltningen en rad 
planerade kretsloppslösningar, såsom tankar på urinseparerade toaletter, växthus och 
solfångare på taket. Vid Skogshöjdens skola är undervisningen i stor utsträckning 
upplagd enligt ämnesöverskridande frågeställningar och perspektiv - rikligt med schema-
lagd tid är avsatt åt att belysa miljöfrågan tvärdisciplinärt. Detta är dock det enda 
dokumenterade exemplet i empirin, på en mer långtgående ambition att integrera hållbar 
utveckling enligt samma helhetsinriktade pedagogik som kännetecknar barnomsorgen. 

Ambitioner att stärka barnens naturrelation är av allt att döma inte något viktigare 
inslag i skolans pedagogik. Möjligen håller detta dock på att förändras. I studiens 
kommuner, då främst Örebro, påböijades i slutet av 90-talet processer med att skapa 
gröna skolgårdar inom ramen för LA21. Både ekologiska och sociala motiv samman
smälter här. Det handlar om att stimulera barnens förståelse av ekologiska sammanhang, 
och samtidigt öka deras trivsel och kreativitet. Inom de Örebroskolor som arbetar mer 
målmedvetet med miljöintegrering får eleverna som regel en tydligare aktiv roll, 
utvecklingen av miljöarbetet förväntas vila på gemensam dialog mellan personal och 
elever (154LA). 

Problemen att integrera LA21 i skolan, försvårar också slutsatser om synsätten på 
ekologisk problemlösning bland de anställda. Det LA21-arbete som sker uppvisar 
likheter med barnomsorgens socialekologiskt orienterade ansatser. Detta gäller t.ex. 
arbetet med småskaliga kretsloppslösningar, liksom arbetet med att skapa gröna 
skolgårdar - baserat på att i aktiv dialog mellan elever och lärare bl.a. stärka barnens 
naturrelation. Den allmänna bild som ges av LA21 inom skolan är å andra sidan att 
integreringen av miljö och hållbar utveckling både är svag och fragmenterad. Att arbetet 
med hållbar utveckling inte fått något djupare fäste är också i linje med resultaten i en 
avhandling om Agenda 21 inom den svenska skolan (Wickenberg 1999). 

Vård och äldreomsorg 
Vården och äldreomsorgen är en viktig del av den kommunala verksamheten. 
Personalintensiteten är hög, liksom antalet enheter och vårdtagare. En omfattande 
användning av engångsmaterial bidrar också till en hög resursförbrukning (148LA 
134K). Det bör därför finnas skäl för kommunerna att prioritera LA21 inom dessa 
områden. LA21 -arbetet har dock i allmänhet påböljats senare inom dessa verksamheter 
än inom barnomsorgen, och inte heller fått ett lika omfattande genomslag. Detta är 
giltigt för samtliga kommuner. Intervjuer visar också att aktivitetsnivån inom vården 
varierar stort. LA21-arbetet har emellertid utvecklats starkare i de mindre kommunerna. 
Här kan relativt många enheter uppvisa ett aktivt LA21-arbete; intervjuad personal 
omvittnar även ett engagemang som på vissa arbetsplatser nästan är i nivå med 
barnomsorgens. 

LA21-insatserna har hittills till stor del handlat om att införa källsorteringsrutiner, 
samt att minska förbrukningen av engångsartiklar (112K 134K 148LA). På många håll 
har man t.ex. infört tygblöjor, tyghaklappar och frottéhanddukar istället för de engångs
varianter som tidigare använts. Uppgifter om insatser för ökad ekoeffektivitet före
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kommer också i samtliga kommuner. I Trollhättan ges även exempel på hur man aktivt 
köper in närproducerade ekologiska livsmedel vid enskilda enheter, trots att detta 
kompliceras av regler om att inköpen ska ske via kommunens grossister [125K]. 

Det förekommer samtidigt uppgifter om hur insatser för minskad förbrukning av 
engångsmaterial i vissa fall möter motstånd. Försök att återinföra frottéhanddukar har 
visat sig särskilt känsligt, och ifrågasätts ofta på hygienmässiga grunder även av 
hygiensköterskor och livsmedelsinspektörer (112K 125K 124LA). Mer kostnads
krävande insatser tycks sällan komma ifråga, och uppgifter från Kungsör och 
Trollhättan pekar mot att LA21 -arbetet i allt väsentligt utvecklas utan att belasta 
verksamhets-budgeten. Utmärkande för vård och äldreomsorg är också, enligt uppgifter 
från både Sala och Trollhättan, att ekonomiska besparingar (minskad användning av 
engångsmaterial) ofta är en viktig drivkraft (148LA 134K): 

"På det här området böljar vi nu märka att vi tjänar pengar, och då blir det en sporre for 
personalen. För de far ju behålla sin budget - o ch de här pengarna kan de använda till något annat 
personalbefrämjande." (134K) 

Även om ekonomiska motiv har bidragit till att skapa legitimitet för LA21, tyder inte 
intervjumaterialet på att miljöarbetet skulle ske på rent ekonomiska grunder. Intervjuad 
vårdpersonal talas istället om en positiv samverkan mellan miljö och ekonomi. 

LA21-arbetet inom vård och äldreomsorg kompliceras delvis av samma typer av 
organisationsrelaterade problem som inom skolan (114LA). Ett exempel på detta 
kommer från Trollhättan, där en intervjuperson vid ett större äldreboende fungerade som 
ensam LA21-ansvarig bland ca 100 anställda (112K). Möjligheterna att få till stånd ett 
aktivt LA21-arbete inom en så stor personalgrupp - utan vare sig ekonomiska resurser 
eller ett reellt stöd från ledningen - framställdes som en i det närmaste hopplös uppgift 
(112K). En intervjuperson vid ett mindre äldreboende på landsbygden utanför 
Trollhättan framställde däremot förutsättningarna för LA21-arbetet som långt mer 
gynnsamma (125K). Här hade man låtit flera personer genomgå miljöutbildning; 
landsortsläget och arbetsplatsens begränsade storlek framhölls också som betydande 
fördelar (125K). I stort sett har erfarenheterna även varit positiva i landsorts
kommunerna Kungsör och Sala. Vid enskilda enheter har det visserligen förekommit ett 
starkare personalmotstånd; tendensen är dock att detta minskat över tid (143K 144K 
148LA). 

Verksamhetens natur är en viktig faktor för att förstå LA21:s förutsättningar inom 
vården och äldreomsorgen. Möjligheten att engagera vårdtagarna är starkt varierande, 
och påverkas av flera faktorer. För många äldre och funktionshindrade kan dock enligt 
intervjuad vårdpersonal miljöengagemang av vissa slag - t.ex. kompostering - bli en 
form av rekreation, och något som bidrar till att göra dagarna mer meningsfyllda.3 

Liksom i fallet med skolan är även intrycket av vården och äldreomsorgen splittrat. 
Intervjuer med vårdpersonal, LA21-samordnare och andra engagerade i processerna, 
visar dock att arbetet med hållbar utveckling fått ett betydligt starkare genomslag inom 
de senare verksamheterna. En del inslag har en tydligare socialekologisk karaktär. Vissa 
av de åtgärder som syftar till att minska resursförbrukningen är nära kopplade till 
beteendefrågor. Införandet av sådant som tygblöjor ställer krav på förändrade arbets
rutiner, och visar en beredskap att även genomföra miljöinsatser som förutsätter 

163 



merarbete. Då ekonomiska drivkrafter framställs som en viktigare bakgrund till denna 
typ av insatser, kan det samtidigt argumenteras att den ekologiska problemlösningen 
ansluter till ekomodernism. Intervjuad vårdpersonal framställer dock LA21 närmast som 
en utmaning relaterad till livsstilsfrågor. Även om åtgärder för bl.a. ökad eko effektivitet 
är ett inslag i LA21-arbetet, är detta i huvudsak inriktat mot förändring av beteenden 
och arbetsrutiner. På grundval av den bild som förmedlas av intervjupersoner är det 
därför min slutsats att LA21-arbetet inom vård och äldreomsorg har en i högre grad 
socialekologisk orientering. 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen arbetar per definition med miljöfrågor, och kan 
hypotetiskt tänkas utveckla en strategiskt viktig roll i processerna. Intervjuer visar dock 
att personalen vid miljökontoren sällan tillhör de mer aktiva krafterna i processerna. I 
framförallt de mindre kommunerna har miljöförvaltningarnas insatser i processerna mött 
kritik. Ett exempel från Sala: 

"Miljö och hälsa har varit for passiva. Jag tycker att mil jöchefen skulle vara mer utåtriktad. Han 
är mer ämbetsman. Han sköter det som sitt jobb, men har inte engagemanget." Intervju 1996 

Miljöförvaltningarnas inställning till ekologisk problemlösning påverkas av allt att 
döma också av deras roll som hälsoskyddsinstans. I de mindre kommunerna ges 
exempel på hur miljöförvaltning och miljönämnd intagit positioner som är i tydlig 
konflikt med vägledande ideal i processerna. Det förekommer bl.a. exempel på ifråga
sättande av kretsloppslösningar. Såväl miljönämnd som dåvarande miljöchef i Sala 
uppges t.ex. på sanitära grunder ha varit "mycket kritiska till kompostering" när man i 
mitten av 90-talet inledde ett pilotprojekt för källsortering (106LA). I Kungsör har man 
under 90-talet öppnat nya bergtäkter, vilket är i direkt konflikt med de systemvillkor 
som utgör grund for arbetet med hållbar utveckling (se kap. 6 A). Förvaltning och 
nämnd uppfattade emellertid inte själva bergtäkten, utan bullret från denna, som 
problemet: 

"Man menar att de inte får krossa annat än vid vissa tider. Så det är alltså miljö och hälsas 
traditionella syn - det här med bullret. Där tar man inte in aspekten uthålligt samhälle." Intervju 1996 

Miljö- och hälsoskyddsfÖrvaltningarnas arbetsformer - grundade på lagreglerad tillsyn, 
tillståndsprövning och dylikt - främjar av allt att döma en syn på ekologisk 
problemlösning som skiljer sig från LA21-målens social ekologiska orientering (jfr kap. 
6; se även Eckerberg & Forsberg 1995 s23f).4 Denna anknyter inte naturligt till någon 
av de perspektiv som fastställs i kapitel 3, utan bygger närmast på en mer centralistisk 
tradition där miljöfrågan hanteras genom expertstyrning och reglering (jfr kap. 4A). 
Bilden av miljöförvaltningarnas roll i processerna är dock komplex. Olika förhållanden 
samverkar till att miljökontoren i de större kommunerna utvecklat en mer aktiv roll i 
processerna (se även Bro & Hagsten 1992 s20ff). Personfaktorer är här centrala. I 
Örebro har två på varandra följande miljöchefer prioriterat det kommunala arbetet med 
hållbar utveckling mycket högt. Den viktigaste nyckelpersonen i Trollhättans LA21-
process är också en f d miljöinspektör. Medan samordningen av LA21 i Trollhättan och 
Örebro har skett genom miljökontoren (i Örebro har dock Stadsbyggnadskontoret 
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övertagit ansvaret sedan 1997), har kontoren i Kungsör och Sala däremot inte haft någon 
strategisk nyckelfunktion. För Kungsörs del blir det även rimligt att sätta detta i 
samband med begränsade personalresurser (i princip en enda inspektörstjänst).5 I Sala 
har återkommande organisationsförändringar under 90-talet skapat problem i miljö
förvaltningens verksamhet, och framställs också som en bidragande orsak till dess 
begränsade insatser i LA21-arbetet. 

Teknisk verksamhet 
Med teknisk verksamhet avses här verksamheter inom den kommunala organisation 
ansvariga för konstruktion, drift och underhåll av infrastruktur och byggnader (centrala 
områden är då bl.a. energiförsöijning, trafikplanering, kollektivtrafik, parkförvaltning, 
VA och byggförvaltning). Jag har även valt att betrakta planerare ansvariga för denna 
typ av frågor som tekniker. Det är rimligt att tekniska verksamheter utvecklar en mer 
central roll i kommunalt arbete med hållbar utveckling. Miljöanpassning av tekniska 
system uppfattas ofta som en central aspekt vid omställning till hållbar utveckling, som 
tidigare redovisats är detta inte minst betonat i regeringsprogrammet Hållbara Sverige. 

Bland representanter för andra arenor uppträder två bilder av teknikerna. En utbredd 
uppfattning är att det är svårt att engagera dessa i LA21, och att de dessutom är låsta i 
tankesätt som skapar samarbetsproblem (103LA 105LA 106LA 11 OK 134K). Många 
hävdar dock tvärtemot att teknikerna tillhör de mer aktiva krafterna i LA21-arbetet 
(114LA 116P 123P 124LA). Delvis avspeglar detta skillnader mellan kommunerna. De 
tekniska verksamheterna i de större kommunerna har som regel arbetat mer aktivt med 
LA21. Omvänt uppger flera personer att tekniska verksamheter i Kungsör och Sala 
uppvisat ett svagt engagemang och intresse. Denna skillnad torde till viss del hänga 
samman med att större tekniska förvaltningar också förfogar över mer resurser för att 
utveckla/testa nya lösningar. 

LA21 -arbetet inom tekniska verksamheter avser framförallt de system man ansvarar 
för, även om det också sker insatser för miljöanpassning av den fysiska arbetsmiljön 
(t.ex. källsortering). Ett problem gäller svårigheten att ta ställning till vad som utgör 
LA21-projekt. Satsningar som är av relevans för LA21-processerna behöver för den 
skull inte vara renodlade LA21-projekt. En del insatser inom tekniska verksamhets
områden marknadsförs som LA21 -projekt trots att de i princip tagit form utanför 
processerna (detta gäller framförallt satsningar inom energiområdet). Det kan här röra 
sig om satsningar som kanske inte i första hand är miljöinvesteringar, utan snarare 
innebär att någon form av miljöaspekt integrerats. Detta är viktigt att notera, då man 
annars kan hamna i slutsatsen att det i vaije enskild kommun satsats hundratals miljoner 
kronor på LA21 inom teknisk verksamhet. 

Utmaningen att skapa hållbara tekniska system är uppenbarligen av sådana 
dimensioner att de snarare hör hemma i en bredare politisk diskussion, än blott som 
inslag i enskilda förvaltningars LA21-arbete. Frågan om i vilken grad de satsningar som 
här beskrivs även involverat aktörer utanför tekniska verksamhetsområden, behandlas dock 
inte närmare. Miljöanpassning av tekniska system kan principiellt ta sig två uttryck: 
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(1) Åtgärder inriktade mot att öka ekoeffektiviteten i befintliga system. 
(2) Åtgärder som bygger på mer grundläggande systemförändringar eller utveckling 
av nya system. 
Nedan redovisas inriktningar på LA21-arbetet inom olika tekniska verksamheter. Här 

kan bara ges en summarisk bild, då aktiviteterna sammantaget uppvisar en mycket stor 
mångfald. 
V A-förvaltningarna'. Inom detta verksamhetsområde pågår ett stort antal LA21-
relaterade projekt. Här kan t.ex. nämnas separering av dagvatten från avloppsvatten 
(Sala och Örebro) [216 s41f], vattenrening genom våtmarkslösningar (Trollhättan och 
Örebro) och slamåterfiring till det lokala jordbruket (Örebro och Kungsör). Det sista 
exemplet är ett försök att skapa kretslopp mellan stad och land (124LA 137K), medan 
våtmarkssatsningarna innebär att man inför småskaliga och biologiskt baserade 
lösningar inom VA-området (där tekniskt baserad vattenrening annars är en helt 
dominerande problemlösningsmetod). Trots diskussioner i Sala och Örebro om att i 
större skala införa slutna toalettsystem (med bl.a. urinseparering) för att åstadkomma 
mer långtgående kretslopp har sådana idéer ännu inte fått något genomslag. Denna typ 
av lösningar ställer tydligare krav på beteendeförändringar bland människor. I samtliga 
kommuner ges också exempel på hur försök att införa sådana lösningar i samband med 
nybyggnad mött motstånd och stoppats (132K 147F 124LA 137K). 
Byggnadsförvaltning: Försök att miljö- och krets lopps anpassa byggande förekommer i 
samtliga kommuner. Vanligt är även projekt för att tillvarata och återanvända material 
i samband med rivning av byggnader. Det främsta exemplet är här ett större projekt vid 
det s.k. Stallbackaområdet i Trollhättan, utvecklat i samverkan med näringslivet (128K) 
och som till viss del även drivits på arbetsmarknadspolitiska grunder. Båda formerna av 
LA21-projekt har varit av pilotkaraktär, och delvis försvårats av att många olika led 
måste samverka. 
Kommunikationer: Satsningarna på hållbara trafiksystem uppvisar i de större 
kommunerna en stor mångfald, medan de mindre kommunerna endast i begränsad 
utsträckning genomfört sådana åtgärder. En bakgrund till dessa skillnader är bl a. den 
svårare trafiksituationen i de större kommunerna; frågan analyseras dock mer ingående i 
kapitel 8 (i samband med analysen av motsättningar). LA21-projekten är både inriktade 
mot ekoeffektivitet (t.ex. inköp av fordon drivna med förnyelsebar energi), och strävan 
att förbättra förutsättningarna för gående, cyklister och kollektivtrafikanter. Den mest 
långtgående satsningen på ekoeffektivitet är inköpen av bussar och renhållningsfordon i 
Trollhättan, drivna med den biogas som framställs i kommunens reningsverk. 
Satsningen ses även som ett inslag i arbetet med att stärka ett lokalt stad land-kretslopp 
(11 ILA) [se i övrigt kap.8 A]. 
Energi: De mest omfattande satsningarna inom tekniska verksamheter har skett inom 
energiområdet, där fossila bränslen successivt ersatts med andra energikällor i fjärr
värmenät m.m. Denna förändringsprocess är emellertid inte enbart resultat av LA21-
processerna, utan har sin upprinnelse redan i 70-talets oljekris. Utfasningen av fossila 
bränslen har dessutom inte bara miljömotiv; i bakgrunden finns även ekonomiska 
överväganden påverkade av den nationella energipolitiken (137K 104K). De mer-
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överväganden påverkade av den nationella energipolitiken (137K 104K). De mer
kostnader som följt i spåren av satsningar på kretsloppsanpassad energiproduktion 
under 90-talet, kan samtidigt ses som en indikation på att LA21 förstärkt denna 
utveckling. Detta gäller framförallt i Sala och Trollhättan (106LA 128K). Den 
biogas anläggning som 1996 invigdes i Trollhättan var unik i sitt slag, och en direkt 
effekt av LA21 ( 111 LA 114LA). I Sala har Çärrvärmeverket övergått från koleldning till 
en blandning av biobränslen, återvinning av spillvärme från industrier och 
hushållsavlopp, samt gasutvinning från soptippen. Trots att kommunerna som inslag i 
processerna uppfört vindkraftverk, solcellspaneler och andra kretsloppsbaserade 
energilösningar, har insatserna i resurstermer till övervägande del inriktats mot 
miljöanpassning inom ramarna för befintliga system och problemlösningsmetoder (jfr 
behandlingen av LIP i kap.5). LA21-satsningarna på energisidan har överhuvudtaget en 
stark orientering mot storskalig fjärrvärme. Det främsta uttrycket för detta är 
konstruktionen av ett delvis LIP-finansierat Q ärrvärmenät som knyter samman Örebro, 
Laxå och Hallsbergs kommuner. 
Park: LA21-arbetet inom parkverksamheterna uppvisar kvalitativa skillnader i 
jämförelse med andra tekniska verksamhetsområden. Detta visar sig framförallt i 
Trollhättan, även om snarlika ansatser uppträder i övriga kommuner. Parkkontoret 
inledde här tidigt ett aktivt arbete med kretsloppsfrågor. Redan i böljan av 1980-talet 
gjordes t.ex. ett första försök att introducera kompostering: 

"Men det var stora svårigheter, för det fanns ju varken teknik eller intresse. Så vi fick hålla igen. 
1990 ungefar märkte vi att det böljade släppa loss." (128K) 

Inom ramen för LA21 har Parkkontoret i Trollhättan bl.a. infört slätter i grönområden. 
Syftet är både att åstadkomma biologiskt rika ängsmiljöer och skapa mer naturlika inslag i 
bebyggelsen. Man har även byggt upp kompetens kring biologisk mångfald. Överhuvud
taget har kontoret genomfört en mer ekologiskt anpassad skötsel av parker och andra 
grönområden; t. ex. är användningen av motorgräsklippare nu mindre omfattande än tidigare. 
De kommunala bostadsbolagen i Trollhättan och Örebro har också arbetat med att utveckla 
grönare boendemiljöer inom ramen för LA21, och bl.a. anlagt kolonilotter för de boende. 

Många tekniker är starkt LA21-engagerade, och tillhör i enskilda fall gruppen av 
nyckelpersoner i processerna. På verksamhetsnivå kan dock engagemanget för LA21-
frågor skilja sig stort (skillnader i engagemang visar sig således inte bara i jämförelsen 
mellan större och mindre kommuner). Bilden av Tekniska verken i Trollhättan (där bl.a. 
det ovan nämnda Parkkontoret ingår) som en arbetsplats med ett stort LA21 -engagemang 
kontrasterar t.ex. starkt till uppfattningarna om kommunens fastighetsförvaltning. I den 
senare förvaltningen ska det av hävd finnas ett ointresse för miljöfrågor; t.ex. framställs 
en tidigare fastighetschef som en av fa bromsklossar i LA21-arbetet (Intervju 1996). 
Flera personer menar också att detta är den enda förvaltning i kommunen som inte velat 
integrera frågor om hållbar utveckling i verksamheten.6 Den främsta bakgrunden uppges 
vara frånvaron av s.k. eldsjälar (130K 132K 114LA). 

Bedömningar av LA21 -satsningarna inom tekniska verksamheter, måste även 
relateras till synsätten på ekologisk problemlösning bland teknikerna själva. Det är tydligt att 
de idéer som präglar kommunemas LA21-dokument - med fokus ofta på sociala, etiska och 
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livskvalitetsrelaterade frågor - kan innebära svårigheter för tekniker att finna en ingång i 
processerna, anpassade efter den egna verksamhetens förutsättningar. En kommentar från Sala: 

"Teknikerkulturen är generellt sett väldigt utförarinriktad. Det ska vara konkret, begripligt, 
handfast. Och man ska veta precis hur man ska göra. Punkt A till B...[Ekokommunprojektet] var 
mer ett utvecklingsp rojekt, ett idéprojekt..med mjuka frågor som de hade svårt att ta på allvar 
riktigt. Det blir ju gärna en flumstämpel när det inte blir så där hårt [.. .] Vi var lite irriterade på 
varandra. Dom tyckte att vi var flummiga, och pratade om konstiga saker o ch inget konkret, 
medan vi tyckte att de hade en fyrkantig syn och inte gjorde något konkret." Nyckelperson 1996 

Intervjuade tekniker har också åberopat hur LA21-arbetets förutsättningar innebär ett 
nytt sätt att arbeta på, som i grunden skiljer sig från etablerade arbetsformer (104K 
117K 128K). Utvecklingen av hållbara tekniska system reser ofta krav på en mer 
förutsättningslös problemlösning, som bl.a. kan innefatta omprövning av etablerade 
system och problemlösningsmetoder (118K 106LA). Följande kommentar är från Sala: 

"Man kan säga att teknikerna inte köpt det här lika mycket; de är också en del av industri
samhällets värderingar [.. .] Om nån kommer och säger att tryckledningarna med avlopp från 
landet in till stan inte är något för kretsloppssamhället - här skulle 'vi' satsat på en lokal lösning - är 
det klart att det är ett hot för den som varit med och fattat beslutet." Nyckelperson 1996 

Sådana motiv ska t. ex. ha varit en bakgrund till svårigheterna att involvera den tekniska 
förvaltningen i den tvärfackliga LA21 -gruppen i samma kommun: 

"De valde en representant som inte var så engagerad i de här frågorna, utan tvärtom var lite 
kallsinnig. [Denne chefsperson] försökte försvara sitt livsverk." Nyckelperson 1996 

Det tycks i allmänhet finnas en tveksamhet bland tekniker till satsningar som innebär 
mer grundläggande förändringar i de tekniska systemen. En nyckelperson i Kungsör 
gör följande kommentar: 

"Det är ju inte så konstigt att teknikern är mer skeptisk än en som jobbar inom förskola...I 
förskolan är det kanske lite grann i marginalen...man kanske odlar lite grann och komposterar och 
sorterar. Sen om den där komposten g år över styr är det inte hela värld en. Barnomsorgen står inte och 
faller med det. Men ett tekniskt system, det är inte på marginalen, utan hela verksamheten. [...] De 
är ju realister på det viset att de också ser problemen...Det är natur ligtvis förenat med ganska stora 
kostnader i deras verksamhet. Men i det lilla är de med: hur man sköter grönområden och vad man 
använder för bränsle osv. Det är dom här stora systemen som man inte rår på." Intervju 1996 

Det är tydligt att den kultur som präglar tekniska verksamheter ger impulser till ett mer 
ekomodernistiskt synsätt (jfr Fernler 1997 sl9f, Tengström 1993 s203). Intervjuade 
LA21-aktiva tekniker, berör t.ex. sällan beteendefrågor och liknande. Tvärtom talar dessa 
personer ofta till försvar för industrisamhällets idé, och representerar en starkt teknik
optimistisk syn på hanteringen av miljöproblemen (118K 128K 117K 137K; se även 
Asplund m.fl. 1997 s95ff). Flertalet intervjuade tekniker menar också att skapandet av 
ett hållbart samhälle i huvudsak är en fråga av teknisk och ekonomisk natur. Att 
svårigheterna framförallt ligger i finansieringen av nödvändiga investeringar men att det 
annars är en närmast självgående process: 

"Som jag upplever det är det någonting som rullar på - att vi är tvungna att ta de här besluten. Jag 
ser inga andra hinder faktiskt." Tekniker intervjuad 1996 

Även om arbetet med hållbara tekniska system alltjämt bara är i en inledningsfas, har 
LA21-processerna resulterat i ett mycket omfattande miljöanpassningsarbete (och då 
särskilt i Trollhättan och Örebro). Många satsningar har inneburit mer betydande 
kostnader (alternativt merkostnader).71 vilken grad t.ex. de mer kostsamma satsningarna 
inom fjärrvärmesystemen genomförts alldeles oavsett LA21 - och vilka merkostnader 
miljöanpassningen i så fall inneburit - har emellertid inte utretts närmare. Intervju
personer understryker dock rent allmänt att viljan till miljöinvesteringar i de tekniska 
systemen ökat som resultat av LA21 och LIP. 
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Att döma av intervjuuppgifter kan vissa satsningar fylla en mer symbolisk funktion, 
och bl.a. syfta till att for allmänheten åskådliggöra lösningar för kretsloppssamhället 
(11 ILA). Sådana motiv har bl.a. legat bakom inköp av eldrivna fordon i Sala (104K). 
Satsningar på sol- och vindenergi bör också ses mot denna bakgrund. Det finns inte 
någon samlad strategi för utbyggnad av sådana anläggningar i någon av kommunerna, 
och satsningarna på sol- och vindenergi framstår som marginella i relation till de mycket 
omfattande investeringarna i fj ärrvärmesystemen. 

En betydande del av LA21-satsningarna inom tekniska verksamheter avser miljö
anpassning av befintliga system. Huvuddelen av LA21-investeringarna i energisystemen 
har t.ex. byggt på miljöanpassning av befintliga strukturer.8 Många LA21-satsningar 
speglar emellertid någon form av nytänkande och vilja att pröva okonventionella 
metoder. Utvecklingen av småskaliga biologiska lösningar inom V A-förvaltningar, 
liksom satsningarna på biogas i Trollhättan, kan anknytas till socialekologiska idéer om 
att utveckla kretslopp mellan stad och land. På motsvarande vis är satsningarna på att 
skapa ökad biologisk mångfald i tätorterna relaterade till socialekologiska idéer om att 
stärka banden mellan människa och natur (210 s20, 215). Min samlade bedömning är 
trots detta att LA21 inom tekniska verksamhetsområden sällan bygger på en mer 
grundläggande probiematisering av befintliga tekniska system. Intervjuresultat pekar 
snarare mot att LA21-satsningar i huvudsak uppfattas som anpassningsåtgärder inom 
ramarna för etablerade metoder och synsätt, alternativt som mer experimentella 
lösningar vid sidan av konventionella problemlösningsmetoder. 

Sammanfattande tabell och reflektioner om LA21 i kommunala verksamheter 
Samtidigt som de undersökta verksamheterna uppvisar tydliga skillnader med avseende 
på villkoren för LA21 (se analysen i avsnitt D) tyder intervjuundersökningen på att vissa 
fenomen är av mer allmän natur. Problemen att integrera LA21-frågor på många 
arbetsplatser speglar av allt att döma även ett djupare motstånd till forändring, som inte 
enbart kan knytas till verksamhetens natur. Miljöombud har i flera fall rapporterat om 
stora svårigheter att vinna sympati för uppgiften att miljöanpassa verksamheten. Ofta 
tycks problemen vara störst i ett inledningsskede. Det rapporteras t.ex. om hur kollegor 
till miljöombud inledningsvis motsatt sig vaije form av förslag eller initiativ från den miljö
ansvarige (112K 134K 148LA). För miljöansvariga kan det vara frustrerande att insikter som 
väckts vid miljöutbildningar inte tillåts överföras i verksamheten, och att på grundval av sitt 
miljöengagemang bli ständigt ifrågasatt av överordnade eller andra kollegor: 

"Jag böljade ju väldigt engagerat när jag gått [miljöombuds]ku rsen. Jag böljade skriva miljöbrev 
som jag kopierade upp och satte upp for att informera om vad ja g hade lärt mig på kursen...Sedan 
kändes det tungt att driva runt det här när man inte far någon direkt respons. Då lägger man nästan 
av med det" Intervjuperson 1996 

Flera intervjupersoner menar att LA21-utbildning av samtliga anställda är centralt för att 
skapa ett positivt klimat för LA21 på arbetsplatserna. Med undantag för Trollhättan är 
numera också LA21-utbildning obligatorisk för samtliga kommunanställda (utbildning 
av politiskt förtroendevalda utgör då också ett integrerat inslag).9 

Tabellen ger en samlad bild av LA21-arbetet inom analyserade verksamheter: 
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Tabell L LA21 inom olika kommunala verksamheter 
LA21 -engagemang LA21-arbetets inriktningar Perspektiv på ekologisk 

problemlösning 
Barn
omsorgen 

Högt Resursförbrukningsfrågor och 
arbete med småskaliga 
kretslopp. Integrerat i 
pedagogik och verksamhetens 
alla led. 

Socialekologisk 
orientering. Bl.a. strävan 
stärka barnens natur-
relation och problematisera 
livsstilsfrågor. 

Skolan Lågt, undantag enskilda 
skolor. 

Åtgärder för minskad 
resursförbrukning vanligast. 
Endast begränsat genomslag 
inom undervisning/pedagogik, 

Svårbedömt pga svagt 
genomslag för LA21. 
Socialekologisk orientering 
vid enskilda skolor. 

Vård och 
äldreomsorg 

De större kommunerna: 
Mer begränsat 
De mindre kommunerna: 
Relativt omfattande 

Åtgärder för minskad 
resursförbrukning vanligast. 

Ekonomisk besparing ofta 
viktig drivkraft. Bl.a 
aktivt arbete med 
beteendefrågor tyder dock 
på i högre grad social
ekologisk orientering. 

Miljö och 
hälsoskydd 

De större kommunerna: 
Strategisk nyckelfunktion 
De mindre kommunerna'. 
Svagt engagemang 

Strategisk nyckelfunktion för 
processernas utveckling i de 
större kommunerna. 

Vanligen mer 
"traditionellt" 
kontrollinriktat 
perspektiv. 

Teknisk 
verksamhet 

De större kommunerna'. 
Oftast högt 
De mindre kommunerna'. 
Mer begränsat 

Stor mångfald. Främst 
inriktning mot miljöanpassning 
av befintliga system. 

I huvudsak 
ekomodemistisk. Tilltro 
till teknikdriven 
miljöanpassning. 

B. Den politiska arenan 
Detta avsnitt analyserar den politiska arenans roll i processerna. Som redovisas i kapitel 
1 avses därmed kommunernas politiska organisation samt partipolitiken. Processernas 
forutsättningar påverkas både direkt och indirekt av prioriteringar inom den politiska 
arenan, och kommunpolitiken har också en självklar roll för att skapa legitimitet åt 
processerna. Här analyseras därför initiativ samt synsätt på ekologisk problemlösning 
inom politiken. 

En fråga som naturligt anknyter till analysen av den politiska arenan avser 
resurstilldelningen till LA21, då denna kan ge en uppfattning om vilken status det 
kommunala arbetet med hållbar utveckling åtnjuter. Denna fråga behandlas inledningsvis i 
detta avsnitt; därefter analyseras initiativ och perspektiv på ekologisk problemlösning 
inom politiken, och avslutningsvis partipolitiken i relation till LA21. 

Resurstilldelningen till LA21 
Samtidigt som resurstilldelningen till LA21 är en väsentlig faktor vid bedömning av 
processernas politiska status, är det också en komplicerad faktor att analysera (jfr 
Brundin & Eckerberg 1999 s8). Som bl.a. framkommer i kapitel 5, liksom i analysen av 
teknisk verksamhet i föregående avsnitt, sammanfaller ofta olika former av mål i LA21-
investeringar. Detta gör det svårt att bedöma i vilken grad överväganden om hållbar 
utveckling är vägledande. De restriktioner som sätts av kommunemas ekonomiska verk
samhetsramar åberopas ofta också som en naturlig begränsning för möjligheterna att 
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utveckla processerna, alldeles oavsett LA21:s politiska prioritet (se nedan). Till detta ska 
läggas att politiskt fastställda LA21-anslag endast utgör en bland andra finansieringsformer. 
Inom de kommunala organisationerna förutsätts t.ex. vanligen utvecklingen av 
processerna ske genom de enskilda förvaltningarnas driftsbudget. Slutligen är det svårt 
att bedöma resurstilldelningen utan att samtidigt ta hänsyn till hur mycket kommunerna 
satsar på andra frågor som ligger utanför deras lagreglerade skyldigheter. Därför ges här 
blott en översiktlig bedömning baserad på intervjupersoners utsagor, och andra 
förhållanden som enligt min bedömning ger indikationer om LA21-frågornas prioritet. 

Intervjupersoners bedömningar av processernas villkor återfaller ofta på frågan om 
kommunernas ekonomiska verksamhetsramar. Ingen annan faktor framställs lika ofta 
som begränsande för möjligheterna att utveckla LA21. Detta är en faktor som berörs i 
en klar majoritet av intervjuerna. De sägs både vara starkt styrande för processemas 
inriktningar, och någonting som begränsar möjligheterna att integrera långsiktiga över
väganden i den praktiska politiken (101P 112K 117K 133K 135LA 137K). Konflikten 
mellan den kommunala ekonomins ramar och det långsiktiga miljöarbetet fångas i 
följande kommentarer från Trollhättan respektive Kungsör: 

"Många gånger är det pengarna som får styra. Kan man gira fem grader åt Agenda 21 istället for 
att gå rakt fram, utan att det kostar några pengar, så gör man det. Men ska man gira tio grader så 
har man inte de pengarna, så då far det räcka med att gira fem grader." (127F) 
"Det är hela tiden en kamp mellan ett kort perspektiv - nästa års budget - oc h ett långt perspektiv 
(LA21). Skulle vi säga att nu tar vi tio procent av kommunens budget till ekoarbete så tror jag att 
det skulle bli en väldig diskussion." (10IP) 

En existerande kommunal verklighet med hög arbetslöshet och andra sociala och 
ekonomiska problem kan ytterligare förstärka denna spänning. Uppgiften att leverera 
snabba lösningar på kommunens akuta problem blir då av naturliga skäl högt 
prioriterad. I Trollhättan har t.ex. prioriteringen av arbetsmarknadspolitiken sagts 
påverka LA21-satsningarna negativt.10 En kommentar från 1997: 

"Arbetslösheten är ju faktiskt ett hot mot miljön. Jag känner att [den politiska ledningen] tänker att 
först måste vi fa jobb till kommunen, och när vi väl får jobb då tar vi hand om miljön. Och så 
resonerar man överallt." Intervju 1997 

Den ekonomiska resurstilldelningen är också den fråga som oftast ger upphov till 
motsättningar kring LA21 inom kommunpolitiken. Många intervjupersoner hänvisar till 
hur budgetargument ofta anförs mot olika former av LA21-satsningar, liksom de 
centrala anslagen till processerna. Att döma av intervjudata artikuleras sällan 
ideologiska motiv i denna typ av konflikter, dvs. motsättningarna avser vanligtvis inte 
motiven bakom LA21-satsningar. Snarare förs diskussionen mot bakgrund av 
överväganden om hur mycket av kommunens resurser det är rimligt att investera i 
LA21. Följande kommentar av en politiker kan illustrera detta: 

"Det kan ju vara så att man åt det lite populistiska hållet - kanske som företrädare för ett uttalat 
milj ovänligt parti - vill profilera sig , och istället för 900.000 vill lägga 900 miljoner på Agenda 
21....[Men] det är ju balansen i kommunens ekonomi som är det viktiga. Vi kan ju inte helhjärtat 
gå in för att bara hålla oss till miljön." (129P) 

Detta uttalande kan samtidigt tolkas som uttryck för ett synsätt där miljö och ekonomi i 
sig uppfattas som ett konfliktförhållande. Det kan heller aldrig bortses från att 
hänvisningarna till budgetargument används som förevändningar, med avsikt att stoppa 
LA21-satsningar som man vänder sig mot på andra grunder än rent ekonomiska. 
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Den politiska viljan att satsa på LA21 har dock ökat över tid. I tidigare skeden av 
processerna har det varit en utbredd uppfattning inom politiken (dock inte i Örebro) att 
LA21 är en satsning vid sidan av ordinarie verksamheter, som därför i princip inte får 
kosta någonting. I intervjuer ges en rad exempel på hur man politiskt avslagit även 
mindre satsningar med ett högt symbolvärde. Ett exempel avser en förstudie till en 
våtmarkslösning som Gatukontoret i Sala gjorde några år in på 90-talet: 

"Det skulle vara en biologisk kretsloppslösning, och det skulle också vara väl synligt för 
kommuninvånarna, så att de ser att någonting händer, och att det inte bara är snack. [...] Det var i 
princip bara att sätta igång [...] Men det sa politikerna nej till. Detta skapade ett väldigt missnöje. 
Man la av på Gatukontoret efter detta, och tyckte inte att det var lönt att kämpa när det bara var 
ord från politikerna." Nyckelperson 1996 

Att merkostnader har kommit att accepteras i växande utsträckning är ett tydligare 
uttryck för att processerna numera inte kan avfärdas som symbolpolitik. Kommunerna 
visar dock en betydligt större vilja att satsa ekonomiskt på LA21 när externa 
finansieringsformer föreligger (LIP, arbetsmarknadsmedel etc.), eller när LA21-
satsningar kan förenas med andra politiska motiv. I relation till de omfattande LA21-
investeringar som genomförts under sådana förutsättningar, framstår kommuneras 
särskilt avsatta LA21 -anslag som mycket begränsade. Huvuddelen av dessa brukar 
avsättas till lönemedel för samordningen, men också till kostnader för utbildning och 
information. Trollhättan som med sina 53.000 invånare stori eksmässigt kan betraktas 
som fallstudiens "medelkommun" avsatte t.ex. 1995 247 tkr, 1996 439 tkr och 1997 
903 tkr för LA21. Att den borgerliga oppositionen motsatte sig anslagsökningarna under 
dessa år, stärker bilden av LA21 som en lågt prioriterad fråga i budgetsammanhang. 

Trots ett ökat resursinflöde över tid är det bland processernas nyckelpersoner en 
vanlig uppfattning att den ekonomiska resurstilldelningen är starkt underdimensionerad 
i relation till vidden av LA21 -utmaningarna. Även om detta alltså sätts i samband med 
kommunal resursbrist p.g.a. generella åtstramningar, ifrågasätts också de ekonomiska 
prioriteringarna i kommunpolitiken (106LA 120LA 13IP). Resurstilldelningen till den 
strategiskt viktiga LA21 -samordningen är en i sammanhanget viktig indikator. 
Tendensen i slutet av 90-talet var att samordningsresurserna förstärkts i jämförelse med 
situationen några år tidigare, men att de fortfarande var helt otillräckliga i beaktande av 
samordnanias uppgifter. LA21-samordnaren i Sala kommenterar: 

"Det sägs ju att Agenda 21 -samordnare är ett utbränt släkte - det är många som blir utbrända. Man 
jobbar så ensam, och man har en så enormt stor uppgift. Det är svårt att se resultat. Jag vet inte hur 
man ska få politiker att se det här som en kärnfråga." (156LA; även 307 s 16) 

Resursbristen har varit särskilt uppenbar i Örebro. Trots kommunens storlek hade man 
fram till slutet av 90-talet endast en central samordningstjänst. Samordnarens breda 
åtagande - i vilket även ingick att medverka i de 14 kommundelarnas processer samt 
fungera som en kanal för örebroarnas synpunkter - ska ha inneburit en i princip 
ohanterlig uppgift. En tjänsteman kommenterar: 

"Å ena sidan säger man att man ska prioritera A genda 21-arbetet, å andra sidan gör man det 
faktiskt inte med resurer och pengar och möjligheter, t .ex. för [LA21-samordnaren]. Han har för 
mycket just nu. Han har tycker jag en för slimmad organisation, för han är nästan själv." (122LA) 

Att kommunernas LA21-tjänster i stor utsträckning inrättas genom arbetsmarknads
politiska medel och andra tillfälliga projektstöd har olika skäl. Denna typ av ad hoc-
lösningar antyder dock att LA21 inte förankrats som en kärnverksamhet inom de 
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kommunala organisationerna (122LA). Samtidigt som de LA21-relaterade investeringarna 
ökat markant över tid, tycks sammanfattningsvis viljan till miljöinvesteringar vara 
begränsad så länge detta inte förenas med andra motiv. I detta ligger en viktig förklaring 
till paradoxen att mångmiljonbelopp i vissa fall kan investeras i enskilda delprojekt, 
samtidigt som resurserna för den strategiskt betydelsefulla LA21 -samordningen ofta är 
underdimensionerad. 

Initiativ och engagemang inom kommunpolitiken 
Örebro är den enda av kommunerna där det funnits ett tydligt politiskt ledarskap i 
processerna. Som redovisas i kapitel 5 sammanhänger detta bl.a. med vissa ledande 
politikers personliga miljöengagemang och att den politiska ledningen av tradition haft 
ett stort inflytande över kommunens strategiska planering. I övriga kommuner har den 
politiska arenan främst haft en stödjande roll, och endast i begränsad utsträckning varit 
en initiativtagande kraft. Här har idéutveckling, projektinitiativ m m främst tillkommit 
genom kommunanställdas initiativ; det är i hög grad också tjänstemän som i ett 
initialskede övertygat den politiska ledningen om att inleda arbetet med hållbar 
utveckling (tjänstemannainitiativ har dock haft en viktig roll även i Örebro). 
Bakgrunden till dessa förhållanden bör sökas både i synsätten på ekologisk 
problemlösning inom politiken, och i kommunpolitikens natur. 

Att förvaltningen ofta far ett större inflytande över politikens utformning måste sättas 
i samband med dess personalresurser (jfr Hjern 1993). Tjänstemän som arbetar 
professionellt med t.ex. LA21 har förutom sin kompetens, normalt bättre förutsättningar 
än de förtroendevalda att utveckla idéer samt hålla sig underrättade om t.ex. nationella 
initiativ. Vissa intervjupersoner menar att kommunpolitiken i allmänhet har utvecklat en 
mer administrativ roll, där bl.a. det löpande arbetet med budgetrelaterade frågor gör att 
politiskt visionsarbete och långsiktiga strategiska frågor åsidosätts (101P 105LA 141LA; 
jfr Asplund m fl 1997). Sådana förhållanden bidrar rimligen till att skapa utrymme för 
tjänstemannainitiativ. En tjänsteman i Trollhättan hävdar mot denna bakgrund: 

"De [politikerna] må vara förlåtna om de inte har gått om tjänstemännen ännu. Vi har så många 
tjänstemän som hela tiden vill mer och mer och mer - och det är inte så lätt att slå oss." (113K) 

Gränsen för när tjänstemännen formulerar respektive utför politik kan förvisso 
diskuteras. Att initiativ och diskussion kring långsiktiga framtidsfrågor i hög grad 
delegeras till tjänstemannaledet bör dock inte enbart sättas i samband med kommun
politikens funktionssätt. Det starkare politiska initiativet i Örebro är i sig ett uttryck för 
att detta inte avspeglar ett generellt tillstånd inom kommunpolitiken. Bland respondenter 
från övriga kommuner nämns också i vissa fall att det finns ett tydligare politiskt 
ledarskap inom andra politikområden än när det gäller LA21. Detta verkar framförallt 
känneteckna Trollhättan: 

"I arbetsmarknadsfrågorna är de [politikerna] själva pådrivande. Vi skulle vilja att de var likadana 
i miljöfrågor, och det är de inte." Intervju 1997 

Att LA21 inte tillhör de högst politiskt prioriterade frågorna är en uppfattning som 
framträder i många intervjuer. Uttryck för detta är bl.a. uppgifter om att LA21-målen 
ofta inte integreras i den politiska diskussionen kring andra strategiska frågor (en 
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särskilt vanlig kommentar i T rollhättan) [104K 11 OK 112K 13 IP 133K]. Integreringen 
av LA21 i de fördjupade översiktsplaneprocesserna under senare delen av 90-talet torde 
forvisso ha förändrat denna bild. Men även i Sala, den kommun som genomfort den 
mest långtgående integreringen av LA21-Öpl, uppgavs LA21-frågorna ännu 1999 delvis 
behandlas åtskilda från andra kommunala utvecklingsfrågor (156LA 157LA). 

I samtliga kommuner ges en bild av att engagemanget för LA21 inom politiken i 
huvudsak är koncentrerat till: (i) den politiska ledningen, (ii) politiska instanser särskilt 
ansvariga för LA21, (iii) enstaka partier med en högre profil i LA21-frågor, främst C 
och Mp (se nedan). Att döma av intervjuuppgifter är intresset för LA21 -frågor i övrigt 
relativt svagt inom den politiska arenan, trots uppgifter om att det finns en mer utbredd 
förståelse av miljöfrågan som en principiellt viktig samhällsfråga. Det svaga intresset 
avser då även fullmäktige i kommunerna (undantag Örebro). En kommentar från Trollhättan: 

"Miljöfrågan har ju blivit en fråga som ingen kan låtsas som att den inte finns. Allt från 
moderaterna till så långt ut på vänstern du kan komma så måste man lyfta frågan. [Men ] de är inte 
så intresserade av miljöfrågorna i stort." Intervju 1997 

I ett politiskt sammanhang där LA21 framställs som en viktig kommunal policyfråga 
ligger det möjligen nära till hands att även politiker som saknar personligt engagemang 
och intresse för frågorna, tillägnar sig en retorik anpassad efter detta. 

Synen på LA21 och ekologisk problemlösning 
Det finns sedan länge i kommunerna ett principiellt samförstånd över partigränserna om 
LA21 som ett långsiktigt åtagande, vars utveckling inte ska göras avhängig politiska 
majoritetsskiften. Denna samförståndsanda utgör en viktig bakgrund till dessa 
kommuners relativt sett framgångsrika processer. En metod att ge ökad stabilitet åt 
processerna har också varit inrättandet av tvärpolitiska grupper, med representation av 
samtliga fullmäktigepartier (se kap. 5). Konsensusandan bör även ses mot bakgrund av 
att LA21 blivit en profilfråga i marknadsföringen av kommunerna (tydligast i Kungsör 
och Trollhättan), samt som samlande element för att stärka den lokala gemenskapen. Att 
man inom politiken och andra arenor ofta uttrycker stolthet över LA21 -satsningarna i 
den egna kommunen, kan möjligen motverka konflikter kring inslag som under andra 
förhållanden framstått som mer kontroversiella. 

En mer naturvetenskapligt grundad förståelse av den ekologiska krisen - kopplad till 
synsättet att milj öförstöring/ekosystemets begränsningar nödvändiggör åtgärder inom 
olika samhällsarenor - förenar intervjuade representanter för olika partier. Ofta 
argumenteras med sådana motiv för värdet av att undvika partipolitisk strid kring LA21 
(108P 129P 136P 123P 13IP). Uppfattningen att frågor om hållbar utveckling både är 
och ska vara av icke-ideologisk natur är överhuvudtaget starkt förankrade inom 
kommunpolitiken. Följande politikerkommentarer är från Trollhättan och Kungsör: 

"Vi är ju samma sorts människor i samma sorts kommun. Så det vore ju märkligt om man hade 
divergerande uppfattningar [om LA21]." (129P) 

"Vi har enats om m ånga frågor, som när det gäller renhållning och biologisk mångfald. Där är det 
inga partier som går före. Lika dant när det gäl ler ohälsotalet i kommunen [syft ande på den folkhälso-
satsning som lanserats]. Det kanske finns en och annan fråga som man kastar ur si g för att man 
måste synas i tidningen då och dk..Men man kan säga att det är stor enighet mellan partierna(136P) 
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Med undantag för Örebro förs överhuvudtaget lite idédiskussion kring frågor om hållbar 
utveckling inom politiken. En politikerkommentar från Sala: 

"I beslutssammanhang förs väl de här dialogerna alltför sällan. När vi har speciella avsatta 
temastunder - temadagar i partier i kommunstyrelsen - så kan de väl komma upp till ett djupare 
resonemang ibland. Men det är nog lite för sällan." (108P) 

Betraktad såsom en gemensam utmaning av icke-ideologisk natur är det naturligt att de 
motsättningar som trots allt uppträder kring LA21 oftast inte beskrivs som ideologiska. 
Det går att identifiera ett antal element i synen på ekologisk problemlösning som det i 
stora drag förefaller att råda enighet om över partigränserna: 

(a) miljökrisen anger gränser för människans verksamheter och nödvändiggör 
handling (jfr ovan) 
(b) genomförandet av hållbar utveckling förutsätter politik 
(c) lokalsamhället med dess aktörer har en viktig roll 
(d) underifrånperspektivet är av central betydelse 
(e) miljöarbete innebär ekonomiska utvecklingsmöjligheter 

Här kan även tilläggas att LA21-arbetet vanligtvis framställs som en positiv utmaning, det 
bygger alltså inte på en idé om miljöanpassning som någonting uppoffrande. Några av de 
uttrycksformer som här sammanställs är förenliga med både ekomodernism och socialekologi. 
Det samlade intrycket är dock att politiken i högre grad kännetecknas av ekomodernism. 
För detta talar främst att frågan om hållbar utveckling i så lite grad anses nödvändiggöra 
problematiserande diskussion om kommunpolitikens allmänna mål, livsstilsfrågor, samt 
i vad mån icke LA21-anknutna verksamheter är förenliga med hållbar utveckling 
(115LA 105LA 13IP 157LA; beträffande den sist nämnda aspekten se även kap. 8). 
Min bild är att den politiska arenan i Trollhättan är särskilt präglad av ekomodernism. 
En nyckelperson kommenterar inställningen bland politiker (och tjänstemän) i kommunen: 

"Jag tycker ofta att man möter [synsättet]: Tek niken fixar det här! Do m blir ju renare och renare 
bilama!'...Det är en stor utmaning att vända det till att [även] diskutera värderingar och attityder." (114LA) 

De ekonomiska drivkrafter som haft en central roll i samtliga kommuner utom Örebro är 
också ekomodernistiskt präglade. Detta kommer till uttryck i att ekonomiska motiv 
påverkat såväl ambitioner som inriktningar i processerna (105LA 106LA 13 OK 135LA). 
Även social ekologiska positioner har ett visst genomslag inom politiken. Tanken att 
lokalsamhället har en viktig roll i arbetet med hållbar utveckling har en bred 
förankring.11 Det allmänna stödet för tanken att hållbar utveckling förutsätter 
underifråninitiativ är även detta uttryck för en social ekologisk syn. Politiskt har man 
också på en mångfald sätt uppmuntrat underifrånorganisering inom processerna (se 
avsnitt C). Det kan hävdas att den politiska arenan i Örebro är tydligare präglad av 
social ekologi. Initiativen för att främja underifrånorganisering förenas här även med 
politiskt ledarskap, samt en strävan att väcka idédebatt kring hållbar utveckling. 

Trots en politisk konsensus om LA21 som ett långsiktigt åtagande, framstår däremot 
inte tanken om LA21 som en gradvis fördjupad och utvidgad process som lika starkt 
förankrad i kommunerna.12 Intervjupersoner i samtliga kommuner talar om att processerna 
närmar sig en fas där det är svårt att upprätthålla konsensus med de synsätt på hållbar 
utveckling som idag präglar politiken (13 IP 136P 152MO 156LA). Detta kan illustreras 
av följande två kommentarer från Kungsör och Trollhättan (av en S- respektive Mp-ledamot): 
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"Det kanske inte alla...inser, att det här är bara en böljan. Man stannar upp for tidigt." (136P) 
"Hos politiker märker jag att de tycker att det här är okej, och att de tyck er att det är viktigt. Det 
tycker de faktiskt! Men sen är det det där, när man kommer till brytpunkten. Det är ganska lätt att 
komma upp en bit, men sen är det ungefar: 'Nä, nu har vi satsat på milj ön. Nu är det klart. Nu far 
vi satsa på något annat."(13 IP) 

Detta reser frågor om vad som sker vid en fördjupning av processerna, resulterande i en 
starkare fokusering vid beteendefrågor och systemförändringar. Introduktionen av denna typ 
av frågor i LA21-processerna är i hög grad ett resultat av det starka tjänstemannainflytandet 
över problemformulering och inriktningar. Flera tjänstemän pekar på de legitimitetsproblem 
som kan bli följden när de själva far ett större inflytande över politikens utformning 
(102K 113K 156LA). En chefstjänsteman i Kungsör argumenterar t.ex.: 

"Det ingår ju egentligen i vårt uppdrag som tjänstemän, att bedriva verksamhet utifrån de 
strukturer som finns; det ingår inte i vårt uppdrag att ändra på de här strukturerna....Jag menar 
att politikerna inte ska vara en del av apparaten, utan de ska vara just politiker och ställa sig på 
medborgarnas sida." (102K) 

De förtroendevaldas roll att både representera väljare/befolkning och samtidigt gå före 
och identifiera politiska visioner kan uppenbarligen vara svårförenlig. En Örebro
politiker beskriver dock (med anknytning till LA21-utmaningarna) hur denne försöker 
balansera dessa olika uppgifter: 

"Jag brukar säga att det finns ett falt inom politiken där ord och handling inte ska vara ett. Och det 
är detta att jag kan som politiker, här och nu inte göra mycket mer än vad jag fått mandat för. Men 
jag måste samtidigt använda min position för att predika, och skapa opinion för att göra mer nästa 
gång jag går ut och ber om ett mandat. I den meni ngen kan jag inte handla tillräckligt utifrån det 
mandat jag har. Jag far acceptera det, men samtidigt gå ut och säga att det här måste v i göra, det 
här måste vi ta på oss om vi ska ha en långsiktig överlevnad." (12IP) 

Partipolitiken 
En återkommande uppgift är att partiernas LA21-engagemang i hög grad påverkas av 
om de sitter i styrande ställning eller ej (103LA 123P 130K 140LA 152MO). Enligt 
uppgifter kan partier som i styrande ställning varit en aktivt stödjande kraft i processerna, 
senare i opposition visa svag initiativkraft. Den parlamentariska stabiliteten i kommunerna 
under senare år gör det dock svårt att analysera denna faktor; något skifte mellan de 
politiska blocken har inte skett under fallstudiens genomförande. I framförallt Kungsör 
har emellertid intervjupersoner omvittnat hur initiativ och engagemang kring LA21 ömsom 
har legat hos moderaterna, ömsom hos socialdemokraterna - allt beroende på vilket parti 
som innehar kommunalrådsposten.13 Denna typ av uppgifter bör förstås delvis ses mot 
bakgrund av styrande partiers ansvar att företräda kommunen inom alla politikområden. Medan 
oppositionen i de större kommunerna har oppositionsråd och en mer professionaliserad 
organisation är oppositionen i de mindre kommunerna helt beroende av fritidspolitikers 
insatser. Som en konsekvens far kommunalråden i de mindre kommunerna en mer 
tongivande roll; i både Kungsör och Sala återkommer uppgifter om att kommunalrådet 
är den enda starka politikern i kommunpolitiken. Sådana resursfaktorer är dock 
sannolikt otillräckliga som förklaring till skillnaderna mellan oppositionspartiers och 
styrande partiers engagemang. Att frågan om hållbar utveckling normalt betraktas som 
icke-ideologisk, i förening med uppgifter om hur olika partier agerar i LA21-arbetet, 
stärker intrycket av att detta vanligtvis inte utgör identitetsfrågor för partierna. 
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Med hänsyn till deras ideologiska orienteringar är det kanske mindre överraskande 
att Centerpartiet och (i än högre grad) Miljöpartiet är de enda partier som kännetecknas 
av ett mer aktivt LA21-engagemang i samtliga kommuner. Dessa partier agerar dock 
oftast från parlamentariskt svagare positioner. Det främsta undantaget är Centerpartiet i 
Sala, som har lett KS under perioden 1992-99 (vid valet 1998 fick partiet 16% av 
rösterna). Trots att C har en svag ställning i Trollhättan och Örebro uppges partiet även i 
dessa kommuner aktivt ha verkat för att föra upp LA21 -frågor på dagordningen (123P 
132K). I in tervjuer framställs Mp som en viktig pådrivande kraft i samtliga kommuner 
utom Örebro, även om partiets formella inflytande över processerna varit mer 
begränsat.14 Medan man inom politiken i stort inom kommunerna gärna betonar 
samsynen kring LA21 över partigränserna, kritiserar intervjuade Mp-representanter i 
högre grad övriga partier för deras perspektiv och ställningstaganden (13 IP 146P). 

Större partier som Socialdemokraterna och Moderaterna uppvisar mer markanta 
skillnader i engagemang och inställning till LA21 vid kommunvis jämförelse. Vad som 
framförallt sticker ut är det starka socialdemokratiska engagemanget i Örebro. Vid en 
samlad bedömning är Moderaterna det parti som framställs som minst engagerat och 
mest skeptiskt inställt till LA21 (115LA 140LA 156LA). Här uppträder dock en 
skiljelinje mellan å ena sidan Kungsör och Örebro där partiets inställning till LA21 i 
huvudsak varit positiv, och å andra sidan Sala och Trollhättan där M framställts som 
mer oengagerat. I Sala uppges M också på ideologiska grunder ha böljat ifrågasätta 
kommunens LA21-arbete under senare delen av 90-talet. Kritiken har avsett målen med 
LA21-processen i allmänhet, särskild kritik har även riktats mot vissa underifrån-
satsningar. Dessutom har partiet ifrågasatt det rimliga i att satsa offentliga medel i denna 
typ av process (Intervjuer 1999; 425).15 

Tabell 2 sammanfattar utmärkande drag för den politiska arenan i relation till LA21 : 

Tabell 2. Den politiska arenan och LA21 
Initiativ och 
engagemang 

Syn på LA21 Perspektiv på ekologisk 
problemlösning 

Förändrings-
tendenser över tid 

•Vanligen koncentrerat till: 
(i) politisk ledning, 
(ii) pol. LA21-organ, 
(iii) partier med grön 
plattform [C och Mp] 

•Svagt pol. ledarskap i 
samtliga kommuner 
utom Örebro 

•Partiers engagemang 
påverkas i hög grad av 
om de är i styrande 
ställning el. opposition. 

•I huvudsak icke
ideologisk 
konsensus fråga. 

Främst ekomodemistiskt. 
Uttrycksformer bl a: 
(i) Ekonomiska motiv delvis 
styrande för inriktningar och 
ambitioner 
(ii) Saknas starkare stöd för 
idédebatt och problematisering av 
utvecklingsmål/normer 

Finns dock även socialekologiska 
uttrycksformer bl.a.: 
(a) Tilltro till underifrånperspektiv 
(b) Lokal nivå tillskrivs viktig roll 
vid ekologisk problemlösning 

•Okad vilja satsa 
ekonomiska resurser 
på LA21 
•Miljörelaterade 
motiv gradvis 
viktigare. Det 
ekomodernistiska 
inflytandet dock 
sannolikt 
begränsande faktor 
för fördjupning av 
processerna i 
enlighet med mer 
socialekologiska 
riktlinjer i LA21-
dokument. 
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C. Civilsamhället 
Med ett socialekologiskt perspektiv är idén om medborgarnas medverkan i den ekologiska 
problemlösningen helt central. Som redovisas i kapitel 3 betonas här: (a) den enskilde 
individens ansvar att engagera sig i ekologisk problemlösning, (b) betydelsen av aktiv 
dialog mellan civilsamhälle och politik, samt (c) att medborgarna också ges reellt inflytande 
över politikens utformning. Här uppträder en grundläggande skiljelinje i förhållande till 
bl.a. ekomodernismen, och dess starkare tilltro till konkurrens- och teknikdriven miljö
anpassning. I kapitel 3 har vi sett hur ekomodernismen endast framhåller individens roll 
som konsument. Analys av civilsamhällets LA21 -medverkan kan därför ge fördjupad 
kunskap om de synsätt på ekologisk problemlösning som i handling vägleder processerna. 

Tanken att LA21 ska utvecklas underifrån eller i nära dialog med medborgarna är 
starkt artikulerad i samtliga kommuner. Detta kommer inte bara till uttryck i LA21-
dokument (jfr kap. 6) utan överhuvudtaget i diskussionen inom processerna. Ett stort 
antal intervjuade politiker och tjänstemän beskriver också underifrånidealen som ett 
definierande drag i LA21-arbetet. Formerna för att involvera civilsamhället är av 
principiellt tre olika slag (jfr Friedmann 1973 kap.7, Pennington & Rydin 2000): 

(1) Folkbildning syftande till att öka medvetenhet och fa till stånd beteende
förändring (baserad på information, utbildning och dy.). 
(2) Problemnära organisering i bostadsområden utvecklad i samverkan med den 
kommunala organisationen. 
(3) Kommuninvånares medverkan i politiska planerings- och beslutsprocesser på 
kommunnivå. 

Avsnittet behandlar i nämnd ordning dessa former för civilsamhällets medverkan. 
Medan (1) i princip bygger på envägskommunikation, är (2) och (3) kopplade till vad 
som brukar betecknas underifrånperspektiv (jfr kapitel 4 och 6). Huvuddelen av 
analysen avser de båda senare formerna. Se figur: 

A. Folkbildning B. Underifrånperspektiv 

Invånarnas medverkan i 
kommunala planerings-
och beslutsprocesser. 

Organisering/Problemlösning 
i bostadsområden. 

Figur L Former för att involvera civilsamhället 

Som redovisas i föregående kapitel är tanken att hållbar utveckling vilar på 
livsstilsförändringar hos befolkningen helt central i kommunernas LA21-dokument. 
Även frågan om livsstilsförändringar manifesterar en viktig skiljelinje mellan social-
ekologisk och ekomodernistisk problemlösning. Möjligheterna att genomföra sådana 
mål är uppenbarligen nära beroende av vilken legitimitet dessa åtnjuter bland 
befolkningen. Jag bedömer det därför motiverat att med vägledning av intervju
materialet översiktligt belysa denna fråga i det första delavsnittet. Det bör samtidigt 
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påpekas att beteendefrågor är komplicerade att analysera, bl.a. därför att beteende-
relaterade åtgärder kan innebära mer eller mindre stora förändringskrav på individerna. 

Folkbildning och den hållbara utvecklingen som livsstilsutmaning 
Det är inte möjligt att upprätta en absolut gräns för vad som utgör envägskommunikation 
respektive dialog i arbetet med att involvera civilsamhället (se t.ex. Friedmann 1973). 
Här behandlas dock inledningsvis ansatser som i huvudsak kan sammanfattas som folkbildning 
kring LA21. Foimema för information uppvisar en stor mångfald. Allmänna försändelser till 
kommuninvånarna har t.ex. varit en vanlig form av informationsspridning i samtliga 
kommuner (något som f.ö. även är giltigt för den svenska Agenda 21-rörelsen i stort 
[Brundin & Eckerberg 1999 s 10]). Erfarenheterna av detta varierar dock. Enligt vissa intervju
uppgifter tenderar LA21-informationen att fa ett begränsat genomslag i flödet av annan 
samhällsinformation och reklam.16 Det är min bedömning att tilltron till information som 
medel att bl.a. åstadkomma beteendeförändringar varit större i tidigare skeden av processerna. 
Att erfarenheter av svårigheterna att fa människor att utveckla mer hållbara livsstilar har 
ökat tvivlen på informationens kapacitet att generera förändring (jfr Garner 1996 sl81f). 

Med undantag för Sala har man i samtliga kommuner genom ALU-medel i flera 
omgångar anställt s.k. miljöinformatörer ansvariga för informationskampanjer, 
dörrknackningsprojekt eller som projektansvariga för LA21 i bostadsområden. I 
intervjuer ges en bild av att informatörernas arbete ofta möter ett positivt gensvar bland 
allmänheten. En dörrknackningskampanj omfattande hela Kungsörs befolkning har t.ex. 
framställts som mycket lyckad i arbetet med att skapa ökad medvetenhet om 
LA21/hållbar utveckling bland medborgarna (105LA 141LA). Något som beskrivs som 
en fördel av intervjuade informatörer är att de kan utveckla en mer självständig roll, där 
deras insatser inte direkt sammankopplas med myndighetsutövning. 

Kommunerna har även genomfört olika former av utbildningsinsatser i 
civilsamhället, oftast i form av studiecirklar. Erfarenheterna skiljer sig dock stort. 
Allmänt sett har genomslaget varit större i små landsortssamhällen och överhuvudtaget 
o r t e r / o m r å d e n  d ä r  d e t  f i n n s  s t a r k a r e  i d e n t i t e t s b a n d  m e l l a n  i n v å n a r n a  ( 1 0 5 L A  1 0 6 L A \ j f i r  
kapitel 5). I Sala - där kommunen inom ramen för LA21 indelats i sju kommundelar -
har man fatt till stånd ett relativt brett engagemang i flera landsortssamhällen. Närmare 
30 studiecirklar har parallellt bedrivits baserat på kommunens LA21 -studiematerial 
(315). Kännetecknande för samtliga kommuner är dock att det endast är en mindre andel 
av kommuninvånarna som medverkat i LA21-utbildningar. Det finns också exempel på 
hur sådana satsningar misslyckats. Den omfattande satsningen på LA21-utbildning i ett 
miljonprogramområde i Sala (kallad Livsstil 2020, och delfinansierad med LIP-medel) 
fick t.ex. en mycket svag respons. Problemen ska dock framförallt ha bottnat i 
samarbetssvårigheter med det allmännyttiga bostadsföretaget Salabostäder (322 157LA). 

En utbildningsform som förekommer i samtliga kommuner - och som även bygger på 
självorganisering - är de s.k. miljöteamen.17 Grundtanken är att ett mindre antal hushåll 
organiserar sig för att lösa miljöproblem relaterade till boende och vardag.18 

Intervjuuppgifter från bl.a. Sala visar att det funnits en större tilltro till modellen i ett 
tidigare skede av LA21-arbetet, men att förväntningarna har minskat efterhand. En 
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bakgrund äx att flera länkar här måste fungera. Kommunens handledare ska inte bara var 
kunniga utan även entusiasmerande. De måste därtill finnas eldsjälar i bostadsområden 
(där många boende delar ett intresse för miljöfrågor) beredda att driva egna lag. 

Mässor, festivaler och temadagar med direkt anknytning till LA21 arrangeras 
regelbundet. Sala har exempelvis sedan 1993 i stort sett årligen arrangerat en s.k. 
kretsloppsfestival. Varje enskild festival har en särskild inriktning, 1998 års upplaga 
handlade t.ex. om att lyfta fram erfarenheter från ursprungsbefolkningar och olika 
livsåskådningar som inspirationskälla i LA21-arbetet. Erfarenheterna av utåtriktade 
satsningar av detta slag är som regel goda. Man lyckas här på ett positivt sätt engagera 
ett stort antal kommuninvånare, och samtidigt ge spridning åt LA21-utmaningen.19 

Uppfattningarna om vilket stöd det finns för livsstilsförändringar bland befolkningen 
går isär bland intervjupersoner. Enskilda intervjupersoner i Trollhättan och Örebro 
menar att en stor del av befolkningen överhuvudtaget inte ser på miljöproblemen som 
livsstilsproblem (112K 120LA). Det är annars en mer utbredd uppfattning att många 
medborgare principiellt betraktar miljöproblemen som en fråga relaterad till människans 
beteenden, samtidigt som den faktiska beredskapen till beteendeförändringar är mycket låg 
(101P 12IP 115LA 147F 148LA). Följande citat från Kungsör är belysande: 

"Bekymret idag är att åsikten att man ska leva miljöriktigt och enligt kretsloppsmodell är väldigt 
accepterad - det är det ingen som går emot. Men ändå händer det ingenting. Eller så är det så att 
det går väldigt, väldigt långsamt och att vi inte ser." (10IP) 

En intervjuperson i Sala sammankopplar svårigheterna att påverka människors beteenden 
med mänsklig bekvämlighet: 

"Det måste finnas en infrastruktur for att vanligt folk ska orka bry sig. Det måste vara bekvämt. 
Man kan inte vädja till nå got globalt, eller det här med framtida generationer - det är alldeles för 
abstrakt." (106LA) 

Vissa intervjupersoner omvittnar hur det kan vara känsligt redan att väcka en 
probiematiserande diskussion kring temat hållbar livsstil (148LA 104K). En chefs
tjänsteman i Sala ger följande exempel: 

"Vi hade ett seminarium...då jag förde fram en grej: Det är ju oerhört tveksamt att spela ishockey 
på sommaren och tennis på vintern. V i bygger anläggningar för detta. Det blev väldiga reaktioner, 
bland politikerna framförallt. För detta har ju andra värden naturligtvis. Det [visar på] det 
kontroversiella, när man bölj ar ifråga sätta vissa verk samheter som från böljan är årsti dsberoende, har 
gjorts oberoende av årstiderna. Och gjort att energi- och materialförbrukningen ökar väldigt kraft igt" 
(104K) 

Frågan om människors bilanvändning beskrivs som särskilt känslig. En S ala-tjänsteman 
pekar på svårigheterna att väcka en problematiserande diskussion kring bilismen, och 
tillägger: "Det snackas ju så mycket om visioner, men om man inte vill ändra sitt eget 
beteende så är det inte mycket värt tycker jag." (148LA) I framförallt Kungsör och Sala 
sägs bilen vara så insocialiserad i människors beteendemönster att många aldrig skulle 
överväga att gå eller cykla ens kortare sträckor (101P 142S 148LA): 

"Här i Kungsör går man inte. Om man bor uppe på backen och ska ner till Konsum och handla så 
tar man bil - man går inte mer än max 25 meter." (142S) 

Källsorteringsreformen är den fråga där medborgarna tydligast mött krav på beteende
förändringar, även om det då inte rör sig om någon mer djupgående påverkan på 
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individernas livsstil. I Kungsör och Sala uppges en stor del av allmänheten redan tidigt 
ha varit positivt inställd till källsortering, samtidigt som reformen också genererat 
mycket motstånd (106LA 102K).20 Man kan i sammanhanget också notera att LA21 
inom tekniska verksamheter i mycket liten grad avser satsningar som ställer krav på 
beteendeförändringar bland invånarna (se avsnitt A). Insatserna inom t.ex. VA-området 
är till övervägande del symptomorienterade (biologisk rening av avloppsvatten); 
däremot är ansatserna att åtgärda problem vid källan (hushåll, företag, offentliga 
lokaler) svaga. Detta trots att bl.a. frågan om att ersätta vattenklosetter med 
kretsloppsanpassade system diskuterats aktivt under lång tid i några av kommunerna. 
Förutom ett utbrett motstånd inom förvaltningsorganisationen (se avsnitt A) uppges 
även allmänheten vara negativ till denna typ av åtgärder. En intervjuperson i Örebro 
kommenterar ett försök att installera urinseparerande toaletter i ett nytt bostadsområde: 

"Folk var inte mogna - de ville ju inte ens prova toaletten! Otroligt alltså! De kunde ju ha provat 
och sagt att det här var ju äckligt eller så. Men nä!" (124LA) 

Sammanfattningsvis förefaller det som att beredskapen for beteendeförändringar är 
förhållandevis låg i kommunerna. Det förekommer även att LA21 -engagerade intervju
personer inte ser på miljöfrågan som närmare relaterad till individernas livsstil och 
resursförbrukning. Följande kommentar är från Trollhättan: 

"Jag bedömer inte att Trollhättan har några miljöproblem. Inga som vi rår över själva. Vi har ju 
det här med bilavgaser och industriavgaser, men där kommer ju det mesta utifrån. England och 
Tyskland. Vi gör inte särskilt mycket som fördärvar varken det ena eller andra här i stan." (129P) 

Denna ståndpunkt speglar ett synsätt där miljöproblem är något som drabbar människan, 
snarare än något hon skapar. Miljöproblemens dimensioner är storskaliga, men de 
uppkommer i huvudsak någon annanstans. Vissa intervjupersoner uppfattar också den 
ekologiska krisen som en övergående fas i samhällets modernisering, vilket är i linje 
med en ekomodernistisk förståelse21: 

"Vi är ju så otroligt duktiga i Sverige om vi jämför oss med många andra länder. De största 
farorna är ju Östeuropa tycker jag, me d sina kärnkraftverk och sina utsläpp i Östersjön. Tyskland 
med sina koldistrikt, England. Vi är ju så duktiga häruppe, vi har ju kommit så långt. Det är ju de 
andra länderna vi behöver sprida vår kunskap till." (134K) 

LA21 i bostadsområden 
Erfarenheterna av LA21 i enskilda bostadsområden kan ge en fördjupad förståelse av 
möjligheterna att integrera civilsamhället i kommunalt arbete med hållbar utveckling. 
Inledningsvis uppmärksammas här LA21 -organisering i två bostadsområden där ett mer 
aktivt LA21 -arbete utvecklats: (1) Det mindre landsortssamhället Åsaka utanför Trollhättan. 
(2) Miljonprogramsområdet Kronogården i samma kommun. Därefter ges en samlad 
analys av denna form av ansatser i kommunerna. 

(1) Under hösten 1994 inleddes i Trollhättan ett pilotprojekt, Lokal Agenda 21 bland 
kommunmedborgare, i fyra bostadsområden av skilda karaktär. Avsikten var att initiera 
LA21-processer, och i detta syfte anställde kommunen också s.k. miljöinformatörer. Ett 
av dessa områden var Åsaka, ett landsortssamhälle beläget i jordbruksbygd ca en mil 
sydost om Trollhättan. 

Vid sidan av kommunens representanter involverades även Vuxenskolan som 
koordinator och budgetansvarig for LA21-arbetet i Åsaka. Redan inledningsvis ska 
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gensvaret ha varit starkt. Då hade man visserligen god hjälp av vice ordföranden i 
Miljönämnden, en Åsakabo med ett väl utvecklat kontaktnät. En viktig impuls kom 
även från ortens förskola, som redan i böljan av 90-talet inlett ett offensivt miljöarbete 
(127F). Informatörernas strategi var inledningsvis också att engagera personer med goda 
förankringar i bygden, bland dem som kom att involveras märktes bl.a. den lokala 
handlaren och förskoleföreståndaren. Processens inledande möten samlade en 
förhållandevis stor grupp Åsakabor. Här beslöts bl.a. att arbetet skulle organiseras 
tematiskt, i olika grupper. Dessa var Återvinningsgruppen, Energigruppen, Vattengruppen 
och Textilgruppen. Till resultaten av deras arbete kan bl.a. nämnas textilgruppens 
sömnad av ekologiska kläder som också prisades vid en modemässa i Göteborg. 
Energigruppen byggde ett antal solfångar e, bl.a. åt bilverkstaden i Åsaka. Återvinnings
gruppen utövade påtryckningar mot kommunen, med resultat att Trollhättans första 
återvinningsstation förlades i Åsaka. Under 1995 och 1996 fanns en stark dynamik i 
processen. Den s.k. studieinstruktören vid Vuxenskolan hade ansökt och blivit beviljad 
ett anslag för att skapa ett "miljöhus". Tanken var att bygga om en nedlagd 
livsmedelsbutik till utställningslokal där miljöanpassade material, metoder och 
produkter förevisas. Det fanns också ett explorativt inslag i satsningen, då avsikten även 
var att medverkande Åsakabor skulle testa och utveckla metoder för en miljöanpassad 
livsstil. Invigningen i böljan av 1997 lockade en stor del av befolkningen i Åsaka. En 
LA21 -engagerad ortsbo framhåller den begränsade styrningen av kontaktpersonerna 
som en viktig orsak till det starka momentum som fanns i processen: 

"De lät os s göra i stort sett som vi ville, inom vissa ramar förstås så vi inte trampade utanför 
miljöarbetet. Om vi gjorde en okonventionell lösning eller inte, det hade ingen betydelse...Om 
man ska säga något om vad som gör att vi lyckats någorlunda med miljöarbetet här...så är det nog 
att vi fatt göra lite som vi velat" (127F) 

Enligt uppgifter förstärktes inslaget av uppifrånstyrning (från Vuxenskolans sida) efter 
en omorganisering 1997. Även om antalet deltagare i processen var oförändrat (ca 35 
personer) ska engagemanget nu ha avmattats något. 

Trots problem av olika slag är det min bedömning att Åsaka representerar ett mer 
framgångsrikt exempel på underifrånperspektiv i LA21 -arbete. Även om blott en mindre 
del av ortsboma aktivt engagerat sig i LA21 -arbetet finns det enligt intervjuade ortsbor ett 
brett intresse bland invånarna (125K 127F). Åsaka kännetecknas också av att de engagerade 
krafterna varit utspridda över hela samhället. Inom processen har även initierats diskussioner 
om mer omfattande satsningar, det finns t.ex. planer på att anlägga ett värmeverk där 
basen ska vara lokalt framställda biobränslen. I samband med studiebesök utifrån brukar 
Trollhättans kommun också förevisa LA21 -arbetet i Åsaka som ett framgångsexempel. 

I kontrast till framgångarna i Åsaka misslyckades kommunen att etablera en LA21-
process i Halvorstorp, ett område med en stor andel högutbildade och höginkomst
tagare. Bakgrunden ska här ha varit kommunikationsproblem. Medan det i Åsaka fanns 
en mer välvillig inställning till de projektanställda vid kommunen, möttes dessa av 
misstro bland många invånare i Halvorstorp (Intervju 1996). Att Åsaka, till skillnad mot 
Halvorstorp, är ett område med en mycket låg andel högutbildade ger en indikation om 
betydelsen av andra faktorer än utbildning, som drivkraft bakom miljöengagemang (jfr 
Lindén 1996 s83f). Intervjuuppgifter visar att landsortsläget här på olika sätt varit en 
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bidragande faktor bakom medborgarnas engagemang (116P). Överhuvudtaget sägs 
lokala utvecklingssatsningar mobilisera invånarna. En person talar om förekomsten av 
en "bygdekänsla": 

"Det finns olika partier som är engagerade härute, men när det gäller Åsakas framtid så är det inte fråga 
om vilket parti man tillhör, utan då jobbar man tillsammans för bästa möjliga lösning." (127F) 

(2) Kronogården är den största stadsdelen inom Trollhättans tätort. Området är uppfort 
under 1960-talet och består uteslutande av flerbostadshus. Bland de boende är såväl 
arbetslöshet som bidragsberoende högt. Stadsdelen har under lång tid präglats av hög 
omflyttning och slitage, och är av många stämplat som ett problemområde. 1993 
inleddes i Kronogården ett projekt för att skapa en förbättrad atmosfär i området, 
Kronogårdsprocessen. Den väsentliga avsikten var att engagera boende och lokalt 
föreningsliv, för att i samverkan med kommun och det kommunägda bostadsbolaget 
(.Bostads AB Eidar) skapa en bättre boendemiljö.22 En avstämning från 1996 
sammanfattar situationen: 

"Hyresgästemas möjlighet att påverka har so m regel varit mycket begränsad och en del negativa 
kvaliteter som är följden av storskalighet, anonymitet, informationsproblem och bristande 
engagemang hos de boende själva innebär fortsatta utmaningar." (316) 

Sedan 1 maj 1997 finns det en särskilt kommundelsnämnd för Kronogården (den enda i 
Trollhättan). Under denna nämnd lyder en politisk ledningsgrupp för Kronogårds
processen. Den viktigaste arenan för processen är emellertid den paraplyorganisation för 
föreningslivet i området, Nya Kronogården, som inrättats. På grund av Kronogårdens unika 
ställning i den kommunala organisationen, är dessa grupper relativt självständiga 
gentemot kommunen. 

När man inom satsningen Lokal Agenda 21 bland kommunmedborgare under hösten 
1994 inledde en verksamhet i Kronogården, hade redan Kronogårdsprocessen pågått 
under ca ett år. De kommunala miljöinformatörernas ambition var därför att integrera 
sina åtaganden inom denna process. Processens båda projektledare, två fristående 
konsulter, uppges emellertid inledningsvis ha varit ointresserade av att integrera frågor 
om hållbar utveckling (Intervju 1996). Svårigheterna att vinna gehör för LA21 hos 
konsulterna innebar att de ansvariga miljöinformatörerna istället försökte få till stånd 
aktiviteter genom olika invandrarföreningar. Men att parallellt etablera en ny process, 
vilken i flera avseenden delade samma syften som Kronogårdsprocessen, visade sig 
svårt. Sommaren 1995 gjordes därför ett nytt försök att fa in LA21 i Kronogårds
processen, nu med framgång.23 Den LA21-ansvarige från kommunen ingick från och 
med nu i aktivitetsrådet för Kronogårdsprocessen (senare ombildat till föreningen Nya 
Kronogården). 

Mångfalden av nationaliteter på Kronogården framställs som en tillgång i LA21-
arbetet, så till vida att invånarna kan bidra med en mycket bred resursbank av kunskaper 
och erfarenheter. En nyckelstrategi för att nå ut bland de boende har varit att utbilda 
cirkelledare med olika nationell bakgrund. 

En lång rad LA21 -aktiviteter har initierats genom Kronogårdsprocessen. Bland annat 
arbetar en särskild miljögrupp med förslag på hur olika miljöproblem kan åtgärdas; t.ex. 
har man utvecklat ett program för att minska biltrafiken i området. En s.k. torggrupp har 

183 



utvecklat idéer om hur Kronogårdens centrum kan omvandlas från en betongmiljö till en 
"grön oas", for att på så vis öka den sociala trivseln i området (126M). Överhuvudtaget 
har man satsat mycket resurser på att utveckla gröna utemiljöer. En särskild strävan har 
varit att engagera barn i planteringsarbetet. Sedan 1996 har det även satsats på s.k. 
visionsverkstäder (jfr kap. 6) för de boende, där även invånare i stadsdelarna 
Halvorstorp och Skogshöjden deltagit. Deltagarnas erfarenheter uppges ha varit mycket 
goda (126M). Ambitionen är att stimulera invånarna till handling: 

"Det är många som inte har någon framtidstro. Och de blir apatiska och biyr sig inte, och så mår 
de dåligt...Att fa människor att drömma sig bort lite, och fa dem att se att d et finns något längre 
fram, det påverkar ju hela bilden av ett område...det gör att de tänker till, och engagerar sig - att de 
kommer med ut och städar, att de odlar." (126M) 

Vissa LA21-satsningar har dock mött problem. Detta gäller bl.a. önskemålet bland de 
boende om att anlägga kolonilotter i bostadsområdet. Initiativet motiverades bl.a. med 
att detta skulle stärka initiativkraften bland invånarna, och att man här kunde förena 
ekonomiska, ekologiska och sociala motiv. Kommunen förhöll sig positiv till initiativet 
och Kommunstyrelsen avsatte också resurser för ändamålet. Handläggningstiden blev 
emellertid mycket utdragen, vilket tillskrivs byråkratiskt revirhävdande och en 
regelstyrd syn på denna typ av initiativ (Intervju 1996). Enligt uppgifter krävdes t.ex. 
bygglov och även ändringar av detaljplaner. 

Trots att många föreningar och enskilda engagerat sig aktivt i arbetet med LA21-
frågor finns det samtidigt också en stor grupp invånare som visat sig mycket svår att nå. 
Detta beror främst på sociala problem och kommunikationsbarriärer (11 ILA). En 
LA21-engagerad person bosatt i området kommenterar situationen: 

"Det har varit på forslag att det som finns skrivet om Agenda 21 i kommunen skulle översättas till 
arabiska. Men vi tyckte att det var en onödig kostnad. För de som egentligen behövde fa 
informationen är de som inte kan läsa eller skriva. De som kan läsa och skriva, de har läst 
svenska...Det är inte bara gamla so m är analfabeter; det är många som är under 50 år som aldrig 
gått i skolan..." (126M) 

Analfabetismen är samtidigt också symptom på mer grundläggande förståelserelaterade 
problem: 

"Det är ju jättesvårt, när det gäller miljön, att gå ut med information till invandrare som är 
analfabeter...Det är väldig t, väldigt svårt att nå fram. Miljö för dem är att det f inns blommor: det 
finns uteblommor och det finns inneblommor. Så långt sträcker sig många gånger miljö
tänkandet." (126M) 

Uppgifter om att en stor del av invånarna är ointresserade av miljöfrågor, torde också 
avspegla ett utbrett politiskt utanförskap (126M). I Kronogården finns dock i likhet med 
Åsaka en atmosfär som sammansvetsar de boende: 

"Vi hjälper varan dra här. Som till exempel barnomsorgen: I andra d istrikt kämpar de för sin e gen 
lilla bit. Här hjälper de varandra istället - saknar en pengar kan den andre skjuta till." (126M) 

Sammanfattningsvis kan det hävdas att Kronogårdens problem samtidigt utgör en av 
områdets tillgångar. På samma sätt som Trollhättans kommun med LA21 velat förändra 
bilden av Trollhättan som en tråkig industristad, har en viktig drivkraft bakom LA21-
arbetet på Kronogården varit strävan att skapa en mer positiv bild av området. 

Med undantag för Kungsör (med dess mer begränsade befolkningsunderlag) har LA21-
processer initierats i ett stort antal bostadsområden i studiens kommuner. Aktivitetsnivån 
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skiljer sig dock stort; de två bostadsområden som här uppmärksammats tillhör gruppen 
av "framgångsexempel". Att döma av uppgifter från Sala, Trollhättan och Örebro är det 
generellt sett svårare att fa till stånd aktiviteter bland boende i stadskärnorna än i andra 
områden (130K 154LA 156LA). En bild som mer allmänt framtonar är att det på landsbygden 
finns en vana vid självständig problemlösning av gemensamma angelägenheter, och 
dessutom en närmare sammanhållning bland invånarna, vilken främjar engagemang och 
minskar behovet av aktiv styrning från kommunens sida (106LA 127F 154LA; jfr 307 si 8). 
Även om en stadsdel som Kronogården uppvisar ett relativt omfattande engagemang, 
har mängden deltagande föreningar ökat svårigheterna att överblicka och samordna. 

Den bild som framträder i intervjuer med LA21-representanter i Sala, Trollhättan och 
Örebro är att kommunala projektledare ofta aktivt försöker knyta till sig strategiskt väl 
placerade personer i bostadsområden (122LA 115LA 130K 156LA). Det kan vara 
representanter för föreningsliv, handel eller - som i Örebro - anställda i kommundels-
förvaltningarna. Den allmänna tendensen är att de som deltar antingen hyser ett djupare 
miljöengagemang eller överlag är mycket engagerade i samhällslivet (jfr Selman & Parker 
1997 si80). Även i bostadsområden där mer framgångsrika LA21-processer utvecklats är 
det emellertid bara en mindre del av befolkningen som aktivt medverkat i LA21-arbetet. 

I intervjuer genomförda under 1996 och 1997 rapporterades återkommande om hur 
processer i bostadsområden hade en tendens att "fastna" i källsorterings frågor (105LA 
141 LA 115LA 123P). Bland miljöinformatörer och andra nyckelpersoner uttrycktes 
också frustration över svårigheterna att passera denna fas. I intervjuer genomförda i Sala 
och Örebro 1999 hävdades dock att ansatserna efterhand kommit att breddas (154LA 
156LA). I de bostadsområden där aktiva LA21-processer utvecklas, framträder dessa 
oftast som bredare definierade utvecklingssatsningar. Ett exempel är villaområdet 
Adolfsberg i Örebro där bl.a. försök med decentraliserade och samordnade former för 
offentlig service - men också folkhälsoarbete - integrerats i LA21 -processen (122LA). 

LA21 i Åsaka och Kronogården bär tydliga socialekologiska drag. Båda processerna 
kännetecknas av ett underifrånperspektiv. Processerna baseras på dialog mellan invånare och 
kommun. Åsakas process har emellertid varit mer självständig i förhållande till 
kommunen, och även fatt ett bredare genomslag bland befolkningen. Båda processerna 
kan beskrivas som utvecklingsprojekt där sociala och ekonomiska dimensioner 
integreras i miljöarbetet. Betoningen ligger dock i högre grad på sociala faktorer i 
Kronogården, medan LA21-arbetet i Åsaka framträder som en allmän utvecklings
satsning för bygden. LA21-arbetet i de bägge områdena har bl.a. inriktats mot 
småskaliga kretsloppslösningar för energiförsörjning, arbete med beteendefrågor, och 
insatser för att skapa grönare - för invånarna mer trivsamma - miljöer. Dessa faktorer 
stärker sammantagna bilden av processer präglade av socialekologiska utgångspunkter. 
Det är min bedömning att de bostadsområden i Sala och Örebro som utvecklat aktiva 
LA21-processer uppvisar snarlika drag(157LA 122LA 154LA 156LA). 

Intervjuresultat indikerar att drivkrafterna för LA21 -medverkan främst är en vilja att 
utveckla den egna närmiljön. Detta är en bild som framträder i intervjuer i samtliga 
kommuner. Deltagande medborgare uppges dessutom sällan intressera sig för att 
sammanföra det LA21-arbete som sker i det egna bostadsområdet med ekologisk 
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idédiskussion (106LA 107K 114LA 130K). Empiriska data indikerar att LA21 i 
bostadsområden åtnjuter politiskt stöd så länge det inte förutsätter större ekonomiska 
åtaganden för kommunerna.24 Det förekommer dock exempel på hur underifiråninitiativ 
avslagits på ekonomiska grunder. Ett sådant exempel gäller önskemålet bland Åsakabor 
om att till cykelbana omvandla de brukbara delarna av en gammal järnvägsvall (för att 
på så vis åstadkomma en sammanhängande cykelbana in till centrum) [125K 127F]. 
Nyckelpersoner menar att detta och andra exempel avspeglar en politisk ovilja att ta 
underifrånperspektivet på allvar (115LA 13IP).25 Även i Örebro förekommer kritik om 
att de resurser som finns avsatta är alltför begränsade för att mer framgångsrika 
processer ska kunna utvecklas i bostadsområdena. 

Medborgar dialog kring integrerad LA21-Översiktsplanering 
"Att forma ett slutgiltigt dokument, som väver samman den fysiska planeringen med 
medborgarnas känslor och drömmar inför framtiden är inte lätt, men spännande. " Håkan 
Aspenbom och Lars Wiklund, tjänstemän i Sala. Tidskriften Plan (315) 

Studiens kommuner har på olika sätt integrerat översiktsplaneringen och utvecklings
arbetet kring LA2L Detta kan tolkas som ett tecken på att processerna uppfattas som 
samlade kommunala utvecklingsstrategier. Ett centralt inslag är i detta sammanhang strävan 
att involvera medborgarna i planeringsprocesser. I svenska kommuner saknas vana att 
arbeta med deltagarorienterade ansatser - inom samhällsplaneringen är medborgar-
dialogen något som böljat tillämpas mer allmänt först under senare år (Khakee 1998, 
Nilsson 2001). Formen bryter också mot den expertdominerade planeringsideologi som 
kännetecknat efterkrigstiden (Asplund m.fl. 1997 s24-33). Ansatsen att låta ett underifrån-
perspektiv vägleda planeringen representerar därför någonting i hög grad explorativt. 
Det handlar inte bara om att utveckla metoder för medborgarnas deltagande; i grunden 
utmanas här också formerna för politiskt beslutsfattande i lokalsamhället (Brugman 
1997 sl04,Hjern 1993 sl78f). 

Bland fallstudiekommunerna har Örebro en ovanligt lång tradition av medborgar-
dialog kring övergripande kommunala frågor (se kap. 5).26 I övriga kommuner har 
däremot processerna i högre grad lagt grund till en ny syn på medborgardeltagande i 
kommunal planering. De metoder som tillämpas inkluderar olika former av medborgarremiss 
kring LA21-Öpl; inrättande av diskussionsforum; dörrknackningsprojekt.; LA21 -stormöten 
om kommunala riktlinjer; fi~amtidsseminarier\ samt LA21-seminarier för ungdomar. 

Samtliga kommuners ansatser är intressanta att belysa. Jag har dock valt Sala 
kommun som exempel. Kapitlet om ekologi och kretslopp i Salas första översiktsplan 
från 1990 representerade ett tidigt försök att föra in frågor om hållbar utveckling i en 
kommunal översiktsplan (232). 1994 erhöll kommunen också 400.000 kr av 
Miljödepartementet för ett pilotprojekt för integrering av LA21- och översiktsplanering 
(315, 104K). Avsikten har varit att få till stånd en samordnad process utmynnande i ett 
gemensamt dokument, en ambition som av representanter för projektledningen 
framställs som unik bland svenska kommuner.27 Det handlar om att i samma process 
förena medborgardialog, den lagstyrda processen kring den fysiska planeringen, samt 
metodutveckling (156LA 315). En bakgrund till projektet har varit den politiska 
ledningens önskan att fysiskt konkretisera kommunens LA21-vissioner, och samtidigt 
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motverka att dessa mål sidoordnas i den kommunala verksamheten (156LA). Enligt en 
representant för den särskilt tillsatta Arbetsgruppen, fördes inledningsvis ingående 
diskussioner om hur LA21 -dokument och översiktsplan förhåller sig till varandra: 

"Vi hade väldigt mycket diskussioner i böljan om Agenda 21 skulle ingå i Översiktsplanen eller 
om Översiktsplanen skulle ingå i Agenda 21. Andlösa diskussioner!...Vi bestämde att Agenda 21 
var paraplyet för all planering, som skulle knyta ihop tankarna. Där Översiktsplanen är mer om 
hur det ska se ut på kartan konkret. Men man ska inte behöva märka vad som är vilket." (156LA) 

Kommunen använder en mångfald metoder för att involvera medborgarna i planeringen. 
Bland annat har ett större antal visionsverkstäder genomförts sedan 1996; ett s.k. 
Framtidsforum har även regelbundet arrangerat möten på olika teman. Inom ramen för 
planeringsprocessen har kommunen också delats in i sju kommundelar (Sala tätort och 
sex mindre samhällen), där det initierats en dialog med invånarna.28 Dialogen har 
resulterat i relativt omfattande aktivitet. I tätorten har det kommit ca 60 personer på 
mötena, i de mindre samhällena 20-25 (156LA). En projektledare hävdar att 
mötesdeltagarna kanaliserat mer allmänna synpunkter från sina samhällen, och att 
intresset varit större än vad mötesdeltagandet indikerar ( 156LA): 

"Skulle man sätta ambitionerna efter vanliga kommunala rutiner skulle man aldrig göra ett sånt här 
projekt. Det vore vansinnigt - det är så okommunalt det kan bli. Att tro att man kan gå ut och få 
igång en folkrörelse....Vi har aldrig trott att det går att få med sig alla invånare. Det är 
orealistiskt." (106LA) 

Processen har resulterat i e tt omfattande material, som på olika sätt berör Salas framtid. 
Vad som är anmärkningsvärt är i hur hög grad de sammanställda synpunkterna är 
relaterade till frågor om hållbar utveckling (206 207 267 268). En projektledare betonar 
också att medborgardialogen främst utmynnat i synpunkter syftande till att förstärka de 
ekokommunala ambitionerna (156LA). Enligt nyckelpersoner är också inriktningarna i 
plandokumentet (Plan för Sala Ekokommun - Lokal Agenda 21/Översiktsplan) [206] 
starkt präglade av medborgardialogen. Detta gäller då i särskilt hög grad utvecklings
idéer för de mindre landsbygdssamhällena. Vissa synpunkter som artikulerats genom 
medborgardialogen har också omsatts i handling. Ett sådant exempel gäller Salas beslut 
att (som första kommun i landet) låta miljöcertifiera den kommunala skogen. Genom att 
processen också innefattat "vanliga" Öpl-frågor uppges dock även markägarintressen 
varit relativt tongivande i dialogen. Kommunens LA21-mål för biologisk mångfald ska 
därvid ha skapat påtagliga motsättningar i relation till berörda markägare (156LA). 

Intervjuade tjänstemän betonar processen - mötet mellan medborgare och myndigheter -
och inte det slutliga plandokumentet som målet i arbetet med medborgardialogerna 
(155K 117K). I både Sala och Örebro uppges medborgardialogen ta betydligt mer tid i 
anspråk än traditionell expertstyrd planering. Även behovet av metodutveckling har 
medverkat till att preliminära tidsramar överskridits betydligt (148LA 315).29 Att döma 
av intervjuresultat från Sala, Trollhättan och Örebro är organiserade möten och 
visionsverkstäder de metoder att nå ut till medborgarna som fungerar bäst (156LA 
157LA 126M 154LA). 

Ansvariga för dialogen med civilsamhället är i huvudsak tjänstemän, och någon 
närmare dialog mellan invånare och förtroendevalda har inte uppstått i någon av 
kommunerna. Detta framstår som problematiskt, då bl.a. därför att ansvariga tjänstemän 
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kan komma att fa ett stort inflytande över resultaten. En ansvarig tjänsteman i en av 
kommunerna betonar också detta som ett etiskt dilemma: "Vi försöker inte driva 
tjänstemannapolitik, men det är lätt att falla in i det." (Intervju 1999) I vissa intervjuer 
hävdas även att kommunala planerare - för att slå vakt om sina intressen - delvis 
obstruerat försöken att introducera dialogformer (117K; jfr Asplund m fl 1997 sl44ff). 

I Sala uttrycks en farhåga att den innehållsliga breddningen av medborgardialogen 
över tid också kan leda till en urvattning av LA21, och att den ekologiska dimensionen 
riskerar att fa en sidoordnad roll (jfr Selman & Parker 1997 sl78f). Det är dock en 
allmän uppfattning bland nyckelpersoner i kommunerna att integrering av demokrati
frågor och sociala perspektiv utgör villkor för fördjupning av processerna. 

Intervjupersoners syn på underifrånperspektivet 
Både intervjuade kommunpolitiker och tjänstemän uttrycker förväntningar om att 
utvecklingen av medborgardialog och underifrånperspektiv ska kunna stärka legitimiteten 
för kommunpolitiken. Vissa personer menar samtidigt att det måste finnas en balans mellan 
underifråninitiativ och politisk styrning - att det är en orealistisk förhoppning att alla 
initiativ skulle kunna växa fram underifrån (105LA 123P 114LA). I både Sala och Trollhättan 
förekommer även kritik om att den politiska underifrånretoriken avspeglar en symbolpolitik -
att det inte finns någon tydlig politisk vilja att omsätta dessa ideal i handling. Underifrån
perspektivet har även framställts som en möjlighet för ledande politiker och tjänstemän 
att frånsäga sig ansvar. Min bedömning är dock att sådana synpunkter var mer utbredda 
i ett tidigare skede av processerna. En nyckelperson i Trollhättan hävdade t.ex. 1996: 

"Ofta hör jag...: 'Här ska det ju vara ett underifrånperspektiv. ' O ch att man då fråntar sig rollen 
som beslutsfattare. Jag försöker påtala att g ivetvis både och behövs. Man kan int e komma någon 
vart genom att bara göra många små saker, om man inte har kloka beslut uppifrån. Så det far inte 
vara antingen eller. Ibland tycker jag att när man pratar om Agenda 21 så verkar det som om 
allting ska fixas enbart underifrån." (114LA, även 309 s4) 

Somliga intervjupersoner uttrycker besvikelse över att inte fler kommuninvånare aktivt 
medverkat i LA21-arbetet (138P 140LA). En person i Trollhättan menar t.ex.: "Jag 
trodde att bara man ger människor lillfingret så vill de vara med och påverka. Men det 
fiinkar inte så för folk har inte tid." (115LA) Intervjupersoner i både Sala och 
Trollhättan menar dock att processerna i civilsamhället haft stora indirekta effekter, och 
bidragit till en ökad diskussion om hållbar utveckling i hela samhället (115LA 125K 
127F 156LA). Det bor även betonas att integrering av ett underifrånperspektiv i 
planerings- och beslutsprocesser innebär en tidskrävande mental och praktisk 
omställning inom kommunpolitiken. I intervjuer framträder en bild av en utbredd 
osäkerhet bland förtroendevalda om underifrånperspektivets faktiska konsekvenser. 

Tabell 3 ger en sammanfattande bild av LA21 i civilsamhället. En närmare analys av 
perspektiven på ekologisk problemlösning utvecklas i kapitlets sammanfattning: 
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Tabell 3. LA21 i civilsamhället 
Omfattning/Genomslag Innehåll Perspektiv på 

ekologisk 
problemlösning 
{se även Avsnitt E) 

Folkbildning Relativt omfattande 
insatser i samtliga 
kommuner. 

Bla.: utskick, 
dörrknackning, 
studiecirklar, miljöteam, 
mässor och festivaler. 

Socialekologisk 
orientering pga: 
(1) Avsikt att fa till 
stånd 
livsstilsforändringar 
(2) Medborgarna 
betraktas som berörda 
parter 

Underifrånperspektiv 

(1) Lokal organisering 
i bostadsområden 

(1) Viktigt inslag i 
samtliga kommuner 
utom Kungsör. Starkare 
genomslag i vissa 
landsortssamhällen. 
Svag mobilisering i 
stadskärnorna. 

(1) Organisering kring 
mångfald frågor. 
Satsningar på bl.a. lokala 
kretslopp, grönytor, 
livsstilsfrågor, folkhälsa. 

Målen med både (1) och 
(2) socialekologiska. 

(1) Innehållsligt 
socialekologisk 
orientering i studerade 
bostadsområden (vilka 
beskrivs som 
"framgångsexemper). 

(2) Medborgardialog 
kring samlad 
kommunal planering 

(2) Viktigt inslag i 
samtliga kommuner 
[främst i Sala och 
Örebro]. Mobilisering 
varierar beroende på (i) 
metod och (ii) plats [stad 
el. landsbygd] 

(2) Kombination av olika 
metoder. Tex: Storforum, 
medborgarremiss, 
visionsverkstäder. 

(2) Svårt att bedöma 
dialogresultat då 
idéimpulser även 
kommer från tjänstemän 
och politiker. 

D. Näringslivet 
I samtliga kommuner sker ett aktivt arbete med att engagera det lokala näringslivet i 
processerna. Dessa ansatser uppvisar en stor mångfald. Bland annat har man erbjudit 
hjälp med miljöcertifiering av verksamheterna; anordnat möten som sammankopplar 
LA21 och företagande; tagit initiativ till LA21-nätverk för det lokala näringslivet; samt 
inbjudit lokala företag att medverka vid särskilda LA21-temadagar (i form av mässor, 
festivaler och liknande). Det lokala näringslivet har också varit en prioriterad målgrupp i 
kommunernas arbete med LIP-ansökningar. Kungsör och Trollhättan är de två 
kommuner som mest aktivt arbetat med näringslivsfrågor inom ramen för LA21. Här 
ges därför en särskild belysning av arbetet i dessa kommuner. 

Kungsörs Miljöforum har sedan starten 1995 lagt ned stora resurser på näringslivs-
orienterat LA21-arbete. Ett väsentligt mål har varit att fa lokala företag att sammanstråla 
i dialog och samarbeten kring hållbar utveckling. Sedan kommunen i mitten av 90-talet 
erhållit NUTEK-medel för kompetensutveckling inom det lokala näringslivet initierades 
i detta syfte arbetsgruppen Näringsliv och miljö med kommunrepresentanter och 
företagare. Ett flertal lokala företag medverkar i denna arbetsgrupp, där kommunen 
fungerar som en resurs och verkar för att företagarna arbetar med de frågor de finner 
mest angelägna (141 LA). Under en inledande fas har gruppen främst arbetat med 
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källsortering; en bakgrund är att detta utgör ett viktigt inslag vid miljöcertifiering av 
verksamheten. Arbetsklimatet framställs som dynamiskt, och har också givit upphov till 
en rad miljöanknutna samarbetsprojekt mellan enskilda foretag (14ILA). Erfarenheter 
av samarbetet har dessutom förmedlats genom seminarier riktade till övrigt näringsliv i 
Kungsör. 1998 inledde kommunen också ett tvåårigt miljöledningsprogram för det 
lokala näringslivet.30 En viktig grund för programmet har varit kommunens egna 
erfarenheter av miljöledningsarbete i den egna organisationen (261). 

Trollhättan har sedan hösten 1995 haft näringslivsansvarig LA21-personal. Från 
kommunledningens sida har förhoppningar utställts att satsningen på näringslivet ska 
generera gröna jobb, något som inte minst ska ses mot bakgrund av den svåra 
arbetmarknadspolitiska situationen i mitten av 90-talet (se kap. 5). Kommunen har 
utvecklat särskilda checklistor som små och medelstora företag kan använda i ett första 
steg mot mer genomgripande miljöanpassning. Att såsom i Kungsör även bistå 
företagen vid EM AS-registrering har man däremot sett som en alltför stor uppgift; här 
uppmanas istället företagen att vända sig till professionella konsulter (135LA). Arbete 
för ökad ekoeffektivitet inom företagen har varit ett annat viktigt inslag (128K 135LA). 
Näringslivssatsningen bygger även på att etablera nya gröna foretag (återvinnings- och 
miljöteknikföretag) vid industriområdet Stallbacka. Ett exempel på de samarbeten som 
utvecklats mellan kommun och näringsliv avser framställningen av pellets från det 
biobränsleeldade fjärrvärmeverkets aska, vilken sedan återförs till skogen i syfte att 
sluta kretsloppen. En annan kretsloppssatsning är det livsmedelsnätverk - bestående av 
lokala producenter, grossister och restauranger - som utvecklats för att kunna erbjuda 
konsumenter lokalt framställda livsmedel. 

Bilden av näringslivets insatser i de fyra kommunerna är splittrad. Många respondenter 
vittnar om ett stort intresse för LA21 inom delar av det lokala näringslivet, och enligt 
uppgifter engagerar sig vissa företagare i processerna främst av miljöskäl. En intervjuad 
handlare i en av kommunerna framställer t.ex. detta som den väsentliga drivkraften bakom 
sitt LA21-engagemang. De företag som kommit att intressera sig för miljöanpassning på 
ekonomiska och marknadsföringsmässiga grunder uppges dock vara betydligt fler 
(135LA 141LA). En näringslivsansvarig person vid Kungsörs Miljöforum menar t.ex.: 

"Det är klart att vi ställer krav på dom att göra saker, men vi må ste hela tiden överbevisa för dom 
att de tjänar pengar på det. Det är så det fiinkar." (105LA) 

I både Kungsör och Trollhättan hävdas dock att vissa företagare som till en böljan tagit 
miljöinitiativ på rent ekonomiska grunder, efterhand blivit alltmer intresserade av 
miljöarbete och LA21-frågeställningar som sådana (141 LA 135LA). Intervjupersoner 
beskriver även krav från marknaden som en viktig drivkraft bakom många lokala 
företags miljöengagemang. Införandet av miljöledningssystem inom mindre och 
medelstora företag i kommunerna uppges t.ex. ofta vara en direkt följd av krav från 
större företag som dessa är leverantörer åt (105LA 135LA 103LA). Omvänt hävdas 
även att många lokala företagare hindras att genomföra mer omfattande 
miljöinvesteringar mot bakgrund av marknadsmekanismer i form av konkurrenstryck, 
kortsiktiga avkastningskrav etc. (11 ILA 142S 15OK). 

190 



Det rapporteras också om hur delar av det lokala näringslivet antingen varit svåra att 
engagera i LA21 -arbetet, eller agerar på sätt som framstår som svårförenligt med mål 
om hållbar utveckling (103LA 108P 106LA 123P). SAAB i Trollhättan utmärker sig i 
båda dessa avseenden, och blir särskilt intressant att belysa då det med storföretagets 
auktoritet har ett mer uppenbart inflytande över den lokala politiska agendan (se även 
kap.8 D). Flera respondenter uppfattar utsläppen av lösningsmedel från SAAB som ett 
akut miljöproblem, och menar att företaget visar en alltför svag vilja att investera i 
förbättrad rening. Under 90-talet har företaget tvärtom - och med stöd från kommunens 
politiska ledning (324) - verkat för att fa öka sina utsläpp till en nivå långt över de 
kvoter som miljövårdande myndigheter fastställt.31 En grupp trollhättebor som ställer sig 
kritiska till företagets linje, har också anlitat miljökonsulten Björn Gillberg att föra deras 
talan i förhandlingarna om SAAB:s utsläpp. Kommunen har utan framgång även försökt 
involvera SAAB i LA21 -arbetet. När Trollhättans kommun 1997 inbjöds att i 
Strasbourg redovisa sitt LA21-arbete såsom en modell för lokalsamhällen i EU-
länderna, såg man det från kommunens sida särskilt angeläget att involvera det lokala 
näringslivet. Intresset var också stort bland många trollhätteföretag. SAAB avböjde 
dock medverkan trots möjligheter till gratis marknadsföring, och upprepade försök av 
Trollhättans kommun att intressera företaget. Ett motiv som angavs av SAAB var 
företagets avsaknad av miljörelaterat informationsmaterial (135LA 13IP). 

Ett annat exempel på svårigheter att engagera näringslivet kommer från Sala. 
Kommunens aktiva försök att problematisera livsstilsfrågor i LA21-arbetet har fått till följd att 
det varit mycket svårt att involvera handeln (106LA). En nyckelperson kommenterar: 

"Vi frågar oss om man kan d ra ned på konsumtionen, och inte bara handla miljövänl igt. Eller 
överhuvudtaget avstå från att handla. Och det är klart att handeln uppskattar väl inte det så 
mycket. Det har varit svårt att få med handeln i Sala. Vi forsökte göra en kretsloppsfestival 
tillsammans med dem, där de skulle få visa upp ett miljövänligt sortiment och bidra aktivt. Men 
det fanns inget intresse." Intervju 1996 

Bakom företagens LA21-engagemang framtonar framförallt ekomodernistiska motiv. 
Enligt intervjupersoner är de främsta drivkrafterna ekonomiska besparingar, 
marknadsföring samt marknadskrav. I både Kungsör och Trollhättan uppges samtidigt 
att företagens intresse för frågor om miljö och hållbar utveckling har ökat över tid, och 
att företagare i växande utsträckning vägleds av miljömotiv. Skillnaderna med avseende 
på företagens intresse för miljöintegrering är dock stora: 

"En del tycker fortfarande att det är sjuttiotalsflum - en vänsterfråga. Medan andra företagare har 
förstått att det är marknadskrafterna - inte bara politikerna - som kommer att skapa 
kretsloppssamhället." (106LA) 

Drivkrafterna bakom näringslivets LA21-engagemang avspeglas även i miljöarbetets 
inriktningar. Införandet av miljöledningsystem vägleds t.ex. enligt intervjuuppgifter i 
hög grad av marknadsföringsmotiv samt marknadskrav (jfr Connelly & Smith 1999 
s 159). Ekonomiska argument framställs på motsvarande vis som ett viktigt motiv 
bakom insatser för ökad ekoeffektivitet (154LA). Den vinstlogik som i allmänhet driver 
företag kan samtidigt vara en begränsande faktor för möjligheterna att involvera det 
lokala näringslivet i vissa av processernas inslag. Detta gäller då mest uppenbart vissa 
socialekologiska uttrycksformer. Problematisering av konsumtionsvärden är kanske det 
inslag i processerna som mest tydligt är i konflikt med många företags intressen. Även 

191 



om exemplen på motsättningar på sådana grunder är fa, är det ett rimligt antagande att 
en fortsatt fördjupning av processerna också kan lägga grund till att denna typ av 
konflikter blir mer framträdande (se även kap. 9). Flera intervjupersoner menar också att 
produktions- och vinstmaximeringsfilosofin inom näringslivet utgör det mest avgörande 
hindret för hållbar utveckling i samhället i stort, och på sikt också kommer att bli den 
mest konfliktfyllda frågan i förverkligandet av ett hållbart samhälle (103LA 104K 
106LA 112K 128K). En tjänstemannakommentar från Sala: 

"Jag tror ju att det största motståndet finns i näringslivet bland tillverkningsföretagen. Man har 
byggt upp ett system byggt på att producera varo r och tjänster...Man är med på en vis anpassning 
av produkten, man är med på att ge produkten en viss miljöprofil. Men man är inte med på att 
sätta sig ner och se om det här företaget som jag driver...överhuvudtaget är lämpligt att ägna sig 
åt." (104K) 

Tabell 4 ger en översiktlig redovisning av näringslivets roll i LA21-processerna: 

Tabell 4. Näringslivet i LA21-processerna 
Omfattning/Genomslag Innehåll Perspektiv på ekologisk problemlösning 

•Mobilisering av näringsliv 
prioriterad uppgift i Kungsör och 
Trollhättan, relativt viktigt inslag 
även i övriga kommuner. 

•Relativt brett engagemang i 
främst Kungsör och Trollhättan. 
Många foretag dock svåra att 
mobilisera. 

Främst orientering mot: 

•Ekoeffektivitet 

•Miljöledning 

•Källsortering 

I huvudsak ékomodernistisk orientering. 

Ekonomiska 
drivkrafter/marknads föringsmoti v 
centrala. I Kungsör och Trollhättan 
uppges miljömotiv efter hand ha blivit 
viktigare som grund för engagemang. 

E. Slutsatser 
De kommunala arenor som undersöks i detta kapitel uppvisar tydliga skillnader med 
avseende på LA21-arbetets villkor. Inom samtliga arenor uppträder dock faktorer som 
innebär restriktioner för möjligheterna att integrera LA21-frågor. Problemen kan vara 
institutionella och bottna i att de rutiner som styr olika verksamheter inte är anpassade efter 
LA21-frågornas mer gränsöverskridande natur. Det finns också strukturella hinder som 
tydligare speglar värdekonflikter i förhållande till LA21. Ekonomistiskt färgade upphandlings
regler (jfr kap. 6) visar sig t.ex. motverka arbetet inom kommunala verksamheter för att 
minska transportflöden, och att få till stånd lokala kretslopp. Det uppges även att lokala 
företagare ofta inte kan miljöanpassa verksamheten i den omfattning man önskar - att 
den konkurrensutsatta marknaden främjar en kortsiktig rationalitet som bl.a. försvårar 
möjligheterna att genomföra mer kostsamma investeringar i miljöteknik. 

Nedan ges en sammanfattande analys av undersökta arenor: 

De kommunala verksamheterna: Inom den kommunala förvaltningen representerar 
LA21-frågorna en ny problematik som i olika avseenden utmanar arbetsformer och 
tankesätt. Engagemanget för LA21 bland personalen varierar stort mellan olika 
arbetsplatser. Utan drivande eldsjälar sker föga, vilket delvis förklarar de ibland mycket 
stora skillnaderna mellan olika enheter/arbetsplatser inom samma verksamhetsområde. 
Även om analysen endast avser ett urval av kommunala verksamheter, är det min 

192 



bedömning att LA21-processer har lättare att utvecklas inom verksamheter som har en 
mer praktisk orientering. Man kan t.ex. notera hur miljöarbetet naturligt integreras i 
barnomsorgens verksamhet, kännetecknad som den är av växelverkan mellan teori och 
praktik. Omvänt tycks det vara svårare att få genomslag för LA21 inom verksamheter 
som är mer specialiserade till sin natur och där den praktiska återkopplingen är svagare. 

En jämförelse mellan "mjuka" verksamhetsområden visar på relativt stora skillnader 
i LA21-arbetets villkor. Den mest grundläggande skiljelinjen går emellertid mellan 
"mjuka" och "hårda" verksamheter (143K 154LA). Inom vård, omsorg och utbildning 
handlar LA21 till stor del om miljöintegrering i vardagliga arbetsrutiner. Här kan också 
en relativt långtgående miljöanpassning genomföras utan att detta ställer krav på mer 
grundläggande förändringar av verksamheten. Då miljöarbete blir ett pedagogiskt 
redskap och en metod att aktivera människor, kan detta tvärtom ge impulser till 
ytterligare insatser (144K). Det är naturligt att det inom dessa verksamheter finns en 
starkare tendens att se på hållbar utveckling som en beteenderelaterad utmaning, än 
inom de hårda verksamhetsområdena. Inom tekniska verksamheter befrämjar själva 
yrkesrollen en mer optimistisk föreställning om möjligheterna att lösa miljöproblem 
genom teknikdriven miljöanpassning. Samtidigt finns det ett tydligt motstånd till 
problematisering och mer grundläggande förändringar av tekniska system. Trots stora 
skillnader mellan olika arbetsplatser tillhör emellertid teknikerna i många fall de mer 
aktiva krafterna i processerna. Vid miljökontoren motverkar rollen som tillsyns
myndighet verksamhetens medverkan i processerna. Att miljökontoren i de större 
kommunerna utvecklat en mer aktiv roll bottnar i en samverkan av personfaktorer och 
att LA21-samordningen förlagts hit. 

Överlag kan man notera ett nära samband mellan verksamheternas allmänna natur 
och synsätten på ekologisk problemlösning. Socialekologiska uttrycksformer manifesteras 
inom samtliga verksamhetsområden. På såväl idé- som handlingsplan visar sig dessa 
emellertid tydligast inom s.k. mjuka verksamheter. Här uppträder t.ex. på många håll tankar 
om att bidra till framväxten av lokala kretslopp, bl.a. materialiserade i aktiv upphandling 
från lokala producenter. Strävan att främja resurssparande livsstilar - vilande på beteende
förändringar - är även denna framträdande. Barnomsorgen uppvisar tydligast drag av 
socialekologi. I studien har vi sett hur detta bl.a. manifesteras i en ambition att stärka barnens 
naturrelation och förståelse för ekologiska helhetssamband. Samt i att frågan om hållbar 
utveckling här i högre grad än inom andra verksamheter anses beröra alla delar av verk
samheten. Andra kommunala verksamheter - då främst skola och vård/äldreomsorg - har 
också tagit intryck av barnomsorgens LA21-arbete. Inom vård/äldreomsorg, och i än högre 
grad skolan motverkar dock institutionella faktorer utvecklingen av mer aktiva processer. 

Det finns inom tekniska verksamheter exempel på socialekologiskt präglade insatser, 
t.ex. åtgärder som syftar till att stimulera framväxten av lokala kretslopp. Intervjuer 
indikerar dock att tekniker tenderar att se på förverkligandet av hållbar utveckling som 
en tekniskt och ekonomiskt driven process, och att detta även avspeglas i inställningen 
till de LA21-insatser man arbetar med. Min allmänna bedömning är att tekniker tenderar 
att se på LA21 som enbart en fråga om miljöanpassning, medan LA21-engagerade inom 
mjuka verksamheter ofta även drivs av en social vision om det hållbara samhället. Detta 
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är ett bland andra uttryck for en i huvudsak ekomodernistisk orientering inom teknisk 
verksamhet. Medan LA21 inom mjuka verksamheter framträder som arbetsplatsinterna 
frågor, avser teknikernas LA21-insatser ofta frågor av övergripande strategisk natur. 
Därmed far också teknikernas inställning till LA21 mer vittgående effekter. Detta 
medverkar sannolikt till kritiken om teknikers bristande vilja att utveckla tankesätt och 
metoder förenliga med det hållbara samhällets krav. 

Inom miljöförvaltningarna konfronteras i princip två olika förhållningssätt till 
ekologisk problemlösning (se även Asplund m.fl. 1997 s91ff). Den av allt att döma 
dominerande manifesteras genom förvaltningens tillsynsroll. Denna främjar en mer 
lagstyrd syn på miljöarbete, där den kontrollerande myndighetsrollen uppfattas som 
kontorens huvudsakliga uppgift. Detta motverkar också miljökontorens medverkan i 
LA21-arbetet. Samtidigt finns det medarbetare som verkar för att kontoren ska ha en 
mer aktiv roll i processerna. Här uttrycks en ambition att bredda miljökontorens uppdrag 
bortom det rent tillsynsinriktade. Detta visar sig tydligast i Örebro där miljö
förvaltningen varit en nyckelaktör i kommunens LA21 -arbete. 

Intervjuer indikerar att det inom vissa verksamheter uppträder "kritiska trösklar" som 
anger gränser för möjligheterna att fördjupa LA21-arbetet. Inom vården och äldre
omsorgen uppträder en sådan brytpunkt där LA21-insatser böljar uppfattas som mer 
uppoffrande - genom att det leder till merarbete eller andra upplevda besvär. Även om 
ett mer betydande merarbete kan accepteras vid många arbetsplatser, är det emellertid 
också sådana faktorer som skapar motstånd. Inom tekniska verksamheter tycks på 
motsvarande vis finnas ett utbrett stöd för miljöåtgärder så länge dessa inte innebär att 
befintliga system på ett mer grundläggande sätt ifrågasätts. 

Den politiska arenan'. Politiken undersöks med delvis andra utgångspunkter än övriga 
arenor, målet är främst att ge en bild av hur den politiska arenan påverkar processernas 
allmänna förutsättningar. 

Möjligheterna till ekonomisk utveckling har i några av kommunerna varit ett viktigt 
politiskt motiv bakom stödet för LA21. Ser man till formerna för hur den politiska 
arenan medverkar i processerna stärker detta intrycket av en i huvudsak ekomodernistisk 
orientering inom kommunpolitiken. Även om hållbar utveckling allmänt uppfattas som 
en principiellt viktig fråga saknar samtliga kommuner utom Örebro ett tydligare 
politiskt ledarskap. Detta torde delvis sammanhänga med kommunpolitikens natur, men 
lika viktigt är sannolikt att frågan om hållbar utveckling i huvudsak betraktas som icke
ideologisk Det starka tjänstemannainflytandet över problemformuleringen i processerna 
måste också ses mot denna bakgrund. I den mån utmaningen att skapa hållbar 
utveckling inte uppfattas som en fråga av ideologisk natur (d.v.s. som en fråga som kan 
leda till värdeanknutna målkonflikter och var innebörd inte är given) blir det mer logiskt 
att från politisk sida överlåta problemformuleringen åt tjänstemän. 

Politiska motsättningar avseende resurstilldelning och enskilda LA21-satsningar 
uppträder regelbundet. Det rör sig dock sällan om mer djupgående konflikter. Dessutom 
tycks ideologiska motiv endast undantagsvis bli tydligare artikulerade i samband med 
motsättningar. Örebro avviker delvis från denna bild; som konstateras i kapitel 5 
synliggörs ideologiska motiv och konfliktlinjer i högre grad här än i övriga kommuner. 
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Det är emellertid konsensusbilden som är det dominerande intrycket vid bedömning av 
den politiska arenan i kommunerna. 

Att inställningen till LA21 inom enskilda partier kan uppvisa stora skillnader mellan 
kommunerna avspeglar av allt att döma både personfaktorer och parlamentariska 
förhållanden. Men detta bör även sättas i samband med att LA21 representerar en ny 
samhällsutmaning där tillväxtorienterade partier (jfr Bennulf 1994 kap.7, Lundmark 
1998 kap.5) kan ha svårare att finna en ingång. Den starka föränderligheten i 
inställningen till strategiskt arbete med hållbar utveckling inom kommunpolitiken, ger 
empiriskt stöd för detta. Som redovisas i kapitel 5 har stödet för LA21 inom 
kommunpolitiken ökat markant över tid (tydligast visar sig detta i Kungsör) samtidigt 
som miljömotiv enligt intervjuuppgifter också har blivit gradvis viktigare som grund för 
det politiska engagemanget. 

Uppgifterna om en ökad kritik mot LA21, representerat av Moderaterna i Sala, 
möjliggör en dialektisk tolkning. Sala är tillsammans med Örebro de kommuner där 
LA21 i nyckeldokument tydligast framställs som en ideologisk utmaning (jfr kapitel 6). 
I översiktsplanen beskrivs t.ex. det hållbara samhället som ett paradigm i konflikt med 
industrisamhällets värderingar (206 207). Synliggörandet av konflikter - där hållbar 
utveckling alltså inte reduceras till en icke-ideologisk konsensusfråga - torde också öka 
sannolikheten för motreaktioner (jfr Taylor 1995, Reed & Rothenberg 1993 si 14, 
Martin 1998 s 1-22). 

Civilsamhället: Ansatserna att involvera civilsamhället i processerna uppvisar en stor 
mångfald (jfr Eckerberg & Brundin 2000 kap. 6). I studien görs en distinktion mellan 
folkbildningsinsatser och insatser som bygger på dialog och att medborgarna involveras 
i problemformulering och processernas utveckling (underifrånperspektiv). Tanken att 
utveckla processerna genom initiativ underifrån är utmanande, då detta bl.a. kan 
resultera i a tt medborgarna artikulerar krav som går emot den politiska ledningens egna 
intressen och värderingar. Att den politiska ledningen aktivt uppmuntrar underifrån-
initiativ stärker rimligen också legitimiteten i medborgarnas krav. 

Hur utfallen av arbetet med att involvera civilsamhället ska bedömas beror delvis på 
utgångspunkt. Ett viktigt mål - då tydligast när det gäller folkbildningsinsatserna - är att 
stimulera medborgarna att utveckla ekologiskt hållbara livsstilsmönster. Empiriska data 
indikerar dock att en stor del av invånarna inte är motiverade att genomföra mer 
långtgående beteendeförändringar. Detta talar för att processernas socialekologiskt 
orienterade visioner saknar en bredare förankring bland befolkningen. 

Ansatserna med underifrånperspektiv är i Sala, Trollhättan och Örebro snarlika. Här 
förenas försök att fa till stånd LA21-processer i enskilda bostadsområden, med 
ambitioner att integrera medborgarna i LA21/Öpl-processer på kommunnivå. I Kungsör 
arbetar man främst med att väcka en allmän medborgardialog kring övergripande 
kommunala frågor (utan formell koppling till Öpl). När underifrånidealen i processerna 
relateras till hittills uppnådda resultat står det klart att arbetet alltjämt bara befinner sig i 
en inledningsfas. Att utveckla LA21 i nära dialog med medborgarna ställer stora krav på 
kommunerna. Det utmanar de representativa formerna för den kommunala demokratin, 
och kan också vara en resurskrävande process. Det är en generell bild i samtliga 
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kommuner att endast en mindre del av befolkningen aktivt deltar i LA21 -processerna. 
Invånarnas medverkan varierar dock stort när man jämför olika bostadsområden och 
orter. Särskilt i mindre landsortssamhällen har LA21-processer kunnat väcka ett bredare 
intresse och engagemang. En allmän bild är att det finns ett betydligt större 
medborgerligt intresse av att engagera sig i sådant som gäller den egna närmiljön, än att 
aktivt delta i dialoger kring övergripande utvecklingsriktlinjer för kommunen. 

En principiell problematik i strävan att involvera civilsamhället avser även relationen 
mellan underifrån- och folkbildningsideal. I bl.a. FN:s Agenda 21 framställs 
folkbildningsinsatser som ett centralt inslag i förverkligandet av ett hållbart samhälle. 
Underifrånidealen (även dessa betonade i FN-dokumentet) bygger dock på att 
myndigheterna delvis överlåter problemformuleringen på medborgarna. Trots att 
ambitioner att aktivt påverka fram förändring framstår som svårförenliga med de 
underifrånideal som åberopas i processerna, rapporteras emellertid inte om några 
konflikter på denna grund. 

Det kan på tre olika grunder argumenteras att LA21 i civilsamhället principiellt visar 
socialekologiska drag (realpolitiskt är situationen däremot i vissa avseenden mer 
svårbedömd): 

(1) Kommuninvånarna betraktas som berörda parter med en central roll i 
förverkligandet av hållbar utveckling 
(2) Kommunerna strävar efter att involvera medborgarna i politiska processer kring 
ekologisk problemlösning 
(3) Den ekologiska problemlösningen i civilsamhället har ofta karaktär av allmänna 
utvecklingsprocesser (där även sociala och ekonomiska mål integreras) 

(1) Att medborgarna utgör berörda parter är inte bara en principiell uppfattning i 
kommunerna; strävan att integrera civilsamhället manifesteras också i en stor mångfald 
verksamheter. Dessa insatser syftar även till att involvera invånarna i olika 
medborgarroller. Medan informations- och utbildningsinsatser närmast avser att ge 
vägledning till en mer miljöanpassad livsstil, handlar andra åtgärder om att stärka 
medborgarnas politiska deltagande (i närmiljön eller kommunpolitiken i allmänhet). 
LA21-arbetet i civilsamhället skiljer sig på så vis tydligt från ekomodemismen, där 
medborgaren endast blir relevant i konsumentrollen (se kap. 3 B och D). 
(2) I kommunerna har det skett ett omfattande arbete med att utveckla medborgardialog 
kring LA21. Denna bygger på tanken att myndigheter och medborgare gemensamt ska 
utforma politik och visioner för det hållbara samhället. I vilken utsträckning medborgarna får 
gehör för de idéer som väcks är dock svårare att bedöma. Analysen tyder på att LA21 -
processer i bostadsområden i många fall kan ha relativt stora frihetsgrader, där 
kommunen fungerar som en resurs i genomförandet av invånarnas idéer. Samtidigt 
uppmärksammas även en rad problem (t.ex. politisk ovilja att avsätta ekonomiska 
resurser), och när det gäller effekterna av medborgarnas deltagande i processer på 
kommunnivå är det svårt att dra några slutsatser på grundval av den begränsade period 
som studerats. Ett uttryck för att medborgardialogen prioriteras politiskt är dock att man 
i både Sala och Örebro avsevärt låtit överskrida uppsatta tidsramar för LA21/Öpl-
planeprocesser, i syfte att möjliggöra en mer djupgående medborgardialog.32 
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(3) Samtliga kommuner har successivt breddat processernas innehåll i civilsamhället. 
Vid mitten av 90-talet låg fokuseringen på miljöfrågor i mer avgränsad bemärkelse, utan 
närmare koppling till t.ex. sociala dimensioner. Sedan dess har i växande grad även 
folkhälso- och livskvalitetsfrågor integrerats (jfr kapitel 6). I Örebro har LA21 även 
utmynnat i en allmän satsning på att fördjupa demokratin. Dessa utvecklingstendenser 
pekar mot att innehållet i medborgardialogen far en gradvis tydligare social ekologisk 
orientering.33 

Man kan inte bortse från möjligheten att medborgerliga krav som t.ex. artikuleras i samordnade 
LA21/Öpl-dokument åsidosätts i konkreta beslutssituationer. Plumwood (1997 a) ser en 
risk i att sätta större tilltro till medborgardialogen vid ekologisk problemlösning: 

"My own experience....suggests that, while there can be useful elements of social deliberation and 
consensus-seeking in the negotiation phase of the discussions, the interest group model which is so 
problematic for environmental issues tends to remain the basis upon which final political decisions 
are made." (si7) 

Att kommunala budgetargument används som motiv för att stoppa underifråninitiativ 
pekar på ett dilemma. Om organiseringen endast tillåts omfatta åtgärder som innebär 
marginella ekonomiska kostnader för kommunen, är det tveksamt om man kan tala om 
underifrånperspektiv i den mening som bl.a. framtonar i nyckeldokument. Man kan inte 
heller utesluta att ekonomiska argument från politiskt håll används för att stoppa förslag 
som man på andra grunder inte vill se genomförda. Samtidigt ska det betonas att 
medborgare som deltar i underifrånorganisering inte uppbär något politiskt ansvar (och 
alltså kan formulera idéer och krav utan att väga in andra hänsyn). 

Näringslivet. Kommunerna satsar relativt stora resurser på att integrera näringslivet i 
LA21-arbetet; detta gäller då särskilt Kungsör och Trollhättan. Från politiskt håll 
förespeglar inte minst idéer om att generera gröna jobb och nya företag. Många företag 
deltar också aktivt i processerna, och visar enligt intervjupersoner även stort intresse för 
LA21. Drivkrafterna bakom företagens engagemang är främst ekonomiska (möjligheter 
till besparing, marknadsföring, samt krav från marknaden), men miljörelaterade motiv 
har enligt uppgifter efterhand blivit mer framträdande. Den samlade bedömningen är 
dock att företagens medverkan i huvudsak vilar på ekomodernistiska motiv. Detta 
understryker även LA21-arbetets inriktningar, där miljöledningsfrågor och åtgärder för 
ökad ekoeffektivitet är centrala. Bilden av näringslivet är samtidigt splittrad. Det 
rapporteras även om ett svagt intresse för miljöfrågor bland många företag. 
Drivkrafterna bakom medverkande företags LA21-engagemang väcker också frågor om 
möjligheterna att engagera näringslivet i vissa mer social ekologiskt orienterade inslag. 
Mest uppenbart gäller detta då sådant som bygger på att problematisera 
konsumtionsmönster och produktionens innehåll. 

1 Trots att satsningen i praktiken skulle omsätta hela utbildningsanslaget på enheterna var enigheten om denna total 
inom föreståndargruppen. En forutsättning for att kunna genomfora utbildningsprogrammet var dock att man med 
s.k. utbildningsvikariatmedel kunde finansiera de vikarier som ersatte deltagarna i utbildningen (106LA) 
2 Bakgrunden skiljer sig dock från fall till fall. Det miljöprofilerade s.k. Ekogymnasiet {Qlier Ulvesundsskolan) i 
Kungsör har t.ex. sin bakgrund i en kampanj initierad av ungdomar i Kungsör. Även Skogshöjdens skola 
(grundskola) i T rollhättan har en stark miljöprofil. I de tta fall kan det hänföras till att skolans rektor - inspirerad av 
barnomsorgens miljöarbete - i samband med byggplaneringen aktivt verkade för miljöanpassade lösningar. Det är 
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betecknande att tre av de skolor som arbetar mest aktivt med LA21 i dessa kommuner är nyinrättade. Intervjuer med 
personal inom vård- och äldreomsorg pekar mot att det är svårare att integrera frågor om hållbar utveckling vid 
arbetsmiljöer med invanda och institutionaliserade arbetsformer, än på helt nya arbetsplatser. 
3 Det görs ibland gällande att resursbesparande livsstilar är någonting naturligt för en äldre generation, insocialiserad 
i m ateriell knapphet under uppväxten [jfr Bennulf 1994 s 129] (en omständighet som förvisso lika väl kan leda till att 
man ännu starkare hyllar en materialistisk livsstil). Detta skulle möjligen kunna vara något som stärker impulserna 
för LA21-engagemang bland äldre (Lindén 2000 sl76fï). 
4 På miljökontoren finns ofta personal som ägnar sig åt naturvårdsfrågor (kommunekolog eller motsvarande). Jag avstår från 
att här analysera den kommunala naturvårdskompetensen i relation till LA21-arbetet. Huvudmotivet är att miljö
förvaltningarna generellt har betydligt mindre personalresurser för naturvårdsarbete än för miljö- och hälsoskyddsarbete. 
5 Med tanke på att lagstadgade ansvarsområden omfattar alla kommuner kan miljöförvaltningarna i mindre kommuner verka 
under mer ansträngda förhållanden, då de med fa anställda ska upprätthålla tillsyn inom ett flertal områden (jfr Amnå 
1993 si 75). Mindre landsortskommuner som Kungsör har därtill ofta en omfattande tillsyn inom lantbruket. 
6 Intervjupersoner har omvittnat olika uttryck för detta. Trots att Trollhättans kommun 1994 antog en policy om att 
byggverksamheten ska vara miljöanpassad, kom frågan om innebörderna av detta inte att uppmärksammas förrän i 
samband med ett skolbygge 1996. Det ska emellertid ha varit mycket svårt att fa till stånd en diskussion med 
representanter för fastighetsförvaltningen (Intervjuer 1997). Problemen bottnade dock delvis i en kulturkrock i mötet 
mellan de olika förvaltningar som deltog i planeringen. 
7 Här är dock inte närmare utrett i vilken grad sådana utgifter belastar de enskilda verksamheterna respektive 
allmänna kommunala budgetmedel. Exempel på satsningar som ger upphov till merkostnader är inköpen av fordon 
baserade på alternativa drivmedel, de omfattande satsningarna på cykelbanenäten i Tr ollhättan och Örebro, och i ä n 
högre grad LA21-satsningarna inom energisystemen (jfr behandlingen av LIP i kap.5). 
8 Detta har skett genom: byte av energimedium, åtgärder för att Öka ekoeffektiviteten (bla. genom tillvaratagande av 
spillvärme), samt utbyggnad av fjärrvärmenäten. 
9 I Trollhättan är den endast obligatorisk för chefspersoner och anställda inom vård- och omsorgsförvaltningen; 
däremot erbjuds samtliga kommunanställda en halv dags miljöutbildning. Sala var den kommun som tidigast satsade 
offensivt på personalutbildning. Den särskilda satsningen med ett tre veckors utbildningsprogram för anställda inom 
förskolan har redan berörts. Under 1994-95 genomfördes en obligatorisk dagslång LA21-utbildning för samtliga anställda 
inom kommunen; senare har man även erbjudit de anställda en vidareutbildning med inriktning mot livsstilsfrågor. I 
Örebro har under senare delen av 90-talet en obligatorisk tvådagars miljöutbildning genomförts bland de anställda. I 
Kungsör ger Miljöforum en heldagsutbildning till dem som inte erbjuds en mer kvalificerad miljöutbildning. 
10 Satsningarna på en grön arbetsmarknad (se kap. 5) har trots allt bara utgjort ett inslag i a rbetsmarknadspolitiken, 
och inte dess överordnade orientering. 
11 Även om frågan om hållbar utveckling inte alltid sammankopplas med globala problembilder, är det tydligt att 
processerna vanligen betraktas som en reaktion på ett vidare samhällsåtagande. 
12 Inställningen till LA21 som ett mer begränsat åtagande tycks vara särskilt utbredd i Trollhättan, vilket möjligen 
sammanhänger med att det kommunala arbetet med hållbar utveckling här påbörjats senare än i övriga kommuner. 
13 Liksom i må nga andra sammanhang avviker bilden något i Örebro. När socialdemokraterna under perioden 1991-94 för 
första gången sedan 70-talet befann sig i oppositionsställning ska deras engagemang varit lika stort som tidigare. Med 
undantag för Centern uppges däremot de borgerliga partierna ha minskat sitt LA21 -engagemang efter valförlusten 1994. 
14 Sedan valet 1998 medverkar Miljöpartiet i den styrande koalitionen i Örebro (tillsammans med S och V). I 
Kungsör och Sala har partiet däremot en svag parlamentarisk bas (i den förra kommunen är Mp t.ex. inte 
representerat i K S). I såväl Trollhättan som Sala var Mp-initiativ en bakgrund till besluten att inleda processerna. Mp 
var också länge det enda politiska parti som tog mer aktiva initiativ kring frågor om hållbar utveckling i Kungsör. 
15 Det starka personliga miljöengagemanget hos vissa ledande socialdemokrater i Ö rebro har tidigare redovisats. För 
Moderaternas del kan noteras att M i Kungsör utvecklade ett mer aktivt LA21-engagemang under den period partiet 
ledde KS (1991-94) [102K]. Att M i Trollhättan däremot av tradition är ett oppositionsparti, kan också vara en 
bidragande orsak till partiets svaga engagemang. I Sala utpekas enskilda moderater av intervjupersoner som mer 
kritiskt inställda till LA21 som fenomen (Intervjuer 1996). 
16 En mer framgångsrik informationsstrategi är den s.k. miljöpärmen som Trollhättans kommun distribuerat till kommunens 
samtliga hushåll (satsningen lanserades 1993), tanken är at t pärmen ska fyllas på med den LA21-information som 
kommunen regelbundet sänder till hushållen. Flera personer uppger att miljöpärmen blivit populär bland invånarna, 
och idén har efterhand spridit sig till andra kommuner (134K 129P). Tanken att miljöinformationen ska samlas i e n 
särskild pärm far sannolikt informationen att framstå som mer angelägen. Både Kungsör och Sala omfattas av 
satsningen i Västmanlands län på en särskild Agenda 21-tidning, Gröna Draken, som sedan 1994 kommit med några 
nummer per år. De medverkande kommunerna bidrar till finansieringen av tidningen, vars journalistiska innehåll 
baseras på artiklar om LA21-anknutna satsningar runt om i länet. Tidningen har en mycket ambitiös profil, och 
genom sitt varierade innehåll med intervjuer, aktivitetstips m m sägs den också nå en förhållandevis stor läsekrets (154LA). 
17 Detta är ett fenomen som i S verige introducerades i Nacka kommun 1992. Det finns olika typer av miljöteam även 
om grundfilosofin är ungefar densamma. (Dominerande är den s.k. EkoTeam- eller GAP-cirkelmodellen, en 
internationell metod lanserad av Global Action Plan for the Earth.) 
18 Detta bygger då också på att det ska finnas en länk till kommunen, där denna fungerar som en resurs. En mer 
grundläggande tanke är att arbetsformen ska åskådliggöra hur den enskilde individens livsstil påverkar miljön. 
Arbetet utgår från en handbok som bygger på att ambitionerna steg för steg utvecklas. 
19 I Kungsör genomförs i maj vaije år s.k. miljödagar där man valt en mer "nedtonad" profil. Ett återkommande 
inslag vid dessa tillfallen är utflykten till Älghagen belägen utanför samhället. Här brukar arrangeras föredrag kring 
existentiella aspekter av LA21-arbete, och dessutom anordnas olika gemensamma aktiviteter. Ett annat exempel är 
den årligen återkommande miljödagen i Örebro då det arrangeras en mängd olika aktiviteter. 1996 samlades t.ex. 
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runt 2000 personer på soptippen till grillfest kombinerad med information om källsortering (124LA). 
20 En utbredd föreställning bland motståndare till källsortering har enligt intervjupersoner varit att sorterade 
fraktioner går direkt till förbränning. I K ungsör uppger miljöinformatörer att de mött detta påstående vaije gång de 
informerat om källsortering (139LA 141LA): "Den här frågan kommer upp vaije gång: 'Det är ingen idé att 
källsortera, för VMR [avfallshanteringsbolaget] blandar ihop alltihop och förbränner i alla fall." (141 LA) En Sala-
respondent menar att detta bottnar i en mer djupt rotad ovilja mot att förändra invanda beteenden bland människor 
"Det är ett sätt att säga: 'Jag förstår inte det här - jag vill inte riktigt.'...En psykologisk grej." (104K) Efter 
genomförandet av producentansvarsreformen finns det utöver lagstiftningen ett starkt ekonomiskt incitament att 
vidaredistribuera sorterade fraktioner till återvinning. Insamlingsbolagen får betalt för den mängd glas, papper etc. 
som de levererar. 
21 Vissa intervjupersoner i de mindre kommunerna hävdar också att den egna kommunen saknar mer betydande 
miljöproblem, syftande på att det lantliga läget skulle skapa mindre miljöbelastning än i mer urbana miljöer. Detta 
speglar närmast en tendens att betrakta miljöproblemen i den egna kommunen åtskilda från mer generella 
mekanismer i det moderna samhället. Därmed far även de lokala miljöproblemen en rumsligt mer avgränsad 
definition, dvs. de betraktas inte självklart som del av en global problembild. 
22 För det kommunala bostadsbolagets del handlade det också om att minska förlusterna till följd av outhyrda 
lägenheter och hög omsättning. 
23 Framgången berodde sannolikt på att kommunens LA21-process nu böljade bli mer omtalad; dessutom hade 
kommunen också avsatt särskilda medel för LA21-arbete i K ronogården. Från 1996 har årligen 100.000:- avsatts för 
miljösatsningar på Kronogården inom ramen för LA21. Dessa ingår i den pott på 1.2 mkr som årligen satsas på 
Kronog årdsprocessen. 
24 Något man bör ta i b eaktande är att det från kommunens sida kan finnas ett intresse av att invånarna medverkar i 
sådan problemlösning som normalt är kommunens eget ansvar. 
25 I Trollhättan uppger intervjupersoner också att det politiska intresset för den LA21-organisering som sker i 
bostadsområden är mycket svagt (115LA 13 IP). Även om detta sannolikt också kan hänföras till fritidspolitikemas 
ofta tunga arbetssituation, framställs det som en viktig orsak till att det i vissa bostadsområden varit svårt att utveckla 
LA21-processer. 
26 De första mer omfattande försöken ägde rum redan innan en strategi för hållbar utveckling existerade, idag utgör 
dock LA21-processen plattform (120LA 154LA). Den främsta effekten av uppmaningarna i FN:s Agenda 21 har 
också varit att arbetet för hållbar utveckling i högre grad kommit att involvera civilsamhället, och att mer 
kontinuerliga former för medborgardialog vuxit fram. 
27 Även om LA21 och Öpl formellt betraktas som integrerade i relativt många kommuner tycks planeprocesserna 
trots detta i p raktiken vara åtskilda från varandra. I t.ex. Örebro producerar man både LA21- och Öpl-dokument trots 
att processerna formellt är integrerade. Bakgrunden sägs i Örebros fall vara att lagregleringen kring översikts
planeringen nödvändiggör ett separat förfarande med denna (117K). I någon mening kan man dock se dem som 
integrerade då LA21 utgör ett "paraply för alla framtidsfrågor och hållbar utveckling" (154LA). 
28 Arbetsgruppen har i vaije enskild kommundel genomfört tre öppna sammankomster under planeringsprocessen. 
Avsikten har både varit att starta LA21 -processer i d e enskilda kommundelarna, och att fa ett samlat underlag för 
kommunens integrerade LA21/Öpl-dokument. En mer allmän strävan har varit att stärka sociala nätverk och 
utvecklings dynamik i de olika kommundelarna (155K 156LA 232). 
29 Man beslöt t.ex. i Örebro att skjuta upp färdigställandet av kommunens första LA21-dokument med ett år 
(ursprungligen skulle detta antas 1996) för att ge medborgardialogen ett starkare genomslag (120LA). 
30 Sex företag har medverkat i programmet - omfattande bl a. miljöutredningar, miljöutbildning av samtlig personal, 
och formulering av miljöpolicy/handlingsprogram. Tanken har varit att företagen efter avslutat program ska kunna 
registrera sig enligt EMA S-förordningen, alternativt certifiera sig enligt ISO 14001 (se kap. 6). 
31 Koncessionsnämnden fastställde en utsläppsgräns på 275 ton från år 2000. SAAB krävde samtidigt att fa öka 
maxnivån för sina utsläpp till 515 ton lösningsmedel 2000 (1997 släppte företaget ut 460 ton). Då hör det samtidigt 
till saken att företaget 1995 på ekonomiska grunder fatt villkorslindring från de krav Koncessionsnämndens tidigare 
uppställt (325 326 327) 
32 Min bedömning är att det ofta finns en övertro på framförallt medborgerlig självorganisering kring LA21 i 
kommunerna. I or ganisering kring frågor där kommunen blott har en stödjande funktion kan denna utvecklas till ett 
viktigt inslag i p rocesserna. När däremot medborgarna artikulerar krav med mer långtgående politiska följder är det 
många faktorer som kan skapa problem. Här finns alltid risk för konflikter med etablerade politiska institutioner och 
beslutsmekanismer. Det är dessutom mindre sannolikt att medborgarna själva orkar driva frågor som går in i flera 
olika kommunala förvaltningars och nämnders ansvarsområden. 
33 Att bedöma vilka perspektiv på ekologisk problemlösning som manifesteras genom underifråninitiativ är mer 
komplicerat. I både Sala och Örebro hävdas att medborgerliga synpunkter fatt ett stort genomslag i kommunens 
samlade LA21/Öpl-dokument. Det är dock svårare att dra slutsatser om vilka idémässiga avtryck medborgar-
deltagandet i övergripande kommunal planering har satt. I d e bostadsområden som analyseras (dvs. områden där ett 
mer aktivt LA21-arbete utvecklats) visar sig däremot processerna ha en tydligare socialekologisk orientering. 
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Motsättningar i lokalsamhället 
"Ett konsekvent agerande från kommunen är en förutsättning för att allmänheten 
ska ta miljöfrågorna på allvar. " Ur Örebros miljövårdsprogram (216 s24) 

I detta kapitel undersöks motsättningar inom spänningsfältet ekonomi-ekologi. 
Framförallt uppmärksammas de frågor som visat sig mest politiskt konfliktfyllda i 
samband med kommunernas LA21-arbete. Samtliga av dessa frågor är relaterade till 
transporter och väginfrastrukturer. Transporterna - och då i synnerhet vägtrafiken - är 
den enskilt största källan bakom flera av vår tids stora miljöproblem (relaterade till 
utsläpp av koldioxid, kväveoxider, kolväten och svavel) [se t.ex. Holmberg & Ràde 
1997]. Transporternas andel av den totala miljöbelastningen har också ökat som följd av 
växande transportvolymer i samhället (446). Statens Institut för Kommunikationsanalys 
(SIKA), har beräknat att personbils- och lastbilstransporter kommer att öka ytterligare 
med 20 respektive 37 procent under perioden 1997-2010 (464). Att satsningar på 
vägbyggen visat sig särskilt kontroversiella bör ses mot denna bakgrund. Många 
intervjupersoner hävdar att transportfrågor är den enda problematik som skapar starkare 
politiska motsättningar i samband med LA21. Det är inte bara i fallstudiens kommuner 
som transportfrågor är särskilt kontroversiella. Detta är också giltigt för den svenska 
lokala Agenda 21-rörelsen i stort (501 si5). 

Eftersom analysen avser motsättningar kring transportrelaterade frågor, har jag funnit 
det motiverat att även uppmärksamma hur denna typ av frågor integreras i LA21. Detta 
kan bidra till åskådliggörandet av konfliktlinjerna mellan studerade infrastrukturprojekt 
och det kommunala arbetet med hållbar utveckling. Transportfrågans roll i LA21 -arbetet 
behandlas i det första avsnittet. De motsättningar som identifierats avser projekt och 
verksamheter i Sala, Trollhättan och Örebro. Vid en samlad bedömning av kommunerna 
har jag däremot inte funnit någon fråga i Kungsör så intressant (på grundval av den 
teoretiska analysramen) att den motiverar särskild analys. I nämnd ordning 
uppmärksammas: 

•Sala: Räta linjen/Förbifart Sala (vägprojekt) [Avsnitt B] 
• Örebro: Skebäcksleden och Söderleden (förbifartsprojekt). Utbyggnad av E18/E20 
Örebro-Karlskoga samt E20 Örebro-Arboga. Utbyggnad av Örebro-Bofors flygplats. 

[Avsnitt C] 
• Trollhättan: Ny dragning av Riksväg 45. Utbyggnad av Överby köpcentrum. 
SAAB som konfiktfaktor. [Avsnitt D] 

Motsättningarna kring Räta linjen/Förbifart Sala samt Riksväg 45 i Trollhättan ges en 
mer ingående belysning än övriga frågor. Bakgrunden är att dessa sammantaget framstår 
som de mest konfliktfyllda frågorna under den period fallstudien genomförts, men också 
min bedömning att analysen vinner på att ett par av fallen belyses mer grundligt. 
Framställningen bygger här på följande disposition: (1) Inledande bakgrund om projektens 
syften och konsekvenser. (2) Redovisning av den lokala politiska processen kring 
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projekten. (3) Redovisning av centrala argument bland projektens förespråkare respektive 
motståndare. För att kunna följa den politiska processen kring dessa båda konfliktfrågor 
används sekundärkällor - då inte minst lokal ortspress - i större utsträckning än i övrigt i 
fallstudien. Även om övriga frågor ges en mer summarisk behandling, har det varit min 
bedömning att de unika omständigheter som kännetecknar vaije enskilt projekt har 
något att tillföra analysen. 

I avsnitt B ges en samlad analys av motsättningar inom spänningsfältet ekonomi
ekologi. Analysen bygger både på de enskilda fallredovisningarna, och på kompletterande 
empiriska data för att stärka de principiella resonemangen och bidra till en fördjupad 
förståelse. 

A. Transportfrågan i LA21-arbetet 
"Om man ska peka ut ett enskilt miljöproblem så är det trafiken. Var man än böljar eller slutar i 
nystandet av andra miljöproblem så hamnar man nästan alltid i trafiken!" Ör ebro-politiker 1996 

Problembeskrivning i LA21-processerna 
Bland svenska kommuner i allmänhet väcks sällan frågan om hållbara transportsystem i 
tidigare skeden av en LA21-process. Sannolika bakgrundsmotiv är frågans komplexitet 
och benägenhet att generera konflikter (jfr Holmberg & Ràde 1997, Falkemark 1997, 
Melin 2000). I Sala, Trollhättan och Örebro beskrivs dock utvecklingen av hållbara 
transportsystem som en central utmaning i kommunens arbete med hållbar utveckling 
(265 216 206). För Örebros del är en viktig bakgrund att trafikvolymerna ökat kraftigt 
över tid; ökningstakten har varit ca 2% årligen sedan mitten av 70-talet (468). I 
Trollhättan minskade trafikvolymerna i böljan av 90-talet, men har därefter ökat. 
Miljöbelastningen från den lokala biltrafiken framställs som ett avgörande miljöproblem 
i många LA21-dokument, och är en fråga som i vissa dokument problematiseras mer 
ingående (bl a. 216 s34ff, 209, 269). Utvecklingen av hållbara kommunikationssystem 
är också något som antas nödvändiggöra mer omfattande förändringar. Som redovisats i 
kapitel 6 uttrycks t.ex. i såväl Sala som Örebro LA21-mål om att minska bilismens 
omfattning (216 s35, 209, 206 s20); även insatser för omfördelning mellan olika 
trafikslag efterlyses i Sala, Trollhättan och Örebro (216 s35f, 265, 206). 

Trollhättan och Örebro har i långt högre grad än de mindre kommunerna integrerat 
transportfrågor i LA21 -arbetet, trots att även Sala formulerar radikala transportvisioner. 
En bakgrund är att de mer omfattande trafikvolymerna i de större kommunerna 
samtidigt gör trafikens miljöproblem mer påtagliga. Exemplen nedan är också till största 
del hämtade från Trollhättan och Örebro; i Kungsör har transportfrågor i stort sett inte 
berörts i LA21-arbetet (105LA 138P 140LA) [kommunens medfinansiering av 
Svealandsbanan beskrivs dock som den största miljösatsning som genomförts i Kungsör 
102K 137K 140LA]. 

I Trollhättan lyftes transportfrågan fram som ett prioriterat område redan i ett tidigt 
skede av LA21-arbetet, bl.a. arrangerades hösten 1995 ett transportseminarium för att 
belysa trafikens miljöbelastning. Frågorna fick dock inget större genomslag i processen 
förrän under slutet av 90-talet (bl a. utsågs 1998 till Trafikens år i kommunens LA21-
arbete). Enligt uppgifter ska detta delvis ha bottnat i en uppfattning från politisk sida om 

202 



att LA21-arbete närmast handlar om källsortering och andra småskaliga verksamheter, 
och att de realpolitiskt tyngre transportfrågoma inte hör hemma i detta sammanhang 
(130K). En LA21-samordnare hävdade 1996: "Vi har p.g.a. diverse svårigheter inte 
vågat ta tag i frågan ordentligt" (11 ILA) Sedan 1992-93 har det i Örebro förts en mer 
aktiv diskussion kring frågan om hållbara kommunikationer. Ett resultat av detta är bl a. 
utvecklingen av en Miljöanpassad kommunikationsplan (468) under senare delen av 90-
talet (i praktiken en serie delutredningar med ett paket av tänkbara åtgärder att ta 
ställning till). 

LA21-arbetets inriktningar 
Målen i LA21-arbetet med transportfrågor kan sammanfattas under följande tre teman: 

(a) Ökad ekoeffektivitet i befintliga transportsystem. Insatser för ökad ekoeffektivitet 
i redan befintliga transportsystem kan t.ex. innefatta: konvertering från fossilbränslen 
till förnyelsebar energi i bil-, lastbils- och bussparken; åtgärder för förbättrad logistik 
inom den tunga trafiken; eller åtgärder för att skapa ett jämnare trafikflöde. 
(b) Befrämjande av alternativ till mer miljöbelastande trafikslag. Satsningar på att 
stimulera kollektiv- och cykeltrafik i syfte att bl a. minska privatbilism. 
(c) Restriktioner mot mer miljöbelastande trafikslag. Åtgärder direkt riktade mot 
bl.a.. bilanvändningen, t.ex. i form av ekonomiska styrmedel. 

De två senare alternativen bygger på att människor förändrar sina transportbeteenden, 
och kan också nödvändiggöra mer grundläggande förändringar i transportsystemen 
(t.ex. i form av att satsningar på cykelbanor prioriteras före vägbyggen). Insatser som 
vägleds av sådana motiv har därför en tydligare socialekologisk orientering. För att 
bedöma satsningar på ekoeffektivitet måste man se till helheten. Om ekoeffektivitet 
uppfattas som en huvudstrategi för att skapa hållbara transportsystem speglar detta 
närmast ekomodernism (jfr kap. 3 D). Nedan behandlas intentioner och insatser inom 
dessa tre områden: 
(a) Insatser för ekoeffektivitet har varit ett centralt inslag i LA21-arbetet med 
kommunikationer (208, 209, 206, 265). En viktigare uttrycksform är bränslekonvertering 
inom kommunernas egen fordonspark (sådana insatser förekommer i samtliga 
kommuner, även Kungsör). Trollhättan började t.ex. som första kommun i landet att 
1995 ta biogasdrivna bussar (och senare även renhållningsbilar) i bruk. Denna satsning 
anknyter även till målet att stärka de ekonomiska banden mellan stad och land (262).1 

Kommunen verkar sedan 1998 också aktivt för att privatpersoner och näringsliv ska 
välja biogasdrivna fordon (436). Från slutet av 90-talet har Trollhättan och Örebro inom 
ramen för LA21 även påbörjat ett arbete för samordning av varutransporter (såväl 
kommunala som privata) [265]. En intervjuperson i Örebro hävdar att detta arbete 
underlättats genom att det även kan förenas med ekonomiska motiv. 
(b) En rad olika insatser inom processerna syftar till att främja alternativ till 
privatbilismen och andra mer miljöbelastande trafikslag. Främst har det då handlat om 
kollektivtrafik- och cykelsatsningar. Trollhättan är den av kommunerna som arbetat mest 
aktivt med kollektivtrafiken inom ramen för LA21. Kommunen genomförde bla. 1994-95 en 
nationellt uppmärksammad satsning på halverad busstaxa, i syfte att minska lokala bil
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transporter (220). Att satsningen - som av intervjupersoner beskrivs som en stor framgång -
upphörde berodde främst på motstånd från länstrafikbolaget (med vilket den kommunala 
busstrafiken är integrerad), som vände sig emot denna på ekonomiska grunder. 

1998 inleddes en cykelkampanj i Trollhättan (med särskild prioritering av arbets-
pendlingen) [265 435 437]. Kampanjer för att stimulera cykeltransporter har i Örebro 
pågått under lång tid, men intensifierades under senare delen av 90-talet. Redan 1974 
inleddes ett mer samlat arbete för att främja cykeltransporter inom tätorten. Detta arbete 
- som bl a. innefattat omfattande utbyggnad av cykelbanenätet och inköp av kommunala 
tjänstecyklar - bidrog till att den cykelburna arbetspendlingen ökade från 25% till 42% 
mellan 1976 och 1990 (216 s36). Motiven var dock ursprungligen att minska trängsel 
och öka trafiksäkerhet inom tätorten. En trafikplanerare kommenterar: "Historiskt kan 
man säga att vi inte visste att vi jobbade med miljö, för vi jobbade egentligen med 
trafiksäkerhet på den tiden." (153K) Som följd av LA21 har cykelsatsningarna alltmer 
kommit att motiveras på miljömässiga grunder (153K 468). Örebro har liksom 
Trollhättan också fatt LIP-medel för cykel satsningar (se kap.5). Båda dessa kommuner 
har sedan många år även satt i system att vintertid prioritera plogning av cykelbanor före 
bilvägar. 

I Örebros översiktsplan (där LA21 och Öpl är sammanlänkade) framställs också 
järnvägs satsningar som betydelsefulla i arbetet med hållbara transportsystem i kommun 
och närregion. Här handlar det då både om att förbättra förutsättningarna för 
persontrafiken (bl a. nya spår till Karlskoga) och varutransporter (t.ex. en ny järnvägs
länk väster om tätorten samt en kombiterminal söder om staden) [485]. Det senare kan 
uppfattas som ett intressant politiskt initiativ, då den långsiktiga trenden är att 
industrispåren i kommunen nyttjas i allt mindre utsträckning av näringslivet (153K). 

(c) Förslag på åtgärder direkt riktade mot bilanvändning och tunga landsvägstransporter 
har behandlats inom processerna; de politiska ansatserna att genomföra sådana insatser 
är däremot mycket svaga (152MO 153K). Ett undantag är policybeslut om att 
tjänsteresor inom den kommunala organisationen i första hand ska företas med tåg. 
Sådana beslut har tagits i Sala, Trollhättan och Örebro. I Örebro heter det t.ex.: 
"Tjänsteresor med bil och flyg accepteras endast om den sammanlagda tidsvinsten blir 
betydande." (216 s38, även 130K, 268) Av miljöskäl har man i Örebro kommun inte 
heller tecknat nya tjänstebilsavtal sedan 1994 (216 s38).2 Som ett led i arbetet med 
Örebros kommunikationsplan utvecklades 1996-97 ett förslag om biltullar i samverkan 
med Naturskyddsföreningen.3 Frågan om biltullar försvann dock snabbt från den 
politiska dagordningen, p.g.a. att den var starkt politiskt kontroversiell (123P 152MO). 

Hållbara transportsystem som politisk fråga 
Intervjuer och dokumentanalys ger en bild av att LA21-processerna i de större 
kommunerna mer ingående har påverkat debatten om transporterna och dess 
miljöbelastning. Detta tycks i särskilt hög grad gälla Örebro. När man här i slutet av 80-
talet böljade skissa på en kommunikationsplan avsåg diskussionen framförallt hur 
fi-amkomligheten kunde ökas i transportsystemet, och då i synnerhet för bilismen (153K; 
se Falkemark 1997 om bilismens framkomlighet som norm i dagens trafikplanering). 
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Tio år senare är miljöintresset en tydlig utgångspunkt. Detta kommer bl a. till uttryck i 
samrådsupplagan till Örebros Öpl/LA21, som tillämpar en vidare tolkning av begreppet 
framkomlighet och där bilen snarare framställs som ett problem än som en resurs: 

"Utgångspunkten i planeringen är Örebro cykelstaden. Persontransporter inom tätorten bör i första 
hand ske med cykel, i andra hand med kollektivtrafik. Från att bilisten tidigare stått i centrum är 
nu cyklistens behov av korta avstånd samt bra, trygga och trevliga cykelvägar prioriterat. [...] 
Framkomligheten för biltrafiken i de centrala delarna bör underordnas gång- och cykeltrafikens 
samt kollektivtrafikens framkomlighetsbehov och säkerhetskrav." [...] Där cyklistens och bilistens 
intressen kommer i konflikt med varandra skall i första hand cyklistens behov tillvaratas." (465). 

Även Örebros Miljövårdsprogram problematiserar bilismen och transportsystemen i 
samhället. Här görs också gällande en motsättning mellan miljöbelastande infrastruktur
satsningar i kommunen (se avsnitt C) och de egna miljömålen: 

"Nya vägar och kringfartsleder gynnar vägtrafiken oc h medför på sikt inte så stor avlastning för 
centrala staden, om inte trafikrestriktioner samtidigt införs...Flera infrastrukturella storsatsningar 
planeras för närvarande i Örebroregionen...De nya/utbyggda vägania påverkar miljön genom 
resursförbrukning, intrång, buller och ökade utsläpp av luftföroreningar, vilket inte är i linje med 
miljömålen." (216 s3 5; fetstil i original, tillagda kursiveringar) 

Mot bakgrund av den allmänna trafiktillväxten i samhället är det en utbredd uppfattning 
bland respondenter att åtgärder för att främja alternativen till bilismen är helt 
otillräckliga (152MO 153K). Satsningar på kollektivtrafik och cyklism kan ge 
omfördelnings-effekter; miljöeffekterna av dessa tenderar dock att bli mycket 
begränsade så länge de inte förenas med restriktioner på miljöbelastande trafikslag 
(469; se även Hesselbom 1997, Windahl 1997).4 Det bör också påpekas att 
arbetspendlingen som varit en viktig måltavla i LA21-arbetet, endast utgör en 
begränsad del av transportarbetet i samhället. De enligt muntliga uppgifter från Örebro 
lika omfattande transportvolymema i samband med konsumtionsresor (118K) har t.ex. 
inte prioriterats i någon av kommunerna. 

Skapandet av hållbara transportsystem framställs i Sala, Trollhättan och Örebro 
närmast som en fråga om att förena teknikdriven miljöanpassning och 
beteendeförändringar. Tanken att hållbara transportsystem nödvändiggör djupgående 
förändringar - bl a. i form av omfördelning från biltransporter till kollektivtrafik och 
cykel - ska tolkas som ett socialeko logiskt uttryck. Detta tydliggörs ytterligare av mål 
om att bilismens framkomlighet bör underordnas framkomligheten för mindre 
miljöbelastande transportslag. Arbetet med att förändra transportbeteenden har 
framförallt inriktats mot att förbättra villkoren för alternativen till privatbilismen. I 
princip har man dock avstått från att förena denna typ av åtgärder med sådana 
restriktioner och styrmedel som leder till reellt minskad miljöbelastning från trafiken 
(153K). 

Tabellen nedan ger en sammanfattning av transportfrågan i LA21-processerna: 
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Tabell L Transporter och transportsystem i LA21-arbetet 
Idéplan Grundläggande forändringar av transportsystemen genom: 

A. Teknikdriven miljöanpassning 
B. Beteendeförändringar 
(undantag Kungsör som inte problematiserar transporterna) 

Handlingsplan 1. Ekoeffektivitet. 
Stort genomslag i de större kommunerna, mer begränsat i de mindre. 

2.Alternativ till miliöbelastande transDortslae 
Stort genomslag i de större kommunerna, mycket svagt i de mindre. 

3. Restriktioner mot bilism/tune trafik 
Mycket svagt genomslag i samtliga kommuner. 

Samlad bedömning 
av omfattning 

De större kommunerna: Stor mångfald åtgärder och samlad strategi. 
De mindre kommunerna: Endast enstaka insatser. 

Perspektiv på 
ekologisk 
problemlösning 

Idéplan: 
Tydlig socialekologisk orientering i Sala, Trollhättan och Örebro. 
Handlingsplan: 
•Större kommuner: Förening av ekoeffektivitet och beteendeåtgärder 
indikerar socialekologisk orientering. Dock frånvaro av åtgärder som 
leder till reellt minskad miljöbelastning. 
•Mindre kommuner: Svårbedömda p.g.a. begränsade insatser. 

B. Motsättningar kring Räta linjen och Förbifart Sala 
Bakgrund 
Sala tätort genomkorsas av Riksväg 67 och 70 (den förra med sträckningen Västerås-
Gävle och den senare Enköping-Mora). Kommunpolitiskt har man under decennier 
diskuterat frågan om en förbifart för att avlasta tätorten från trafiken längs RV70 till och 
från Dalarna. Mer konkret form böljade dessa planer ta i slutet av 80-talet; i kommunens 
första översiktsplan från 1990 antogs också målet att fa till stånd en förbifart utanför 
Sala [272 Kap. 4.12]. Detta följdes av att kommunfullmäktige i Sala 1991 fattade ett 
principbeslut om att flytta genomfartstrafiken längs RV70 utanför tätorten. Beslutet togs 
just innan kommunen ansökte om, och blev ekokommun. Detta skeende sammanföll 
med planeringen av det nationella s.k. Räta linjen-projektet i regionen. Historiskt har 
huvuddelen av trafiken mellan Gävle och Norrköping gått längs E 4, och därmed också 
rätt igenom Stor-Stockholm. En "rät linje" mellan Gävle och Norrköping innebär 
emellertid en avsevärt förkortad körsträcka. I syfte att minska genomfartstrafiken i 
Stockholmsregionen, och förbättra framkomligheten för biltrafiken mellan Norrland och 
södra Sverige lanserades därför 1991 Räta linjen-projektet. Räta linjen omfattar en rad 
riksvägar och Europavägar längs sträckan Gävle-Norrköping, däribland Riksväg 67 
genom Sala kommun.5 

Genom lanseringen av detta nationella projekt - som i sig hade föga med 
trafikpolitiska mål i Sala kommun eller övriga Västmanland att göra - såg 
kommunledningen i Sala möjligheten att med statliga medel samtidigt förverkliga en 
förbifart för RV70 (146P 106LA 147F). Det kan i sammanhanget noteras att Sala 
kommun motsatt sig tidigare nationella försök att skapa en trafikled mellan Gävle och 
Norrköping, med dragning genom kommunen. Man valde nu dock strategin att lansera 
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förbifarten för RV70 som en del av Räta linjen-projektet, trots att denna endast i 
begränsad utsträckning skulle beröra Räta linjen-sträckningen längs RV67. Figur 8.1 
ger en illustration av de befintliga och planerade vägdragningarna: 

Figur 8.1 Förbifart Sala 

Vägverket ställde sig välvilligt till kommunens förslag, vilket kom att sammanfattas 
som Förbifart Sala (146P).6 Som bakgrund kan nämnas att såväl RV67 som RV70 ingår 
i det nät av särskilt prioriterade nationella stamvägar som fastställts genom 
riksdagsbeslut. Det projektunderlag Vägverket utvecklade 1992-93 kan sammanfattas: 
(A) Genomförande av s k trettonmetersväg som generell standard längs RV67 genom 
Sala kommun. 
(B) Dragning av förbifart vid Sala tätort, i huvudsak anknuten till RV70, enligt något av 
alternativen Sör respektive Norr Kivsta. 

Kommentar om RV67: Vägverkets motiv för trettonmetersväg som generell standard är 
att detta utgör minimistandard för nationella stamvägar. Med en befintlig bredd på 7.5 
meter längs vissa sträckningar i Sala kommun skulle följden bli en i det närmaste 
fördubblad vägbredd (407). Det befintliga trafikflödet motiverade dock inte en sådan 
breddning enligt Vägverkets egna kriterier. Vägverket legitimerade emellertid en 
generell breddning med: (a) en hög andel tung trafik motiverar större vägbredd än vad 

RV70 

Planerad RV70 

Planerad 

RV67/70 

RV70 RV67 
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som normalt är befogat med hänsyn till trafikflödet, (b) en förväntad trafikökning under 
förutsättning att vägen breddas. För t.ex. sträckan Valbo-Heby (i anslutning till Sala) 
med ett lågt trafikflöde förväntar sig myndigheten en fördubblad trafikvolym "om en 
standardhöjning till 13 meter sker" (405). Räta linjen legitimeras av Vägverket också 
med ett trafikökningsscenario på 30% under perioden 1990-2010, eller 1-1,5% per år. 
Något O-alternativ - eller alternativ baserat på upprustning av befintliga vägsträckor -
utreddes aldrig (409 489). 

Kommentar om RV7O/Förbifart Sala: Trots att man lokalt oftast talar om konflikten 
kring Räta linjen (RV67) gäller motsättningarna i långt högre grad ad hoc-satsningen på 
RV70. Alternativen Sör respektive Norr Kivsta är anmärkningsvärt lika, det av Vägverket 
förordade Norr Kivsta skulle dock ta mer jordbruksmark i anspråk [enligt beräkningar 
från 1995 rör det sig sammantaget om 162 hajord- och skogsbruksmark 406]. 

Den politiska processen 
Hösten 1993 fick Sala kommun ta del av Vägverkets projektförslag för den 
kombinerade satsningen på RV67/RV70. Trots projektets dimensioner - den största 
infrastruktursatsning som planerats i Sala kommun - utgjorde kommunen formellt 
endast en remissinstans (detta gäller generellt vid planläggning av nationella 
stamvägar). KS gav övriga nämnder en månads remisstid att reagera på planerna inför 
KS beslut i ärendet 11 november 1993. Den korta remisstiden kom att väcka reaktioner, 
men vad som ur demokrati synpunkt var än mer anmärkningsvärt är att Fullmäktige 
aldrig gavs någon chans att ta ställning i frågan inför KS beslut (408 413).7 Inte heller 
allmänheten gavs möjlighet att inkomma med synpunkter (409). Den forcerade 
processen väckte även reaktioner från Vägverket. Myndigheten ställde sig öppen för en 
mer grundlig behandling av beslutsalternativen på kommunal nivå, och dagen före KS 
formella ställningstagande för projektet sammanfattade Vägverkets projektansvarige 
tjänsteman: "Om det finns politisk oenighet kan det vara en fördel om beslutet blir 
bättre förankrat, exempelvis i ett fullmäktigemöte." (409). Sala Allehanda summerade 
också beslutsläget:8 

"Någon offentlig debatt blir det inte. Frågan skall avgöras av 13 polit iker bakom lyckta dörrar , 
utan offentlig insyn under stor tidspress. Några synpunkter om konsekvenserna for miljön har eko
kommunens politiker inte velat fa." (409) 

Under 1994 växte kritiken mot projektet. Projektet kom både att ifrågasättas på 
demokratigrunder och på miljömässiga motiv (se nedan). Kritiken stärktes också av att 
ledande projektförespråkare inom KS inte ville försvara sin ståndpunkt i den allmänna 
debatten. Inom framförallt Centern och Socialdemokraterna uppstod även interna 
splittringar. Samtidigt som båda dessa partier ställt sig bakom vägplanerna, ifrågasatte 
flera ledande namn öppet partilinjen. 

1994 bildades den s.k. Aktionsgruppen mot Räta linjen - ett nätverk av medborgare 
och förtroendevalda. Den nya lagen om kommunala folkomröstningar som trädde i kraft 
1 juli 1994 blev för Aktionsgruppen ett sätt att utnyttja den politiska splittringen, och att 
fa till stånd en omprövning av KS beslut. Inför valet 1994 genomfördes därför 
namninsamling med syfte att fa Fullmäktige att fatta beslut om folkomröstning i frågan. 
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Som ett huvudmotiv framhölls frånvaron av en öppen demokratisk process före KS 
ställningstagande, men också frånvaron av miljökonsekvensanalys. I det upprop som 
distribuerades i samband med namninsamlingen heter det bl a.: 

"Beslutet om förbifarterna for riksväg 70 och riksväg 67 (Räta linjen) har tagits utan att 
kommunfullmäktige har fått ta ställning till frågan, inte heller eko-gruppen har fått yttra sig. 
Ställningstagandet till Vägverkets forslag om det största vägprojektet i Salas historia 
överensstämmer inte med den ekologiska grundsyn som ekokommunen Sala bekänner sig till. 
Någon miljökonsekvensbeskrivning har inte funnits med som underlag för ko mmunens formella 
ställningstagande." (448) 

Uppropet efterlyste även ett s.k. nollalternativ, med vilket avsågs upprustning av 
befintlig väg. Erforderligt antal namnunderskrifter uppnåddes på kort tid (410 411). 
Ansvariga för namninsamlingen hävdar att de allra flesta som tillfrågades ställde sig 
positiva till Aktionsgruppens initiativ (147F 146P). KS-ledamöter åberopade samtidigt 
att frågan inte utgjorde ett kommunalt ärende, och att en folkomröstning därför inte var 
motiverad (410 411 413). Fullmäktigeomröstning ägde dock rum 8 december 1994, och 
utfallet blev det jämnast tänkbara - 24-24. Genom ordförandes utslagsröst fälldes 
emellertid förslaget. Trots nederlaget ansåg sig initiativtagarna bakom uppropet delvis 
ha uppnått sina syften:9 

"Alla som deltog i omr östningen var omskakade, for de trodde inte att det skulle bli det utfallet 
som det faktiskt blev, eftersom det gick tvärs över partilinjerna [...] Det var en iysare helt enkelt, 
och de [vägforespråkama] var inte längre så säkra på sin sak efteråt." (147F) 

Vägverkets mål var att påböija arbetena med Förbifart Sala under 1995. Upphandlingen 
av projektet inleddes 1994, vid en tidpunkt när frågan ännu inte hamnat på Fullmäktiges 
bord. 1996 ändrades dock projektets förutsättningar. Till följd av nationella transportpolitiska 
omprioriteringar stod det klart att genomförandet av Förbifart Sala inte skulle komma 
att ske inom planerade tidsramar. Vägverket uppsköt nu genomförandet av projektet till 
perioden 2002-2007 - en fördröjning med minst sju år gentemot tidigare planer (497). 
Projektets förutsättningar har ytterligare försämrats av regeringens beslut 1999 att 
prioritera insatser på de mest olycksdrabbade vägarna i landet (412). Planerna om 
Förbifart Sala fortlever dock, även om man från Vägverkets sida valt att minska 
projektets omfattning (413). Kommunala planerare inledde 1999 i samverkan med 
Vägverket ett arbete med att ta fram alternativa förslag på projektets utformning (155K). 

Planeringen av Förbifart Sala har även väckt en diskussion om framtida externa 
handelsetableringar utanför tätorten. För att möta en sådan utveckling (vilken förvisso 
har som förutsättning att kommunen ställer sig välvillig till externetableringar) tog 
kommunen i samverkan med köpmannaföreningen 1998 initiativ till ett s k 
stadsförnyelseprojekt med målet att göra centrumkärnan mer attraktiv (147F). Det 
främsta inslaget i denna strategi har varit att öka framkomligheten för bilismen i 
tätorten; bl a. har man aktivt verkat för att minska inslaget av gågator (148LA). 

Argumentationslinjer bland projektförespråkare 
I den lokala politiska processen kring RV67/RV70 har initiativet till stor del legat hos 
KS. Det är också KS som framträtt som projektets mest aktiva förespråkare. Även vissa 
ledande kommuntjänstemän har spelat en mer aktiv roll, detta gäller då särskilt den 
kommunala planarkitekten samt den f.d. gatuchefen. 
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Kommunalrådet och KS-ordförande Ulla-Britt Holmér (c) - av många framställd som 
en pådrivande krafit i L A21 -arbetet - svarar för en mer anmärkningsvärd omsvängning i 
vägfrågan. Från att i ändringsförslagen till 1990 års översiktsplan (i oppositions
ställning) ha yrkat avslag på målet om en förbifart för RV70, har Holmér under 90-talet 
profilerat sig som en ledande förespråkare av projektet.10 

Projektförespråkarnas huvudargument har varit: 
(1) Sala kan inte påverka den nationella vägplaneringen 
(2) Salas omvärldsansvar 
(3) Tillväxtmotiv 
(4) Förbättrad trafiksäkerhet 
(5) Miljöförbättring 

(1) Så länge det från centralt håll fanns signaler om att RV67/RV70-projektet skulle 
genomföras legitimerade KS sitt ställningstagande med att Sala kommun inte kan gå 
emot nationellt beslutade infrastruktursatsningar (413 430 106LA). Detta trots att 
förbifartslösningen för RV70 var en tanke som kommunledningen själv lanserat hos 
Vägverket. Kommunstyrelsens ordförande gjorde 1996 följande kommentar om 
bakgrunden till kommunens ställningstagande: 

"Det jag agerat utifrån är att när man efter moget övervägande i Riksdagen har fattat beslut [om 
det nationella stamvägnätet] så har majoriteten i Sala - och . det är en mycket stark majoritet -
försökt påverka Vägverket så långt som möjligt för att ja de här planeringarna så lite galna som 
det har gått. Sedan finns det en mindre grupp i Sala som säger: 'Här ska inte b yggas ut några 
vägar!' Det kan jag också tycka ibland, men samtidigt så vet jag ju också att det måste fa finnas 
vägar." (108P) 

När Förbifart Sala under senare delen av 90-talet sköts på framtiden förändrades 
kommunledningens argumentation. Nu kom istället projektet att framställas som en 
kommunal angelägenhet, och någonting som kommunen hade att ta strid för (412). 
Kommunledningen har försökt vinna gehör för vägplanerna vid Vägverket, 
Länsstyrelsen och Kommunikationsdepartementet; 1998 gjordes t.ex. en uppvaktning 
hos kommunikationsministern i ärendet (416 147F). Mycket av detta arbete har dock 
skett i det tysta; i den lokala debatten har kommunledningen även fortsatt hållit en låg 
profil i frågan (146P). 

(2) Ett nyckelargument för projektet har från kommunledningens sida varit behovet att 
avlasta Stockholmsregionen från genomfartstrafik (414 108P), en projektmotståndare 
menar rentav att detta varit förespråkarnas huvudargument (147F). Med hänsyn till att 
detta framställts som ett centralt motiv bakom Räta linjen-projektet i dess helhet är det 
intressant att notera att Vägverkets egna analyser från början av 90-talet visar på mycket 
begränsade omflyttningseffekter - endast ca 500 fordon per dygn (405 489). 
Förespråkare har även framhållit Sala kommuns ansvar gentemot andra kommuner i 
regionen (och de kommuner som påverkas av Räta linjen-projektet) [417]. En 
chefstjänsteman argumenterar: 

"Det finns grupper som säger att man inte sk a bygga Förbifart Sal a, utan att Sala kom mun ska 
säga nej. Eller att vi inte ska ha naturgas i kommunen. Och då frågar man sig: 'Vad händer om vår 
kommun säger nej?' Jo, då far någon annan kommun problemet istället. Då flyttar man ju den här 
ledningen eller vägen någon annanstans." (155K) 
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Här kan man samtidigt erinra om att projektets mest kontroversiella inslag - Förbifart 
Sala - framförallt är en satsning på RV70 (och inte på Räta linjen) som kommun
ledningen själv förankrat hos Vägverket. 

(3) Med hänsyn till KS faktiska agerande i processens olika skeenden framstår ovan 
nämnda argument som instrumenteli a. Tillväxtrelaterade motiv framträder däremot som 
en viktig grund bakom kommunledningens linje. Ett pressmeddelande som gick ut när 
Sala kommun 1998 tillsammans med Länsstyrelsen uppvaktade kommunikations
ministern slår fast: "Räta linjen, som tillgodoser flera olika transportrelationer, ger en 
gen och snabb förbindelse genom en folkrik, högt industrialiserad och expansiv del av 
Mellansverige." (486; tillagd kursivering). I tillväxtavtalet för Västmanlands län (med 
Sala kommun som en medverkande aktör), ses projektet som en viktig förutsättning för 
"att främja ekonomisk tillväxt i regionen"; avtalet betonar också projektets betydelse 
för trafikens framkomlighet (403 s55f, även 402, 404 422 489). Projektet har även 
motiverats med behovet av att stärka konkurrenskraften för det lokala och regionala 
näringslivet (403 s52, 449, 107K). Intervjuade förespråkare har framställt projektet som 
näringsstrategiskt viktigt för Salas långsiktiga överlevnad och som ett nödvändigt inslag 
för att möta en växande bilism i samhället (108P 155K). Förespråkarna av 
vägsatsningarna, då bla.. Vägverket, pekar även på sysselsättningseffekten under de ca 
två år som anläggningsarbetena beräknats pågå (417 418). 

(4) Det har både lokalt och av Vägverket argumenterats att Räta linjen-projektet i 
allmänhet - men också Förbifart Sala-delen - är en satsning på ökad trafiksäkerhet (108P 
150K; 412, 402, 425 Kap. 4.12.1) Detta framstår också vid sidan av tillväxtargumenten 
som det viktigaste sakskälet bland förespråkarna. Som ovan noteras planerar emellertid 
Sala kommun - som en indirekt effekt av Förbifart Sala-projektet - att öka 
framkomligheten för bilismen i centrum genom att bla. öppna upp gågator för biltrafik. 

(5) Argumentet att RV67/70-projektet skulle ge en förbättrad miljö i Sala - eller i 
allmänhet - anförs också av förespråkare (108P 155K 449). Sala Allehandas ledare 12 
september 1994 slår t.ex. fast: 

"En svalt engagerad medborgare har svårt att undgå frågan, hur det kommer sig att 
[vägmotståndarna] så hårt betonar miljöaspekten...Just från eko-synpunkt förefaller det för 
lekmannen vara bättre flytta ut så mycket som möjligt av motortrafiken från stadskärnan och 
bostadsområdena. " 

Projektförespråkare har framförallt betonat betydelsen av att avlägsna tung trafik från 
tätorten (108P 155K). Även det regionala tillväxtavtalet framhåller projektets betydelse 
för miljön: "Förbifart Sala för riksväg 70/Räta linjen ökar framkomligheten genom Sala 
tätort och förbättrar miljön" (403 s56). Samma argument anförs av Vägverket (404); 
myndigheten betraktar även projektet som ett led i uppfyllandet av det nationella målet 
om att utveckla ett transportsystem där "en god miljö och hushållning med 
naturresurserna främjas" (402). Hur projektet kan främja miljö och resurshushållning 
sägs inte, men i ett annat sammanhang åberopar Vägverket att projektet ger ett jämnare 
trafikflöde "med mindre utsläpp som följd" (423). 
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Argumentationslinjer bland projektmotståndarna 
Den viktigaste opinionsbildande kraften inom projektmotståndet har varit 
Aktionsgruppen mot Räta linjen.11 Kritiska politiker har främst agerat genom Aktions
gruppen. Enskilda kommunala tjänstemän har också tagit avstånd från projektet i den 
allmänna debatten. Här märks främst kommunens LA21-samordnare och en f.d. 
kommunarkitekt12 (ej att forväxla med den tidigare nämnde planarkitekten). 

Projektmotståndets huvudargument har varit: 
(1) Projektet försämrar miljön och är oförenligt med LA21 
(2) Projektet uppfyller inte krav på en demokratisk beslutsprocess 
(3) Ekonomiska motiv 
(4) Trafiksäkerhet 

(1) Huvudargumentet för projektmotståndet har varit att vägbyggena leder till 
miljöförsämringar. Representanter för Aktionsgruppen åberopar även att Sala har ett 
särskilt ansvar som ekokommun och att projektet är i grunden oförenligt med de 
ekokommunala ambitionerna (147F 413 419 424 426).13 Både lokala och globala 
miljöargument åberopas. Att Förbifart Sala lokalt skulle ta i anspråk betydande arealer 
bördig jordbruksmark har t.ex. betecknats som oförenligt med de systemvillkor som 
ligger till grund för ekokommun-arbete (426). Projektet sägs även öka samhällets 
miljöskuld och vara i strid med såväl nationella som globala miljömål (104K 406). Som 
underlag för denna ståndpunkt har Aktionsgruppen bl a. pekat på att den ekonomiska 
kalkylen bakom projektet förutsätter en årlig trafikökningstakt på 1.5%, och 
argumenterat att vägbyggena riskerar att göra detta scenario självuppfyllande (406). 
Kommunens LA21-samordnare levererade 1993 följande brandfackla i Sala Allehanda: 

"Det måste vara fel att lägga ner en sådan otrolig mängd pengar på att bygga motorvägar, och 
därmed bygga fast oss i ett system som på sikt är dömt att dö ut. Det strider enligt min uppfattning 
helt mot det åtagande som Sverige gjorde v id miljökonferensen i R io. [...] Politikerna har givit 
tydliga signaler om att de inte är intresserade av vad v i [de medverkande i ekokommun-projektet] 
tycker om vägen. [...] Det talas om att vägarna behövs for att förstärka vår konkurrenskraft i 
samband med närmandet till Europa. Men vi bör istället konkurrera med hög kompetens. Satsa på 
skolor och utbildning. Och bygg järnvägar istället." (409) 

(2) Kritiken om en bristande demokratisk process har inte bara avsett KS agerande, utan 
även den omvända ordning där miljöprövning skedde först sedan beslutet att genomföra 
projektet tagits. Representanter för Aktionsgruppen har även riktat kritik mot att 
Vägverket inte låtit redovisa och utreda det s.k. nollalternativet. Den projektansvarige 
tjänstmannen vid Vägverket uppges också ha haft ett mycket stort inflytande över 
utformningen av beslutsalternativ, liksom Vägverkets ställningstagande för det s.k. Norr 
Kivsta-alternativet i strid med Sala kommuns förordande av Sör Kivsta-alternativet 
(147F 427). 
(3) Vägmotståndet har även riktat kritik mot de ekonomiska ramarna för projeket, samt 
att beräknade kostnader ökat starkt över tid (450). I Vägverkets ursprungliga kalkyl från 
1993 uppskattades de fasta kostnaderna till 350 mkr. Två år senare hade detta stigit till 
550 mkr (406) utan att projektet i sak förändrats nämnvärt. 1998 bedömdes kostnaderna 
överstiga 616 mkr, eller i det närmaste en fördubbling jämfört med Vägverkets första.14 

Aktionsgruppen har framhållit att Vägverkets prioriteringar av stamvägnätet sker till 
priset av att akuta underhållsinsatser skjuts på framtiden (449 450).15 
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(4) Även motståndet har anfört trafiksäkerhetsmotiv. Att trettonmeters vägen genom Sala 
kommun byggs för högre hastigheter (110 km/h) än befintliga vägar (401) ifrågasätts på 
trafiksäkerhetsgrunder av Aktionsgruppen. En medlem hänvisar även till att förbifarts
lösningar i orter av Salas storlek ofta genererar ökad frekvens av allvarliga olyckor 
(147F, 449; se även Söderlind 1998 sl77f). 

Q Motsättningar kring transportprojekt i Örebro 
Ur kommunikationssynpunkt skiljer sig Örebro på flera sätt från övriga kommuner, 
vilket både sammanhänger med ortens storlek och roll som "transportstad". Ett problem 
inom tätorten är den omfattande tunga trafiken. En långtgående funktionsuppdelning 
mellan handel och boende - bla. manifesterad genom flera stora externa handels-
etableringar - är därtill något som genererar en omfattande bilanvändning bland 
örebroaxna. Sedan köpcentret Marieberg söder om Örebro växte fram i böljan av 80-
talet har det skett en kraftfull expansion av externhandeln. Den politiska ledningen har 
också varit en aktiv kraft bakom denna utveckling (118K 121P; se även Söderlind 1998 
s258).16 Till skillnad från många jämnstora städer saknar Örebro någon form av ringled. 
Huvudpulsådern för de trafikflöden som passerar tätorten är den s.k. Västerleden 
(E18/E20). S t figur 8.2: 

Ka ris I 

Örebro 

Arboga-

E18/E20 

Hjälmaren 

jff S kebäcksleden 

(tänkt dragning) 

E18/E20 S 

Söderleden (tänkt dragning) 

Figur 8.2 Vägprojekt i Örebro 
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I slutet av 80-talet inleddes ett arbete för att lösa trafikproblemen i centrala staden.17 

Detta har utmynnat i en rad olika trafikprojekt, där vissa också utvecklats till större 
konfliktfrågor. Här ges en översiktlig behandling av kommunikationsprojekt i Örebro 
utformade för att möta växande trafikvolymer. Följande projekt uppmärksammas: 

• Skebäcksleden (stoppat vägprojekt, stor konfliktfråga under mitten av 90-talet) 
samt Söderleden (vilande projekt, konfliktfråga) 

• Motorväg E18/E20 Örebro-Arboga (politisk konsensusfråga) samt utbyggnad 
El 8 Örebro-Karlskoga (konfliktfråga) 

• Örebro-Bofors Flygfält {konfliktfråga) 

Skebäcksleden och Söderleden 
I syfte att avlasta trafiken genom centrala Örebro samt skapa en förbättrad logistik 
mellan genomkorsande trafikleder, väcktes i slutet av 80-talet frågan om att anlägga en 
östlig trafikled, den s k Skebäcksleden (12IP). Framförallt sågs här en möjlighet att fa 
bort genomfartstrafiken till och från Norrköpingshållet, som måste passera en tungt 
trafikerad led genom centrala Örebro. Dock visar de trafikflödesundersökningar som 
genomfördes under 90-talet att huvuddelen av trafiken på lederna i centrumkärnan 
genereras inom tätorten, och alltså inte är genomfartstrafik. En trafikplanerare 
kommenterar: 

"Alla örebroare säger att det är trafiken från Norrköping [som är pro blemet]. Den svåraste 
pedagogiska uppgiften är att fa ut att trafiken i o ch runt Örebro till 80% genereras av örebroania 
själva." (118K) 

Ett betydande problem är dock den tunga trafik som passerar genom centrumkärnan. 
Detta blev ett viktigt argument bland förespråkarna av en östlig trafikled. Skebäcks-
lösningen utgick dock inte enbart från den befintliga trafiksituationen, satsningen 
motiverades även med ett trafiköknings scenario (118K). 

Den lokala valrörelsen inför 1994 års val kom till stor del att kretsa kring frågan om 
Skebäcksleden (430). Den styrande borgerliga koalitionen - och då främst Moderaterna -
verkade aktivt för att genomföra projektet (152MO). Skebäcksleden uppfattades här 
som den viktigaste satsningen i ett trafikpaket syftande till att öka framkomligheten för 
bilen, minska trafikbelastningen i centrala Örebro samt förbättra innerstadsmiljön (438 
448). Som argument för att bygga leden åberopades dessutom näringslivets ekonomiska 
intressen, sysselsättningsmotiv, samt målet att följa direktiven i den nationella trafik
planeringen (430 438). Inom partipolitiken anfördes motståndet mot Skebäcksleden av 
Socialdemokraterna. Detta är i sig intressant att notera, då Socialdemokraterna brukar 
beskrivas som ett tillväxtorienterat parti som skulle kunna förväntas företräda ungefar 
samma ståndpunkt som Moderatema och Folkpartiet i denna typ av frågor (jfr Bennulf 
1994 kap.7, Lundmark 1998 kap.5). Partiet var dock delat i frågan. Medan förespråkar-
sidan anförde bilismens framkomlighet och sysselsättningseffekten vid byggandet av 
leden, var motståndarsidans motiv framförallt miljörelaterade (123P 12IP). Kritikerna 
åberopade även hur projektet intecknade resurser som annars skulle kunna användas 
inom skola, vård och omsorg. En S-representant hävdar: "Vi hade en förenklad slogan 
att: 'Barn och ungdomar är viktigare än bilar och betong.'" (123P). Den kritiska 
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opinionen mot leden anfördes av några av de tyngsta namnen inom 
partiorganisationen.18 Det som slutligen ledde till att Socialdemokraterna motsatte sig 
planerna på Skebäcksleden var dock att tidigare utfästelser om statlig delfinansiering 
drogs tillbaka i böljan av 1994. En S-politiker kommenterar: 

"Det som till sist fick det att svänga över till motstånd inom vårt part i var ju faktiskt att staten 
drog sig ur delfinansieringen av Skebäcksleden. Därmed var slaget vunnet for motståndarna, för 
nu hade man ett kommunalekonomiskt motiv på sin sida." (12IP) 

Enligt muntliga uppgifter hade partiet också låtit genomfora en mindre opinionsmätning 
inför valet 1994, som utvisat att en majoritet av befolkningen var motståndare till 
Skebäcksleden (152MO). En S-representant ger följande bild av den lokala partilinjen i 
frågan om trafikleder: 

"Trots att vi är rätt tillväxt- och utvecklingsvänliga är vi övertygade om att vi inte kan skapa detta 
på samma sätt som vi gjorde förut. Att det handlar om helt andra saker och helt andra kvaliteter i 
städer. [...] Vi har sagt nej till motorledenia, däremot är vi inte in absurdum emot. Vi tycker att 
det är viktigt att bilarna tar sig fram på ett smidigt och bra sätt, men det var den här v äldigt 
omfattande satsningen som vi var emot." (123P) 

Socialdemokraterna återtog 1994 det politiska styret i Örebro, och beslöt omgående att 
stoppa Skebäcksleden, liksom den sydliga trafiklänk som också lanserats av den 
borgerliga koalitionen (se nedan) [123P]. Detta skedde vid en tidpunkt när 
Skebäcksleden redan förts in i ett detaljplaneringsstadium, och kommunen hade också 
böljat begära in anbud av entreprenörer (152MO). En kort tid därefter lät kommunen 
inrätta ett naturreservat där Skebäcksleden var planerad att dras vid kanten av 
Hjälmaren (119LA). 

Under senare delen av 90-talet har det förts en diskussion om att anlägga en trafikled 
söder om Örebro tätort, i syfte att binda samman E18/E20 och RV51 
(Norrköpingsvägen). Denna planerade led betecknas formellt Södra tvärleden, men är 
även känd som Söderleden och Sörbyängsvägen. De principiella motiven bakom 
satsningen är i huvudsak de samma som låg till grund för den östliga Skebäcksleden. 
Som idé lanserades Söderleden också parallellt med Skebäcksleden; vad som 
förespeglade var således någon form av ringled runt Örebro. Söderleden har motiverats 
med ett trafikökningsscenario. Stadsbyggnadskontoret har beräknat att Söderleden 
skulle ge en avlastningseffekt på innerstadstrafiken med 6%; en effekt som förvisso 
skulle bli kortvarig med en beräknad årlig trafikökning på 1-2% (468). 

Den borgerliga oppositionen har aktivt verkat för projektet, men inte investerat lika 
mycket politiskt kapital i denna fråga som i fallet med Skebäcksleden (152MO). 
Planerare vid Stadsbyggnadskontoret har däremot agerat aktivt för att hålla frågan levande 
på den politiska agendan. Det var också Stadsbyggnadskontorets rekommendationer 
som låg till grund när KS i januari 1998 uttalade sitt stöd för en söderled (462). Detta 
ställningstagande innebär förvisso inte ett formellt beslut att bygga leden, utan endast att 
den förs in som ett av objekten i Örebro läns infrastrukturplan för 1998-2007. 
Stadsbyggnadskontoret åberopar i sitt underlag både miljömotiv och framkomlighet 
(avlastning av miljöstörande och utrymmeskrävande tung trafik i tätorten) som 
argument för leden (462). 
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Att Stadsbyggnadskontoret har spelat en mer aktiv roll i Söderledsfrågan, motsäger 
en annars framförd uppfattning att trafikplanerarna i Örebro tydligt anpassar sig efter 
signaler från det politiska styret. Det har bl a. hävdats att trafikplanerarna under 
perioden med borgerligt styre (1991-94) utvecklade förslag på trafiklösningar där bilens 
framkomlighet stod i centrum, men att man sedan socialdemokraterna återtog makten 
har anammat det socialdemokratiska styrets mer restriktiva hållning till bilismen 
(152MO). 

Motståndet mot Söderleden har framförallt artikulerats genom aktionsgruppen Stoppa 
Söderleden samt den lokala kretsen av Naturskyddsföreningen. Man har framförallt hänvisat 
till att projektet strider mot kommunens miljömål och inte är i linje med globala mål om 
att minska utsläppen av växthusgaser (152MO). Dessutom har åberopats att Söderleden 
skulle skapa barriärer mot den omkringliggande landsbygden. Dessa gruppers engagemang 
- i förening med intern kritik inom det socialdemokratiska partiet - bidrog till att 
Fullmäktige 1999 beslöt att tillfälligt lägga Söderleden i malpåse (460). 

E18/E20 Örebro-Arboga samt El8 Örebro-Karlskoga 
Under 1990-talet har en utbyggnad av europavägarna runt Örebro aktualiserats och i 
viss utsträckning genomförts. Det gäller då sträckorna Örebro-Arboga (E18/E20) samt 
Örebro-Karlskoga (El 8). Initiait har syftet varit att bygga ut båda etapperna till 
motorvägsstandard. Det kommunpolitiska agerandet skiljer sig dock betydligt vid 
jämförelse av dessa projekt. Målet att bygga ut E18/E20 mot Arboga har samlat en bred 
politisk majoritet (453). I stort sett samtliga tillfrågade intervjupersoner har också ställt 
sig positiva till en utbyggnad. Det viktigaste motivet som åberopats är att sträckan varit 
mycket olycksdrabbad (117K 118K 123P 124LA). Från Vägverkets sida anförs också 
att projektet har en "strategisk betydelse för näringslivet och utvecklingen i västra 
Mälardalen" (456). Att Vägverkets samhällsekonomiska analys har visat på särskilt stor 
lönsamhet i detta projekt är även ett argument som framhållits; genomförandet av 
projektet inleddes också hösten 1997 (458). Dragningarna av vissa vägavsnitt har dock 
varit kontroversiella, p.g.a. negativa effekter för närboende (detta låg också till grund 
för ett överklagande mot projektet i kommundelen Glanshammar 123P 452). Detta är 
på så vis också en typisk NIMBY-fråga (Not In My Backyard) [se t.ex. Lidskog 1994 
kap.2]. Ett par respondenter har argumenterat att trafiksäkerhetshöj ande åtgärder 
visserligen varit nödvändiga längs sträckan, men samtidigt ifrågasatt en utbyggnad till 
motorvägsstandard. Lokala grupper som på miljömässiga grunder tagit strid mot andra 
vägprojekt har emellertid inte prioriterat denna fråga. En representant för 
Naturskyddsföreningen kommenterar: 

"Arbogavägen har vi inte gjort så jättemycket med...det har inte känts som att det gått att 
påverka...Arbogavägen var väl en av de sista i landet som man har kunnat räkna hem rent 
ekonomiskt På traditionellt sätt. Och den är mycket olycksdrabbad också. Vi har ju i och för sig 
argumenterat for att det kan vara helt andra saker som ska göra än att by gga motorvägar, om man 
vill minska trafikolyckorna." (152MO) 

Utbyggnaden av El8 Örebro-Karlskoga har varit betydligt mer kontroversiell. Detta 
projekt, lanserat 1993, utgjorde ett inslag i den planerade satsningen på utbyggnad till 
motorvägsstandard längs hela sträckningen Stockholm-Oslo. Satsningen var ett utflöde 
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av det stråktänkande som under förra delen av 90-talet satte sin prägel på den nationella 
trafikplaneringen (459 152MO, Ahlstrand 1995). Grundtanken är att strategiskt viktiga 
trafiklänkar ska hålla enhetlig standard beträffande vägbredd, hastighetsbegränsningar 
etc. - oavsett eventuella skillnader i trafikflödet. 1995-96 fördes en aktiv debatt i Örebro 
kring den motorvägslösning för Örebro-Karlskoga - baserad på tre alternativa 
sträckningar - som Vägverket presenterat. Vägverkets egen utredning visade på låg 
samhällsekonomisk lönsamhet i projektet, men motiverade detta samtidigt med 
Riksdagens beslut grundat på "behovet av kontinuitet i det nationellt övergripande 
vägnätet samt ambitionen att tillgodose en positiv samhällsutveckling" (455). Från 
Vägverkets sida motiverades även utbyggnaden med en beräknad trafikökning på 30% 
till 2010 (aa). 

Initiativet kom i denna fråga främst att ligga hos motståndet till projektplanerna. Den 
kritiska opinionen artikulerades bl a. genom miljöorganisationer och boende i anslutning 
till El 8. Länsavdelningen av SNF fick en nyckelroll, sedan denna 1994 tagit initiativet 
att samla kritiska krafter i civilsamhället. 20 till 30 föreningar gick samman i ett 
gemensamt paraplyorgan under namnet Nätverk El8. Även Miljönämnden i Örebro gick 
emot planerna, och förordade istället upprustning av befintlig väg (454). Motståndets 
huvudargument kan sammanfattas: (1) Befintligt trafikflöde motiverar inte utbyggnad 
till motorväg. Längs delar av sträckningen uppgår trafikvolymerna endast till ca hälften 
av den nivå där motorväg beräknas samhällsekonomiskt lönsam [8.000 fordon, gränsen 
är satt vid 15.000]. (2) De föreslagna sträckningarna för motorvägen skulle medföra 
betydande naturintrång. Ett av alternativen innebar bl a. en dragning rakt igenom ett 
naturreservat [118K 123P 124LA 152MO]. 

De breda protestyttringama i förening med ett mer pragmatiskt förhållningssätt hos 
vägmotståndet - man stödde t.ex. tankar om att bygga bort enskilda olycksdrabbade 
avsnitt - innebar att nätverket snabbt vann politiskt erkännande (152MO). Resultatet av 
Vägverkets remissomgång blev också att Örebro kommun (KS) tog ställning mot såväl 
utbyggnad till motorvägsstandard som nya vägdragningar. Istället förordades upprustnings
insatser och breddningar längs befintlig väg (123P). Detta blev senare också Länsstyrelsens 
linje. Detta sammanföll även med den omsvängning i den nationella trafikpolitiken som 
inleddes i mitten av 90-talet, där trafikflöde och olycksstatistik har kommit att bli mer 
styrande vid väginvesteringar. Motorvägsprojektet Örebro-Karlskoga avskrevs också i 
den nationella infrastrukturplan som presenterades 1997. 

I slutet av 90-talet lanserade emellertid Vägverket ett nytt förslag med syfte att höja 
standarden på delar av sträckan, främst hänvisande till en förväntad trafiktillväxt på 
20% mellan 1998-2010 (459). Även detta har kommit att väcka protester från bl a. 
Naturskyddsföreningens sida. Framförallt har man riktat sig mot att projektet innefattar 
nya vägdragningar, vilka bl a. skär igenom våtmarker och biotoper som bedömts vara 
av riksintresse (461). Den politiska majoriteten i Örebro har dock ställt sig bakom detta 
projekt. Det har då hänvisats till att det nu föreslagna projektet är bättre anpassat efter 
trafikflödena längs sträckan, och att det finns ett behov av att höja vägstandarden på 
vissa avsnitt. 
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Örebro-Bofors flygfält 
Genom sitt läge relativt nära Stockholm och Arlanda har incitamenten att bygga ut 
trafikflyget vid Örebro (och Örebro-Bofors flygplats) historiskt varit svaga. 1994 fick 
dock Örebro Läns Flygplats AB tillstånd (av den dåvarande Koncessionsnämnden för 
miljöskydd) att bygga ut flygfältet för att möjliggöra mer omfattande reguljärt trafikflyg 
(239). Den utbyggnad som också skedde ledde till en kraftig trafikökning, och redan 
1996 framställdes från Örebro Läns Flygplats AB önskemål om tillstånd för ytterligare 
utökad kapacitet. 1998 gavs ny koncession, vilken bl a. medger förlängning av start- och 
landningsbanan till 2.600 meter. I den nya översiktsplanen har man därefter - för att " ge 
handlingsfrihet vid en framtida fortsatt utveckling" - förordat att ytterligare mark avsätts 
för expansion till en 3.300 meters landningsbana (470 466). 

Koncessionsnämndens första beslut 1994 föregicks av aktiv debatt, och överklagades 
också till Regeringen av närboende. Regeringen valde dock att följa Koncessions
nämndens linje. Motståndet till planer på utbyggnad har bl a. artikulerats bland 
närboende och av Miljönämnden. I både Fullmäktige och KS har det dock funnits en 
politisk majoritet för expansion av flygplatsen. Motståndarnas huvudargument mot 
utbyggnad har varit att: (1) Trafiktillväxt inom flyget leder till ökad miljöbelastning, 
och är oförenligt med kommunens miljömål. (2) Ökad flygtrafik skapar bullerproblem 
för närboende. Miljönämnden har t.ex. anfört båda dessa argument i koncessions-
förhandlingarna. Förespråkarna har å sin sida argumenterat för utbyggnad som ett led i 
att göra Örebroregionen mer tillgänglig, då framförallt mer attraktiv för näringslivet, 
samt stimulera den ekonomiska utvecklingen i allmänhet (120LA 430). Kommunens 
stadsbyggnadskontor åberopar t.ex. flygplatsens expansion som en möjlighet att främja 
det lokala näringslivet, och menar rentav att "verksamheten vid Örebro-Bofors flygplats 
är viktig för kommunens utveckling mot det ekonomiskt hållbara samhället" (252; 
tillagd kursivering). 

Det är här relevant att anknyta till den politiska debatten kring Skebäcksleden. 
Medan motiven bakom Skebäcksleden till stor del handlade om att åtgärda ett påtagligt 
och allmänt erkänt problem - nämligen den omfattande trafikbelastningen i centrala 
Örebro - var samhällsvinsterna av en utbyggd flygplats sannolikt inte lika uppenbara. I 
fallet med flygplatsutbyggnaden kunde inte heller anföras att miljöproblem skulle 
byggas bort - alternativt flyttas från tätbebyggda områden. Tvärtom var ett tungt 
argument mot utbyggnaden av flygfältet just de negativa luft- och bullereffekterna för de 
närboende. Att Skebäcksleden stoppades medan flygplatsutbyggnaden genomfördes har 
förklarats med att utbyggnaden av flygfältet till stor del finansierats med statliga medel. 
En S-politiker kommenterar: 

"Här ser man ett ex empel på hur konflikter på kommunal ni vå ofta påverkas mycket starkt av om 
det finns en extern finansiering. Det är oerhört mycket svårare att argumentera mot en viss 
satsning om den tillför kommunen någonting som betalas av staten. Det är en konflikt som 
kommunpolitiker har mycket svårt att hantera av naturliga skäl. Den var tydlig i flygp latsfallet." 
(121P) 

Örebro kommun har dock även subventionerat driften av flygplatsen (via 
länstrafikbolaget); enligt uppgift för att upprätthålla en omfattning på flygtrafiken som 
tillmötesgår näringslivets önskemål (120LA). Subventioneringen har emellertid varit ett 
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kontroversiellt ämne, och i kommunens miljövårdsprogram ges även KS i uppdrag att 
awecka densamma "snarast möjligt" (216 s38). Det heter även: 

"En ökning av flygtrafiken är knappast förenlig med miljömålen, vare sig på kort eller lång sikt [...] Ur 
samhällsekonomisk synpunkt är det tveksamt att subventionera trafikflyget med kommunala medeL" (216 s36) 

Sammanfattning 
Här presenteras i tabellform huvuddragen i de Örebro-relaterade projekt som uppmärksammats 
(se avsnitt E för analys): 
Tabell 2. Transportprojekt i Örebro 

Skebäcksleden 
(förbifart) 

Söderleden 
(förbifart) 

Motorväg 
E18/E20 
Örebro-Arboga 

Motorväg E18 
Örebro-
Karlskoga 

Örebro-Bofors 
flygplats 

Bakom
liggande 
motiv 

•Minskad 
genomfartstrafik 
•Framkomlighet 
•Sysselsättning 
•Beräknad 
trafiktillväxt 
•Näringslivets 
ekonomiska 
intressen 
•Anpassning till 
nationell 
trafikpolitik 
•Miljö 

•Minskad 
genomfartstrafik 
•Framkomlighet 
•Beräknad 
trafiktillväxt 
•Miljö 

•Trafiksäkerhet 
•Ek. Tillväxt 

•Inslag i pla nerad 
motorvägskorridor 
Stockholm-Oslo 
•Främja 
ekonomisk 
utveckling 
•Beräknad 
trafiktillväxt 

•Främja 
näringsliv 
och lokal tillväxt 

Status Stoppad Vilande Genomförd Stoppad 
(begränsad 
utbyggnad 
påbörjad senare) 

Utbyggd, fortsatt 
expansion 
planerad 

Motstånd Mycket starkt, 
central 
valrörelsefråga 
1994 (Social
demokraterna 
viktigaste 
aktören) 

Relativt starkt 
(Naturskydds
föreningen, 
aktionsgruppen 
Stoppa 
Söderleden) 

Svagt 
(närboende) 

Starkt 
(bl.a.. 
Aktionsgrupp 
med flertal 
medverkande 
föreningar, 
närboende) 

Relativt starkt 
(bl.a. 
Naturskydds
föreningen, 
närboende, 
Miljönämnden 

Viktiga 
faktorer 
bakom 
frågans 
politiska 
utveckling 

•Statlig 
delfinansiering 
indragen 
•Politisk ledning 
efter 1994 
motståndare 
•Brett lokalt 
motstånd 

•Politisk ledning 
(efter 1994) 
motståndare; 
motståndet dock 
minskat över tid. 
•Motstånd 
från miljö
organisationer 

•Särskilt 
olycksdrabbad väg 

•Samhälls
ekonomisk 
lönsamhet 
•Bred politisk 
konsensus 

•Starkt motstånd 
•Trafikflöde 
motiverar ej 
motorväg 

•Statlig 
delfinansiering 
av central 
betydelse 

D. Trollhättan - Motsättningar och icke-frågor 
I likhet med Örebro kan även Trollhättan betecknas som en transportstad. För 
Trollhättans del är detta då förknippat med bilproduktionen vid SAAB. Trafik
belastningen i centrum är inte ett lika påtagligt problem som i den förra kommunen. 
Ambitioner att flytta genomfartstrafiken utanför staden har dock utmynnat i en 
långvarig konflikt; här ägnas också relativt stort utrymme åt denna fråga. 

I Trollhättan finns extema handelsetableringar koncentrerade till Överby köpcentrum 
strax utanför centrum. Detta etablerades 1989, och har sedan dess expanderat kraftigt. 
Externa handelsetableringar har en benägenhet att hamna i k onflikt med miljöintressen 
(Elvingson 2001, Ljungberg m fl 1995). Bakgrunden är främst att de är anpassade för 
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bilismen, och som resultat tenderar att generera ett kraftigt ökat transportarbete. En 
studie vid Chalmers visar att biltransporterna i samband med inköp av dagligvaror ökar 
med mellan 300 och 1100 procent bland dem som övergår till att göra sina inköp vid 
externa handelsetableringar (Forsberg m.fl. 1994). Frågan om externa handels-
etableringar blir utifrån den utgångspunkten principiellt viktig i ett kommunalt arbete 
med hållbar utveckling. Expansionen vid Overby köpcentrum har emellertid inte 
utvecklats till någon politisk konfliktfråga, och inte heller problematiserats närmare 
inom ramen för LA21. Dess status som en icke-fråga i LA21-arbetet gör att jag funnit 
det motiverat att närmare belysa motiven bakom projektet (se t.ex. Crenson 1971 för 
analys av icke-frågor i miljöpolitiken) då detta kan bidra till analysen av motsättningar 
inom spänningsfältet ekonomi-ekologi. Avslutningsvis behandlas även SAAB:s 
påverkan på LA21-arbetets förutsättningar. Bakgrunden är att flera intervjupersoner 
beskriver hur närvaron av SAAB påtagligt begränsar förutsättningarna att 
problematisera transportemas miljöbelastning. 

Sammanfattningsvis uppmärksammas följande ärenden: 
oUtbyggnad av RV45 vid Trollhättan (långvarig politisk konfliktfråga) 
oUtbyggnad av Överby köpcentrum (tillväxtorienterat projekt som ej utmynnat i 
politisk konflikt) 
oSAAB:s inverkan på LA21-arbetets villkor (av intervjupersoner betraktad som 
kontroversiell fråga, har dock ej utmynnat i politisk konflikt) 

Riksväg 45 - bakgrund 
Trollhättan passeras av Riksväg 45 (Göteborg-Karlstad), en väg som också ingår i det 
nationella stamvägnätet}9 Från Göteborgshållet anlöper vägen sydöstra delen av 
Trollhättans tätort och går sedan i en båge runt centrum för a tt slutligen passera Göta älv 
över den s.k. S tallbackabron (se karta). Trafikbelastningen på Stallbackabron anförs 
som ett problem (128K 491). Även om RV45 inte går genom Trollhättans centrum 
bildar den en barriär mellan centrum och den östliga tätortsbebyggelsen. Genomfarts
trafiken skulle vinna åtskilliga kilometer om riksvägen i stället hade en västlig 
sträckning förbi Trollhättan. Mot bakgrund av RV45:s nationella betydelse - och då 
särskilt i anslutning till Göteborgsregionen - fastställs också i Vägverkets Nationella 
Väghållningsplan 1994-2003 målet att bygga ut delen Göteborg-Vänersborg till 
motorväg. Vägverket utredde mot denna bakgrund under 1993-94 tänkbara motorvägs
dragningar. Figur 8.3 illustrerar den tänkta dragning som Vägverket har tagit ställning för: 
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l-Z Trollhättan Göta älv r~i 

Figur 8.3 RV45-projektetförbi Trollhättan 

Redan 1992 hade Trollhättans kommun fatt yttra sig i samband med en utredning om en 
västlig dragning av RV45 förbi tätorten; utredningen gällde då emellertid inte motorväg 
utan endast s.k. trettonmetersväg (491). Hänvisande till de betydande ingrepp som 
skulle komma att ske i värdefulla naturmiljöer tog dock Fullmäktige ställning emot 
planerna på en ny RV45-sträckning, om än efter utdragen debatt (114LA). Det nya 
projektunderlag Trollhättans kommun hade att ta ställning till våren 1994 avsåg tre 
alternativa motorvägdragningar betecknade Väst, Mitt och Öst. I princip har dock valet 
stått mellan att dra vägen längs älvdalen eller i bergen öster om älven. Samtliga 
alternativ innebär mer betydande ingrepp i naturmiljöer. Enligt Vägverkets bedömning 
har RV45 förbi Trollhättan "en låg standard i förhållande till sin funktion och 
trafikbelastning". Vägverket har satt gränsen för samhällsekonomiskt motiverad 
motorväg vid ett trafikflöde på minst 15.000 fordon per dygn. Trafikflödet beräknades 
dock här till endast 7.000 fordon dygnsvis. Något no 11 alternativ fanns ej heller att ta 
ställning till. RV45:s utbyggnad har dock legitimerats med ett trafikökningsscenarie på 
1% per år (442 443; se även 491 kap.3) eller 24% under perioden 1990-2005 (494). 
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Den politiska processen 
I yttrandet i frågan om RV45:s nya dragning ställde sig KS i juni 1994 bakom tanken 
om en förbifart. 1992 hade en knapp KF-majoritet röstat emot planerna på en ny RV45. 
Två år senare var situationen dramatiskt förändrad; KS förslag antogs med 46 röster för 
och blott 14 emot (498). Uppgifter gör gällande att det främst var den tilltagande 
lågkonjunkturen som bidrog till denna omsvängning till förmån för en förbifart (114L A). 
KS argumenterade också för en så snar byggstart som möjligt (471 493 494). 
Miljönämnden gick dock emot Vägverkets planer, och förordade istället upprustnings
insatser längs befintlig väg (Edsborgsleden genom tätorten).20 Nämndens huvud
invändningar var att vägprojektet: (a) skulle innebära stora lokala naturingrepp, (b) inte 
kunde motiveras med utgångspunkt från Vägverkets egna kriterier, (c) inte skulle lösa 
några trafikproblem då huvuddelen av trafiken på Edsborgsleden genereras av 
Trollhätteborna själva (496). Nämndens yttrande andades stark kritik: 

"Redan [1992] konstaterades att 'nybyggnadsalternativen ger mycket stora ingrepp i natur- oc h 
friluftsmiljöer'. Då handlade utredningen om nya förbifarter av trettonmeters standard. Nu är det 
fråga om motorväg vilket ju innebär att skadorna på naturen ökar ytterligare. Självklart kvarstår 
därför nämndens tidigare uttalade uppfattning att inga nya förbifarter skall byggas, ett 
ställningstagande som då även blev kommunfullmäktiges." (499) 

Liksom i Örebro har det styrande socialdemokratiska partiet varit splittrat i frågan om 
nya trafikleder. Intern kritik mot RV45-projektet var en viktig orsak till att KF 1992 tog 
avstånd från förbifartsplanerna (S hade vid denna tidpunkt egen majoritet i KF). Med 
undantag för Miljönämndens socialdemokratiske ordförande, har dock partiledningen 
varit förespråkare av projektet. 

Nationella omprioriteringar gjorde dock att det 1996 stod klart att en satsning på 
generellt höjd vägstandard mellan Göteborg och Segmon vid Värmlandsgränsen (där 
RV45 sammanstrålar med El8) inte längre var aktuell under kommande tioårsperiod. 
1997 slog Vägverket också fast att man avsåg att prioritera punktinsatser, då i första 
hand motorvägsbygge mellan Göteborg och Älvängen. En ny dragning av RV45 förbi 
Trollhättan fanns emellertid fortfarande med som en tänkbar satsning i Vägverkets 
planer för den nationella väginfrastrukturen. Ambitionsnivån sänktes nu dock - den tänkta 
motorvägen hade ersatts av planer på en fyrfältsväg och byggstart under planeperioden 
1998-2007 betraktades som oviss. Vägverket har trots detta låtit genomföra en ny utredning 
om etappen Alvängen-Södra Trollhättan, motiverad av att berörda kommuner varit oeniga 
om RV45:s dragningar i samband med tidigare utredning (472).21 Arbetet med att jämka 
ihop kommunerna har alltså pågått parallellt med att RV45-frågan nedprioriterats 
nationellt. 1999 lanserades tanken att låta privata intressen finansiera projektet för att 
sedan hyra ut vägen till staten, s.k. PPP-finansiering (Private Public Partnership). 
Västsvenska Industri- och Handelskammaren har varit en central aktör i lanseringen av 
dessa tankar, men även Vägverket och Näringsdepartementet har spelat en aktiv roll. 

En principiellt intressant fråga i samband med RV45-projektet avser Trollhättans 
kommuns ambitioner att inrätta en s.k. nationalstadspark i det kulturhistoriskt och ur 
naturvårdssynpunkt skyddsvärda Älvrummet söder om staden. 1996 inlämnade kommunen 
en ansökan till Regeringen i detta syfte (467).22 Frågan om konsekvenserna för 
markanvändningen i området hade dock inte berörts närmare. Först när exploaterings
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frågan något senare prövades juridiskt i den då nyinrättade national-stadsparken i 
Stockholm, stod det klart att ett skyddat älvrum kunde försvåra eller rentav omöjliggöra 
exploatering i området. Den västliga dragning av RV45 som förordats av Trollhättans 
kommun - och även fastställts av Vägverket - innebär ett betydande intrång i det område 
man planerat avsätta som nationalstadspark. För att möjliggöra RV45-projektet har 
kommunledningen därför kommit att förorda en avsevärt reducerad park norr om den 
tilltänkta vägen (473, 13 IP)23. 

Argumentationslinjer bland projektets förespråkare 
I Trollhättan är det kommunledningen och det lokala näringslivet som tydligast verkat 
för RV45-projektets genomförande. Från näringslivets sida har SAAB haft en särskilt 
viktig roll. På regional nivå utmärker sig framförallt Länsstyrelsen/Västra Götalands
regionen och Västsvenska Industri- och Handelskammaren (441 444). Följande argument 
har vart mer framträdande bland projektets förespråkare: 

(1) Trollhättan kan inte påverka den nationella vägplaneringen (t.o.m. 1996) 
(2) Trollhättans omvärldsansvar (t.o.m. 1996) 
(3) Tillväxt och sysselsättning 
(4) Miljöförbättring 
(5) Trafiksäkerhet 

(1) Trots att Trollhättan formellt tagit ställning för RV45-planerna undvek den politiska 
ledningen i mitten av 90-talet att i den allmänna debatten agitera för projektet (detta ska 
sättas i relation till den mycket aktiva diskussionen i samband med fullmäktige-
omröstningarna tidigare under 90-talet). Respondenter uppgav 1996 att inga ledande 
socialdemokrater öppet verkade för motorvägsplanerna i debatten (endast den moderata 
partiledningen drev aktivt denna linje), och satte detta i samband med den starka med
borgerliga opinionen mot projektet (11 ILA 113K). Detta var vid en tidpunkt då det fanns en 
uttalad avsikt från statsmaktens sida att genomföra projektet. Ett huvudargument från 
kommunledningens sida blev också att invändningar mot projektet - även om de skulle 
vara motiverade - är meningslösa då Trollhättan ändå inte kan påverka vägbygget (113). 
En tjänstemannakommentar: 

"En stor del av befolkningen vill inte ha vägen, och det var m ycket uppvaktningar. Mycket 
skolungdom som var helt på det klara med at t: 'Vi ska inte ha några motorvägar - det går bra med 
andra typer av vägar.'...Politikerna sa då:'Vi tar inga beslut, vi m åste finna oss i Vägverket. Det är 
de som bestämmer var det ska gå motorvägar. V i kan inte göra nå gonting annat än att välja höger 
eller vänster.' Och det hade de ju i och för sig rätt i, men de gick å andra sidan inte i klinch med 
Vägverket heller."(113K) 

Vad som är intressant att notera är att kommunen parallellt medverkade i uppvaktningar 
på nationell nivå för att påskynda projektets genomförande (11 ILA 114LA 116P). 

(2) Ett annat argument som åberopades i mitten av 90-talet var att Trollhättan av hänsyn 
till övriga kommuner längs RV45 måste ansluta sig till kraven på utbyggnad. Till 
exempel hävdade en ledande socialdemokrat 1996: 

"Jag tror inte att vår kommun kan ställa sig utanför. Jag förstår att vårt kommunalråd åker dit 
[Kommunikationsdepartementet] och framhåller att kommunikationerna blir eftersatta och att det 
kan missgynna vår region. Jag förstår mycket v äl att man gör det - men det är mer eller mindre 
engagerat. Men man måste göra det samtidigt som man egentligen inte är helt övertygad om att 
enda räddningen är en motorväg." (116P) 
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(3) Argumentet att Trollhättan inte kan påverka beslutsprocessen kring RV45 övergavs i 
samband med projektets nationella nedprioritering. Kommunen har sedan dess aktivt 
verkat för att statsmakten ska skjuta till resurser till projektet; bl a. genom uppvaktningar 
vid Kommunikationsdepartementet (Länsstyrelsen har dock valt att prioritera andra 
sträckningar än förbifarten vid Trollhättan24) [13IP]. För bl a. kommunledningen har ett 
viktigt motiv varit att stärka kommunens konkurrenskraft, samt främja arbetsmarknad 
och tillväxt (433 475). Projektet uppfattas som ett viktigt inslag för att öka Trollhättans 
näringspolitiska attraktivitet samt det lokala näringslivets tillgänglighet till marknaden 
(130K 13IP). Trollhättans kommun har också kanaliserat krav från det lokala närings
livet, med SAAB i spetsen. Från SAAB:s sida har motorvägsutbyggnad framställts som 
en förutsättning för företagets fortsatta tillväxt (451). I en kommentar till SAAB:s beslut 
1998 att bygga ut Trollhätte-fabriken yttrade även KS-ordförande Gert-Inge Andersson: 

"Det är glädjande, men det föipliktigar också. Först och främst måste vi se till att 
kommunikationerna fungerar. Här har vi gett os s den på att 45:an ska vara med i nästa planperiod 
om fyra år. Samhället måste ställa upp. Det är av intresse för h ela regionen att livskraftiga foretag 
far bra forutsättningar." (484 494) 

Som ovan redovisats har också näringslivsintressen verkat för privatfinansiering (PPP) 
av projektet. Den Västsvenska Industri- och Handelskammaren argumenterar att 
företagen i växande utsträckning väljer att ha sin lagerhållning på landsvägarna, och att 
detta skapar behov av en motorväg anpassad till växande transportvolymer (444 s7). 
Även Vägverket ser projektet som ett svar på näringslivets behov. Betydelsen av ökad 
framkomlighet åberopas av såväl kommun som Vägverket (443). 
(4) Ett argument som förekommit i debatten är att RV45-projektet skulle förbättra 
miljön för boende längs Edsborgsvägen i centrala Trollhättan (442 13IP), och dessutom 
skapa ett jämnare trafikflöde (128K). För Västra Götalands-regionen blir utbyggnaden 
av RV45 ett led i att skapa en "bättre miljö både i ett skandinaviskt, nationellt och 
regionalt perspektiv" (442). Även Vägverket menar att satsningen kommer att förbättra 
miljön (474, 491 s 12). 
(5) Från såväl kommunens som Vägverkets och Västra Götalands-regionens sida har det 
även hävdats att projektet är en investering i ökad trafiksäkerhet; från regionalt håll 
avses då inte specifikt delen förbi Trollhättan utan upprustningen av RV45 i dess helhet 
(441 443). 

Argumentationslinjer bland projektmotståndarna 
Bland intervjupersoner är RV45-projektet den kommunala fråga som framställts som i 
särklass mest kontroversiell ur ett LA21-perspektiv. Ett aktivt motstånd har vuxit fram 
inom politik och civilsamhälle. Det har bl a. bildats en särskild aktionsgrupp mot RV45-
projektet (denna har dock inte varit lika tongivande som Aktionsgruppen mot Räta 
linjen i Sala). Bland politiska partier har Mp och V motsatt sig projektet; inom S har 
också funnits en relativt stark opposition. Det hävdas även att det har funnits ett mer 
utbrett missnöje med projektet bland befolkningen. Intervjupersoner bedömde 1996 att 
en majoritet av kommunbefolkningen var motståndare till projektet (115LA 113K).25 
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De viktigaste argumenten mot projektet kan sammanfattas: 
(1) Projektet försämrar miljön och är oförenligt med LA21 
(2) Projektet är inte motiverat ur trafikflödes synpunkt 
(3) Projektet drabbar bosatta längs planerad vägsträckning 

(1) Ett huvudargument för motståndet har varit att vägprojektet är i strid med en 
ansvarsfull miljöpolitik och oförenligt med kommunens LA21-mål (13IP). Intervjuade 
projektmotståndare argumenterar att projektet stimulerar ökad förbrukning av ändliga 
tillgångar och bidrar till den globala miljöbelastningen. Naturvårdsmotiv har dock vägt 
tyngre för motståndet mot vägen än kritik som avser regional och global miljöpåverkan 
(128K 127F 129P 442). Omfattande kritik har riktats mot målet att dra RV45 genom 
Älvrummet, och då i synnerhet i anslutning till det skyddsvärda Nyckelberget. 
Trollhättans kommuns ambition att inrätta en national stadspark i området har blivit ett 
tungt argument för vägmotståndarna. Det har även hävdats att projektet motverkar 
legitimiteten för LA21-processen (11 ILA 114LA 115LA): 

"Det är ju det vi alltid far höra när vi är ute, det kommer alltid upp på möten: 'Hur kan ni kalla 
Trollhättan ekokommun, och så ska vi dra en ny motorväg?"' (114LA) 

(2) Ett vanligt argument är att genomfartstrafiken inte är av den omfattning att det 
motiverar en förbifart; som tidigare konstaterats visar även Vägverkets egna beräkningar 
på ett allt för lågt trafikflöde för att motivera motorväg. En kommentar av en LA21-
informatör: 

"Det är inte så mycket trafik [längs befintlig väg]. Vi som bor här tror ju inte att någon 
trollhättebo kommer att använda den nya vägen, utan mö jligen långtradarna som går Karlstad-
Göteborg. Edsborgsleden kommer fortfarande att finnas kvar, man kan ju inte ta bort den vägen 
trots att man bygger en motorväg. Så då far man två vägar istället för en." (115LA) 

Även personer som inte är motståndare till motorvägsbyggen i allmänhet har av detta 
skäl motsatt sig en förbifart (127F). Miljönämnden åberopar i e tt yttrande att endast en 
mindre del av trafiken på befintlig väg är genomfartstrafik, och att alltså trollhätteboma 
själva svarar för huvuddelen av trafiken (442). 
(3) Boende som kommer att påverkas negativt av en omläggning av RV45 - då inte 
minst lantbrukare - har också varit framträdande i vägmotståndet (11 ILA 126M 128K 
129P). Bland de närboende har man oftast förordat upprustning av befintlig väg. I likhet 
med flera av de övriga undersökta projekten framträder alltså även detta som en 
NIMBY-fråga. 

Overby köpcentrum 
Några kilometer norr om Trollhättans centrum ligger Överby köpcentrum. Sedan detta 
etablerades 1989 har det expanderat kraftigt. I förhållande till Trollhättans folkmängd 
måste Överby med dess 53 butiker 1999 också betraktas som mycket stort (en 
betydande expansion har skett även efter 1999). Underlaget för Överbys verksamhet är 
emellertid inte bara trollhättebor, utan invånare från hela närregionen omfattande 
kommunerna Vänersborg, Essunga, Grästorp, Mellerud och Lilla Edet (432). Trots att 
konsumtionspendling till externa köpcentrum bl a. genererar ett omfattande transport
arbete (se inledningen till detta avsnitt) har expansionen vid Överby inte problematiserats 
inom ramen för LA21-arbetet [130K]. Trollhättan skiljer sig här från Örebro, där en 
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växande diskussion om de externa handelsetableringamas ekologiska och sociala 
effekter kommit till stånd (se kap.6). 

Det har sedan länge varit en politisk ambition att fa fler handelsetableringar i 
Trollhättan. Satsningarna på att expandera Överby är också i minst lika hög grad 
initierade genom den politiska ledningen som av handelsidkarna i området. Från 
kommunledningshåll uppfattas Överby köpcentrum framförallt som ett viktigt 
konkurrensmedel för att locka konsumenter från andra kommuner, och denna etablering 
förklarar till stor del Trollhättans kommuns handelsöverskott. Under senare år har 
emellertid köpcentrumet Torp utanför Uddevalla vunnit marknadsandelar i regionen och 
vuxit förbi Överby i omsättningstermer. Även omsättningen vid Överby ökar förvisso, 
däremot har dess andel av detaljhandeln i regionen minskat (477 440). Kommun
ledningen i Trollhättan uppfattar dock handelstillväxten vid Torp som ett hot, och KS 
ordförande initierade hösten 1998 en diskussion om hur handeln i Trollhättan kan 
stimuleras (437 447). Trollhättans kommun uppmanade nu handeln att utveckla förslag 
som grund för att öka handeln inom kommunen (447); i detta syfte anlitade kommunen 
även konsultföretaget Nordplan. Slutsatserna i samrådsprocessen mellan kommun, 
handel och konsultföretaget kan sammanfattas i följande rekommendationer (447): 

o Utbyggnad av lokalytor från 40.000 till 60.000 kvadratmeter 
oUtbyggnad av trafikkapaciteten inom området 
o Satsning på särskilda attraktioner. Här nämns bl a. djurpark där föräldrar ska kunna 
lämna sina barn (477) och ett 20-våningshus - eller "ett stort utropstecken som lockar 
folk till köpenskapen på hela Överby" (476) 

Utbyggnaden av trafikkapaciteten ska bl a. ses mot bakgrund av att den hårda 
trafikbelastningen skapar irritation bland bilister, vilket i sin tur påverkar försäljningen 
negativt. Den s.k. centrumledaren kommenterar: "Framför allt gäller [problemet] mer 
långväga gäster. De drar sig till minnes det förra besöket och väljer att handla någon 
annanstans." (477) Vid sidan av konkurrensmotiven har utbyggnaden av Överby från 
kommunens sida även motiverats med att det genererar arbetstillfällen (479 478). 

De handelspolitiska effekterna av Överby köpcentrum är både lokala och regionala. 
Tillkomsten av Överby har kraftigt påverkat centrumhandeln i Trollhättan, mycket av 
detaljhandeln är nu t. ex. utflyttad till Överby. En respondent kommenterar denna 
utveckling: 

"Ska man ha en skiftnyckel far man åka till Överby, för det finns inte en skiftnyckel i stan. Den 
typen av affärer har flyttat ut. Det här skapar en otrolig anslutning av vägar för att vi konsumenter 
ska kunna fa våra produkter." (13 IP) 

En intervjuad lanthandlare omvittnar även hur Överby och det externa köpcentrumet 
Torp i Uddevalla starkt försvårat förutsättningarna för dennes rörelse (127F, även 439). 
Även handeln i Vänersborg samt omkringliggande landsortskommuner har drabbats 
negativt. Underlaget till den expansion som nu sker vid Överby beräknas till 50% täckas 
genom en allmän konsumtionsökning i samhället; 25% tas från centrumhandeln i 
Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet\ och resterande 25% från handeln vid andra 
stora köpcentiiim i regionen (432 479). Att Överby köpcentrum undergräver 
förutsättningarna för handeln i grannkommunerna har emellertid inte uppfattats som 
något problem från kommunledningshåll. I en tidningsintervju försvarar tvärtom KS 
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ordförande satsningarna på Överby med att Trollhättans kommun inte haft några 
synpunkter på etableringar av externa köpcenter på andra håll i regionen (479). 

En rationalitet baserad på att se på grannkommunerna som konkurrenter om samma 
kunder styr således politiken på handelsområdet. Retoriken bygger även på ett identitets
tänkande; trollhättebor och olika intressen i Trollhättan antas i detta sammanhang vara 
förenade i en gemensam kamp mot grannkommunerna (betecknande nog användes 
parollen "Enade vi stå... " vid det politiska initiativet 1998 att bygga ut Överby 437). 
Kommunledningens agerande i Överby-frågan bör uppfattas som ett mer utpräglat 
ekonomistiskt uttryck. Trots att Överby redan växer både i omsättningstermer och i antal 
etableringar uppfattas tillståndet ändå som problematiskt. Problemet är att Överby inte 
växer tillräckligt fort, och då särskilt inte i relation till Uddevalla-konkurrenten Torp. 

Med avseende på miljöpåverkan och relationen till LA21 är det bl a. relevant att skilja 
mellan följande typer av effekter genom satsningarna på externhandeln: (i) lokala, (ii) 
transportrelaterade och (iii) livsstilsrelaterade. 
(i) Överby köpcentrum har uppförts i anslutning till Göta älvs strand. Detta område 
betraktas som särskilt skyddsvärt ur naturvårdssynpunkt (478). Målet att möta 
konkurrensen från andra köpcentrum i regionen har dock betraktats som så högt politiskt 
prioriterat, att kommunen för att påskynda processen inte velat avsätta tid för att utreda 
andra utbyggnadsalternativ än exploatering av älvstranden. En representant för 
naturvårdsintresset argumenterar: "Det är märkligt att man måste exploatera en 
strandremsa med argumentet att det inte finns tid att vänta." (478). 
(ii) Överby köpcentrum leder som en direkt konsekvens till ökade transportvolymer, då 
avsikten att locka konsumenter från andra kommuner är en legitimerande grund bakom 
satsningen. Till detta kan även läggas det ökade bilberoende som följer genom en 
utarmad centrum- och närhandel i Trollhättan och omkringliggande kommuner. Detta 
måste bedömas vara i strid med Trollhättans ambitioner att halvera användningen av 
icke-förnyelsebar energi till 2010 inom den geografiska kommunen - där också åtgärder 
inom transportsektorn uppfattats som centrala (262). 
(iii) Medan ett ökat transportarbete är en följd av Överby är målet med satsningen att 
öka handel och konsumtion. I Trollhättans LA21-process artikuleras visserligen inte lika 
starkt som i Sala och Örebro mål om att minska konsumtionen bland befolkningen; 
sådana formuleringar förekommer dock i vissa LA21-dokument (235, 211 kap.8). I 
allmänhet syftar dock kommunens LA21-arbete till att utveckla mer resurshushållande 
beteendemönster bland invånarna (213). En satsning med uttalad målsättning att 
stimulera konsumtionen är uppenbarligen i konflikt med detta mål. 

Från LA21:s synpunkt kan den politiska ledningens hållning i handelsfrågorna 
betecknas som paradoxal. LA21-arbetet och de politiska processerna inom 
handelsområdet framstår inte bara som isolerade från varandra, utan som i grunden 
oförenliga. Från kommunens sida framställs Överby emellertid inte som någonting 
problematiskt ur miljösynpunkt. I kommunens planbeskrivning för Överbyområdet 
behandlas endast lokal miljöpåverkan till följd av expansion. Det slås då fast att 
expansionen av Överby "bedöms...vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap Miljöbalken." 
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SAAB som konfliktfaktor 
Trollhättan är den enda av studiens kommuner med större industrier. Flera 
intervjupersoner hävdar att det finns ett mer grundläggande konfliktförhållande mellan 
målet att utveckla hållbara transportsystem och SAAB:s starka ställning i kommunen. Då 
denna påverkan också kan relateras till spänningsfältet ekonomi-ekologi har jag bedömt 
det motiverat att kort beröra dess bakgrunder och uttrycksformer. Analysen avser 
således inte ett konkret projekt (och tillhörande beslutsprocess) utan hur SAAB i mer 
allmän bemärkelse påverkar LA21-arbetets förutsättningar. 

I Trollhättan, där bilproduktionen utgör en betydande inkomstkälla och 
försöijningsgrund, framträder bilismen i dubbel bemärkelse som en välfärdssymbol. 
Vissa LA21-aktiva personer menar att redan möjligheten av att LA21-arbetet skulle 
kunna fa negativa återverkningar för SAAB skapar svårigheter att problematisera 
transportfrågor (130K). Åtgärder som mer uttalat syftar till att minska bilanvändningen 
(vilket inte nödvändigtvis innebär ett minskat antal bilar), sägs möta motstånd från 
breda lokala opinioner då det uppfattas som ett hot mot SAAB. Följande kommentarer 
av två tjänstemän är belysande: 

"Jag är väldigt intresserad av trafikfrågorna och hur v i ska kunna reducera miljöpåverkan från 
trafiken. Det är ju den i särklass största bidraga nde sektorn till många m iljöproblem...Men jag har 
upplevt många gånger att det är otroligt känsligt i en kommun som Trollhättan - vi har SAAB. Det 
är väldigt känsligt; folk är väldigt rädda for att uttala sig i de här frågorna. Jag tycker inte att vi 
har så fantastiskt klimat för att diskutera hur vi ska reducera biltrafiken(135LA) 

"Det finns så mycket inneboende konflikter eftersom SAAB ligger i Trollhättan. Så det blir lätt att 
man sätter upp hinder [för att integrera transportfrågor] a v den anledningen. Vi kan ju inte 
motverka biltrafiken(114LA) 

Även från politisk sida ska det ha riktats kritik mot LA21-målen att problematisera 
transporternas miljöbelastning. En tjänsteman kommenterar: 

"Jag har fatt påstötningar från politiker som tycker att vi är för aggressiva när det gäller 
transporter och trafik. Inte från de allra högsta politikerna, men från andra. Som tycker att vi måste 
vara försiktiga eftersom vi trots allt har SAAB här." (114LA) 

Som tidigare redovisats framstår påtryckningar från SAAB som en viktig orsak bakom 
kommunledningens aktiva kamp för RV45-projektet. Det finns emellertid inga uppgifter 
om att SAAB skulle försökt hindra integrering av transportfrågor i LA21-arbetet. 
Snarare är det blotta närvaron av företaget som begränsar dessa förutsättningar (jfr det 
första citatet ovan; även 13OK; se även Crenson 1971). Även enstaka intervjupersoner 
anser att Trollhättan för SAAB:s skull inte bör behandla bilismens miljöbelastning i 
LA21-arbetet. En tjänsteman gör följande kommentar: 

"Vi har ju vår SAAB-fabrik här som vi är väldigt rädda om [ ...] Vi får vara försiktiga, det är vårt 
levebröd...I en kommun där vi är så beroende av vår bilindustri kan vi inte vara för extrema, och 
gå ut och säga till allmänheten: 'Sälj bilen - åk kollektivt! Sälj bilen!' Utan vi måste köpa bilar" 
(134K) 

Målen att värna sysselsättning och tillväxt i Trollhättan kommer alltså mer tydligt i 
konflikt med strävan att utveckla hållbara transportsystem inom ramen för LA21. 
Samtidigt som arbetet med hållbara transporter omfattar en mångfald insatser, sätter 
närvaron av SAAB gränser för vilka frågor som är möjliga att integrera. 
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Sammanfattning 
Här presenteras i tabellform väsentliga aspekter av RV45- och Överby-projekten. 
Frågan om SAAB uppmärksammas däremot inte i denna tabell, då denna inte avser ett 
konkret projekt (se dock avsnitt följande avsnitt): 

Tabell 3. Transport- och handelsprojekt i Trollhättan 

RV45-förbifart vid Trollhättan Expansion av Överby 
köpcentrum 

Bakomliggande motiv •Inslag i allmän utbyggnad av RV45 
•Lokal och regional tillväxt 
•Påverkan från näringslivet 
•Sysselsättning 

Ekonomisk konkurrens och 
tillväxt 

Status Bantat och ännu vilande. Påtryckningar 
från politisk ledning och näringsliv att 
genomfora projektet. 

Kraftig expansion genomförd 

Motstånd Starkt (bla bred folklig opinion, 
närboende, intern kritik inom S) 

Svagt (visst naturvårdsrelaterat 
motstånd) 

Viktiga faktorer bakom 
frågans politiska 
utveckling 

•Statlig omprioritering av transportpolitik 
•Trafikflöde motiverar inte motorväg 

•Okad handel och konsumtion 
politiskt prioriterad fråga 

E. Tillväxtprojekt, motstånd och styrkerelationer 
Nedan ges en sammanfattande analys av motsättningar inom spänningsfältet ekonomi
ekologi. Analysen uppmärksammar i nämnd ordning: 

(1) Nyckelaktörer i samband med undersökta projekt (förespråkare respektive 
motståndare) 
(2) Argumentationslinjer bland projektens förespråkare och motståndare 
(3) Vad motsättningarna avslöjar om styrkerelationerna inom spänningsfältet 
ekonomi-ekologi 
(4) Motsättningarnas effekter på legitimiteten för LA21-arbetet 

Redovisningen av argumentationslinjer utgör en grund för att bedöma vilka faktorer 
som ger upphov till motsättningar. Som en sammanfattande beteckning på den typ av 
projekt som undersöks används här beteckningen tillväxtprojekt. Med detta ska både 
förstås att de studerade projekten är svar på en förväntad tillväxt (främst i form av 
trafikökning), och att de ses som led i att främja den ekonomiska tillväxten i samhället. 
Som en orientering för analysen illustrerar figur 8.4 här undersökta tillväxtprojekt ur ett 
konfliktperspektiv (se följande sida): 

229 



Intervjupersoners bedömning av tillväxtprojekt 
Uppfattas allmänt Uppfattas sällan/aldrig 
vara i konflikt med LA21 vara i konflikt med LA21 

Konsensusfråga 

Tillväxtprojektens status 
inom kommunpolitiken 

Konfliktfråga 

Figur 8.4 Tillväxtprojekten speglade ur en konsensus-konfliktdimension 
*Som ovan redovisas avser SAAB-fallet inte ett konkret projekt, utan foretagets politiska ställning i Trollhättans kommun. 

Aktörer och arenor i konfliktfrågor 
Även om tillväxtprojektens förespråkare och motståndare kan återfinnas på många håll i 
kommunerna, tenderar vissa individer och grupperingar att utveckla en mer central roll. 
Vissa mönster och gemensamma nämnare visar sig vid jämförelse mellan kommunerna 
(och de enskilda projekten), men det uppträder även tydligare skillnader: 

Förespråkare: Den politiska ledningen i kommunerna (KS och andra ledande 
representanter för styrande partier) är i flera fall den viktigaste kommunala aktören 
bakom tillväxtprojekten. Detta visar sig inte bara i infrastruktursatsningar, utan även i 
rent kommersiella projekt som utbyggnaden av Överby köpcentrum. Samtidigt som 
kommunernas politiska ledning är en viktig maktfaktor, har ledningen i vissa av fallen 
valt att hålla en mycket låg profil i den allmänna debatten. Detta visar sig tydligast i 
fallen med Förbifart Sala och RV45-projektet. Exempel på hur den politiska ledningen 
tvärtom också stoppar, fördröjer eller aktivt verkar för att begränsa tillväxtprojekt finner 
vi i Örebro (Skebäcksleden, Söderleden och motorvägssatsningen Örebro-Karlskoga). 

Näringslivet framträder i detta sammanhang som den mest homogena arenan. 
Näringslivets intresseorganisationer (och i vissa fall enskilda företag) är ofta en viktig 
opinionsbildande kraft. Köpmannaföreningar i stadskärnorna kan visserligen motsätta 
sig åtgärder som bidrar till att stimulera handeln på annat håll. Ett exempel finner vi i 
Sala där Sala Handelsförening i slutet av 90-talet böljade motsätta sig planerna på 
Förbifart Sala. Näringslivets insatser för att påverka de politiska beslutsprocesserna 
kring nationella vägprojekt är i huvudsak riktade mot den regionala och centrala nivån 
(jfr Melin 2000). Här har bl a. de regionala handelskamrarna haft en väsentlig roll (444, 
457; se även Ahlstrand 1995).26 Eftersom studien fokuserar den politiska processen på 
lokal nivå, har denna typ av lobbyinginsatser endast berörts summariskt. SAAB i 
Trollhättan har dock försökt påverka den lokala opinionsbildningen till förmån för 
RV45-projektet.27 För näringslivets intresseorganisationer blir utbyggnaden av 
väginfrastrukturen en viktig förutsättning för att snabbare och mer effektivt kunna 
transportera växande varuvolymer på vägarna (444 490). Att inte öka vägamas kapacitet 
beskrivs därför gärna som en icke rationell politik. Detta blir ett hot mot 
vinstmöjligheter, arbetstillfällen, och i synnerhet regionens konkurrenskraft (444 490). 

•SAAB* 
•E18/E20 Örebro-Arboga 

•Överby köpcentrum 

•Räta linjen 
•RV45-projektet 
•Skebäcksleden/Söderleden 
•Örebro flygplats 
•El 8 Örebro-Karlskoga 
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Kommunala planerare har av naturliga skäl en viktig utfôrarroll i samband med 
politiskt beslutade tillväxtprojekt. Genom sin yrkesroll kan planerare samtidigt vara 
bärare av värderingar om hur olika former av samhällsproblem bäst löses, och även 
sträva efter att påverka den politiska beslutsprocessen i enlighet med dessa (jfr 
Ahlstrand 1995 s38). Kommunala planerare har också haft ett stort inflytande i bl a. 
processerna kring Förbifart Sala och Söderleden i Örebro. Man kan hävda att trafik
planeringen i de undersökta kommunerna (liksom Vägverkets motsvarande verksamhet) 
visar tecken på social ingenjörskonst, där det handlar om att leverera lösningar utgående 
från prognosmodeller om den framtida trafikutvecklingen - modeller som i dessa fall 
genomgående redovisar en förväntad tillväxt av biltrafiken. Trafikplanerarna verkar 
samtidigt under offentliga budgetramar och arbetar i hög grad med vad som i nuläget 
upplevs som mer akuta problem. Från den utgångspunkten blir det mer logiskt att frågor 
om trafiksystemens önskvärda utformning i ett långsiktigt tidsperspektiv tenderar att 
nedtonas.28 

Motståndare: Kring några av tillväxtprojekten uppträder ett bredare motstånd bland 
kommunbefolkningen. Detta gäller främst RV45-projektet och Skebäcksleden. Även 
Förbifart Sala har mött ett mer utbrett motstånd, men en viktig orsak är då missnöje över 
själva beslutsprocessen. Andra tillväxtprojekt framstår däremot som mindre kontroversiella. 
Tydligast är detta i fallen med Överby köpcentrum och E18/E20 Örebro-Arboga. 

Kärnan i motståndet är i några av de studerade fallen särskilt bildade aktionsgrupper. 
Aktionsgruppernas sammansättning skiljer sig från fall till fall. En samlad översikt visar 
att de ansluter både enskilda (kritiska politiker, närboende, och andra kritiska 
medborgare) och föreningar. 

Inom den politiska arenan skiljer sig bilden stort mellan olika projekt. Medan vissa 
tillväxtprojekt i princip vilar på kommunpolitisk konsensus (E18/E20 Örebro-Arboga, 
Överbys expansion) skapar andra djupgående splittring inte bara mellan utan även inom 
partier och nämnder (Förbifart Sala, RV45, Skebäcksleden). Motståndet mot tillväxt
projekt artikuleras inte bara genom enskilda partier utan i vissa fall även genom 
politiska nämnder (när det t.ex. gäller RV45 och Örebro-Bofors flygplats har 
Miljönämnden i Trollhättan respektive Örebro aktivt gått emot kommunledningen). Ur 
partipolitisk synpunkt är det intressant att notera hur det socialdemokratiska styret i 
Trollhättan och Örebro har intagit skilda positioner i de lokalt mest konfliktfyllda 
vägprojekten (i båda fallen förbifarter). Medan Socialdemokraterna i Trollhättan aktivt 
verkat för att genomföra det miljömässigt kontroversiella RV45-projektet har 
partikollegoma i Örebro på bl a. miljögrunder stoppat Skebäcksleden. 

LA21-engagerade tjänstemän uttrycker ofta stark kritik mot studerade tillväxtprojekt. 
Internt inom den kommunala förvaltningsorganisationen kan kritiken ofta vara mer 
öppen. Detta uppges gälla såväl RV45- som Förbifart Sala-frågorna. Det är däremot mer 
ovanligt att kommunala tjänstemän i den allmänna debatten ifrågasätter tillväxtprojekt 
som den egna kommunledningen aktivt verkar för. Det tydligaste undantaget gäller 
Förbifart Sala, som ett par drivande tjänstemän i kommunens LA21-process har 
ifrågasatt i bl a. den lokala pressen. 
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Argumentationslinjer bland tillväxtprojektens förespråkare 
Nedan analyseras de viktigaste argumenten bland anhängare till de projekt som 
undersökts. 

Trafiksäkerhet I några av infrastrukturprojekten är trafiksäkerhetsmotiv mer framträdande. 
Detta gäller i synnerhet E18/E20 Örebro-Arboga, men argumentet har även anförts som 
ett viktigare motiv för Räta linjen/Förbifart Sala och RV45-projektet. Ambitionen att 
höja trafiksäkerheten på olycksdrabbade vägar är den enda faktor som i här 
uppmärksammade fall skapat ett brett politiskt och medborgerligt stöd för ett 
infrastrukturprojekt (motorvägen Örebro-Arboga). Då behandlade vägprojekt inte 
analyseras ur trafiksäkerhetssynpunkt görs heller inte någon närmare bedömning av de 
trafiksäkerhetsargument som åberopas av såväl förespråkare som motståndare till 
projekten. Man kan dock i fallen Förbifart Sala och RV45 notera att projekten kommit 
att skjutas på framtiden, med den nya nationella trafikpolitiken att prioritera insatser på 
särskilt olycksdrabbade vägar. 

Miljö: Miljöargument förekommer ofta som motiv för en viss kategori tillväxtprojekt, 
nämligen förbifarter. Konkret brukar då åberopas att förbifartslösningar ger: (a) en 
förbättrad miljö i tätorten, (b) ett jämnare trafikflöde vilket också leder till minskade 
utsläpp. Örebro är den enda av kommunerna där trafikbelastningen i innerstaden 
framställts som ett mer betydande miljöproblem bland både förespråkare och 
motståndare till förbifarter. Kritiker till planerade förbifarter i Örebro har dock 
argumenterat att sådana lösningar skapar mer miljöproblem än vad de löser (se nedan). 

Miljöargumenten till försvar för förbifarter bygger alltså på tanken att utbyggda 
vägar skapar en förbättrad miljö. Att samtliga förbifartsprojekt legitimeras med 
trafikökningsscenarier indikerar att miljöproblemen från trafiken här endast tillskrivs en 
lokal dimension (dvs. att endast direkt påtagliga luftföroreningar och bullerproblem i 
närmiljön betraktas som relevanta faktorer). Föreställningen att denna typ av 
trafikprojekt rent av kan förbättra miljön speglar en syn på ekologisk problemlösning 
där miljöproblem är möjliga att lösa genom att flytta utsläppskällan från en punkt till en 
annan (jfr Lundgren 1989 s65f). Tillväxtprojekten kan dock även försvaras med 
ekomodernistiska motiv. En kommunpolitiker i Sala menar t.ex. att en ökad miljö
belastning genom trafiktillväxt (kopplad till Räta linjen och Förbifart Sala) kan 
motverkas med ökad ekoeffektivitet\ eller med dennes ord genom utvecklingen av ett 
mer "miljosäkert" transportsystem (108P). En trollhättepolitiker utvecklar enligt samma 
logik ett försvar för RV45-projektet: 

"Jag kan inte tänka mig att LA21 ska hindra att man underlättar för trafiken. Om det nu inte är så 
att vi bestämmer oss för att vi ska åka med häst och vagn. [Vi måste satsa på] mindre 
miljöstörande motorer, och mindre diesel och bensin i första hand. Visst gör man ingrepp i 
naturen, men det gjorde man i Egypten också." (129P) 

Föreställningen om miljöproblem som i huvudsak lokalt avgränsade är särskilt 
framträdande i Vägverkets analyser. I en beskrivning av miljöpåverkan till följd av 
Förbifart Sala betraktas t.ex. enbart buller och förfulning längs den planerade 
sträckningen som negativa faktorer (problem som här anses kunna åtgärdas med 
planteringar och bullerdämpande åtgärder) [401]. Förbifarten beskrivs samtidigt som en 
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lösning på luftföroreningsproblem i Sala tätort, utan att någonting sägs om 
luftföroreningar längs den nya sträckningen.29 Uppfattningen att vägprojekten endast är 
relevanta att behandla ur perspektivet av dess lokala miljöpåverkan kommer även till 
uttryck i Vägverkets analys av RV45. Om projektets innebörd för utsläppen av 
klimatgaser heter det t.ex.: "Uppfyllelse av miljömålen avseende koldioxid är knappast 
relevant vid prövning av enskilt vägprojekt. " (480). 

Det är min bedömning att miljöargument bland förespråkare av tillväxtprojekt reellt 
sett varit ett mer viktigt motiv endast vid förbifartsprojekten i Örebro. Att 
miljöargument t.ex. använts till försvar för en förbifart vid Trollhättan borde på 
motsvarande vis även tala emot expansionen av Överby köpcentrum, vilket leder till ett 
ökat transportarbete i och runt tätorten (med försämrad lokal miljö som följd). Den 
politiska ledningen verkar emellertid för genomförandet av båda projekten. 

Tillväxtrelaterade argument. Projektstudierna visar att tillväxtrelaterade motiv 
realpolitiskt varit den viktigaste grunden bakom projekten. Endast i fallet med motor
vägen Örebro-Arboga är ett annat argument - nämligen trafiksäkerhet - lika centralt. Det 
ska påpekas att de projekt som ingår i nationella vägsatsningar kan motiveras med olika 
typer av tillväxtargument lokalt respektive nationellt. Här behandlas tre former av 
tillväxtrelaterade motiv, motiv som dock nära sammanhänger med varandra: 

(1) Konkurrensmotiv 
(2) Framkomlighet 
(3) Behov att stimulera ekonomisk tillväxt i allmänhet 

(1) Målet att hävda sig i konkurrensen med omvärlden är ett viktigt motiv bakom flera 
av projekten. Infrastruktursatsningar som RV45, Förbifart Sala och Örebro-Bofors 
flygplats ses som strategiskt centrala i kommunernas kamp för att behålla företag, fa till 
stånd nya företagsetableringar och att skapa ett ekonomiskt inflöde. Relaterat till detta är 
även målet att behålla invånare och generera inflyttning. RV45-projektet har även setts 
som ett medel att förbättra den lokala sysselsättningssituationen. Ofta agerar 
kommunerna uttalat i n äringslivets intressen, med en underförstådd eller explicit tanke 
om att det som är bra för näringslivet också är bra för kommunen. I t.ex. Trollhättan 
visar sig detta såväl i det politiska engagemanget för Överby som RV45. 
Konkurrensmotiven är f.ö. särskilt tydliga i fallet med Överby köpcentrum. 
Konkurrensen från ett motsvarande köpcentrum i Uddevalla är ett viktigt motiv bakom 
kommunledningens initiativ att expandera Överby. Kalkylen bakom Överbys expansion 
bygger dessutom på att invånare från grannkommunerna ska välja att handla på Överby 
istället för i den egna kommunen. 

(2) Framkomlighet är ett centralt argument bakom i princip samtliga undersökta 
vägprojekt. En god framkomlighet framställs ofta som ett villkor för att kommuner och 
näringsliv ska kunna nå ut på marknaden, och vara en del i den ekonomiska 
integrationen inom och mellan regioner.30 Även i den nationella vägplaneringen är 
framkomlighetsargumentet centralt. Ett exempel gäller den planerade motorvägen El8 
Örebro-Karlskoga. Trots att trafikbelastningen längs denna etapp befinner sig långt 
under nivån för när motorväg ses som samhällsekonomiskt motiverad, legitimerades 
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projektet som ett inslag i vägkorridoren Stockholm-Oslo - ett koncept baserat på målet 
att möjliggöra snabba och effektiva transporter i ett jämnt tempo (jfr Söderlind 1998 
s 178). Om man så vill kan Räta linjen-projektet ses som en metafor för framkomlighets
argumentet. Detta uttrycker redan bildligt visionen av en rät pil genom landskapet, 
möjliggörande en snabb förflyttning mellan punkterna A och B. I de undersökta fallen 
avser argumentet bilismens framkomlighet, och inte framkomlighet i allmänhet. De 
studerade projekten visar också att bilismens framkomlighet uppfattas som särskilt 
viktig i främjande av ekonomisk tillväxt. 

Framkomlighetsargumentet är dock inte bara relaterat till ekonomiska faktorer. När 
det gäller förbifartsprojekten är syftet också att skapa en bättre trafikatmosfär i 
tätorterna. Detta motiv har särskild relevans i Örebro, med den höga trafikbelastningen i 
centrala staden. Det har samtidigt konstaterats att lösningen att flytta genomfartstrafiken 
utanför tätorterna endast skulle fa begränsade effekter på trafikbelastningen i Örebro.31 

(3) Konkurrens- och framkomlighetsmotiven framställs ofta som medel att uppnå andra 
mål och värden (sysselsättning, förbättrat företagsklimat, kommunens långsiktiga 
överlevnad, etc.). Att undersökta projekt legitimeras med allmänna hänvisningar till 
behovet av ekonomisk tillväxt är också vanligt. Detta förekommer t.ex. när det gäller 
Förbifart Sala och RV45. I fallet med Överby köpcentrum preciseras tillväxtmålet som 
en fråga om att öka handel och konsumtion i samhället. Trots att handelsvolymerna 
kontinuerligt ökat vid Överby köpcentrum beskrivs situationen ändå som problematisk 
från kommunledningshåll. Problemet är att konsumtionen inte ökar tillräckligt snabbt. 
Expansionen av Överby kan därför sägas följa en logik där den ständiga tillväxten blir 
ett mål i sig. 

Statlig finansiering. De studerade projekten är i några fall initierade på nationellt 
initiativ, eller genom någon form av samverkan mellan kommun och statsmakt. En 
faktor som då visat sig viktig är den statliga finansieringen. Externfinansieringen är inte 
bara en legitimerande grund bakom tillväxtprojekt - må vara att detta ofta inte blir lika 
tydligt artikulerat i den offentliga debatten som vissa andra motiv - utan speglar också 
värderingar om vilken typ av mål samhället bör prioritera. Möjligheten att delfinansiera 
projekt med statliga medel har varit en central faktor i processerna kring Förbifart Sala, 
RV45, Skebäcksleden och Örebro-Bofors flygplats.32 Det var t.ex. indragningen av den 
statliga delfinansieringen som ledde till att motståndet mot Skebäcksleden till sist 
segrade, medan den kontroversiella flygplatsutbyggnadén i samma kommun kom till 
stånd mycket tack vare statsmaktens stöd. Att vissa ledande politiker i Sala var 
motståndare till en förbifart innan möjligheten till statlig finansiering uppstod, för att 
därefter mycket aktivt verka för projektets genomförande, ger även detta en indikation 
om betydelsen av denna faktor. Styrningen av statliga resurser till bestämda ändamål 
kan innebära ett allt- eller z>7ge/-dilemma för kommunerna. En Örebro-respondent 
argumenterar: 

"Jag tror att ett problem är at t vi inte far pengar från nationellt håll att göra något som är bra för 
regionen i allmänhet. Istället är det: 'Här far ni pengar till en motorväg eller så far ni inga pengar 
alls.'...Det skulle lika väl kunna vara så att frånvaro av motorvägar är en kvalitet. Men det 
kommer inte riktigt fram i sammanhanget." (152MO) 

234 



I sammanhang där kommuner dras med mer betydande ekonomiska och arbetsmarknads
politiska problem är det sannolikt särskilt svårt att politiskt argumentera emot 
omfattande statliga satsningar. Här har bl a. redovisats hur lågkonjunkturen bidrog till 
Fullmäktiges omsvängning i fallet med RV45 i Trollhättan. 

Sysselsättningsmotiv: I framförallt Trollhättan anförs även sysselsättningsmotiv till 
försvar för tillväxtprojekt. Bakgrunden är främst den svåra arbetslösheten i kommunen 
under en stor del av 90-talet. Som ett argument för Förbifart Sala och RV45-projektet 
har även åberopats tillfälliga sysselsättningseffekter i samband med projektens 
genomförande. Samtidigt som målet att stimulera sysselsättningen framträder som ett 
eget motiv, har här också visats hur detta brukar framställas som ett integrerat inslag i 
arbetet med att främja den ekonomiska utvecklingen i kommunen. 

Instrumentella argument: Argumentet att man inte på kommunal nivå kan stoppa 
projekt som ingår i den nationella väginfrastrukturen är i formell juridisk mening 
korrekt. Som RV45- och Förbifart Sala-fallen visar tjänar dock detta argument - liksom 
det till detta anknutna motivet om kommunens ansvar för grannkommuner (eller rent av 
andra regioner) - som instrumentella motiv från kommunledningamas sida. Denna typ 
av argument har använts under perioder då avsikten från nationellt håll varit att 
genomföra projekten. Samtidigt som kommunledningarna i Sala och Trollhättan använt 
denna typ av argument i den lokala debatten, har man gentemot den nationella nivån 
parallellt agerat för att påskynda projektens genomförande. Som konstateras i fallet med 
Förbifart Sala var det också den politiska ledningen i kommunen som ursprungligen 
förankrade projektplanerna hos statsmakten. Argumentet att kommunen har ett ansvar 
gentemot grannkommuner och regionen är åtminstone i Trollhättans fall något märkligt 
med tanke på att en motsatt logik styr tänkandet inom den lokala handelspolitiken (d.v.s. 
expansionen av Överby köpcentrum). 

Det är i sammanhanget motiverat att kort beröra Vägverkets roll, då denna myndighet 
ofta har ett mycket stort inflytande över enskilda vägprojekts tillkomst och utformning. 
Vägverkets utredningar och förslag kring projekt som Räta linjen och RV45 återfaller på 
den nationella stamvägsplan som myndigheten själv tagit fram, och som fastställts av 
Riksdagen. Genom att enskilda utredare/projektledare utformar beslutsalternativen när 
det t.ex. gäller projekt som Förbifart Sala, far de närmast automatiskt ett stort inflytande 
över beslutsprocessen. Inför genomförandet av projekten blir vanligen också Vägverkets 
projektledare den kommunala nivåns främsta kontakt med statsmakten. Det starka 
tjänstemanninflytandet är i sig intressant med hänsyn till argumentet om att kommunerna 
inte kan påverka nationella infrastruktursatsningar. Samtidigt har motståndare till bl a. 
Förbifart Sala hävdat att man från Vägverkets sida bemöter motståndets miljökritik med 
att miljömässiga överväganden är en övergripande politisk fråga, och att man inom 
Vägverket endast fullföljer politiska direktiv (429 s 15; 147F).33 

Argumentationslinjer bland motståndare till tillväxtprojekt 
Miljö: Vid en samlad bedömning är miljörelaterade argument de mest tongivande inom 
motståndet till tillväxtprojekten. De vanligaste utgångspunkterna är då att berörda 
projekt: (a) motverkar samhällsmålet om hållbar utveckling i allmänhet, (b) är 
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oförenliga med kommunernas LA21-mål och (c) innebär ingrepp i värdefulla 
naturmiljöer eller exploatering av jordbruksmark. Projektmotståndare framställer ofta 
bilismen som ett grundläggande miljöproblem i s ig, och vänder sig därför emot tanken 
att man kan bygga bort bilismens miljöproblem. Tvärtom argumenteras ofta att fler 
vägar och ökad framkomlighet genererar växande transportvolymer, och därmed också 
ökad miljöbelastning (104K 406 421 ). 

Miljöargumenten mot projekten bygger i allmänhet på en förståelse av 
miljöproblemen som gränsöverskridande (dvs. inte lokalt avgränsade). Det är vanligt att 
projektmotståndare på både etiska och naturvetenskapliga grunder ifrågasätter berörda 
projekt. Konkret anknyts då ofta till de mål som den egna kommunen antagit som grund 
för LA21 (146P 152MO 147F). 

Negativ påverkan för boende: I flera av projekten (särskilt E18/E20 Örebro-Arboga, 
El8 Örebro-Karlskoga, RV45-projektet, samt Örebro-Bofors flygplats) har boende i 
exploateringsområdena haft en viktig roll i mobiliseringen mot projekten. Dessa värnar 
oftast sitt intresse av att leva i frihet från buller och luftföroreningar, vanligt är också att 
jordbrukare slår vakt om sin mark. Dessa NIMBY-motiv - som förvisso även de är 
miljörelaterade - är de sammantaget näst mest tongivande argumenten bland 
motståndare till projekten. 

Ekonomisk kritik: Motståndare till bl a. Förbifart Sala, Skebäcksleden och RV45 
hänvisar även till ekonomiska argument. Den vanligaste synpunkten är då att 
satsningarna är omotiverat kostsamma med hänsyn till andra samhällsbehov. Det 
argumenteras också att avsatta projektmedel istället borde allokeras till underhåll av 
befintligt vägnät. I fallet med Förbifart Sala riktas även kritik mot de kraftiga 
kostnadsökningarna under projektplaneringen. 

Försämrade rekreationsmöjligheter och försämrad framkomlighet. Samtliga förbifarts
projekt möts av kritik om att förbifarter skapar barriärer mellan tätort och omgivande 
landsbygd. En central invändning mot Söderleden är t.ex. att denna skulle blockera 
möjligheterna för boende i södra delarna av Örebro att komma ut i naturen. Kritik riktas 
även mot att RV45-projektet är tänkt att dras rätt igenom ett bland trollhättebor populärt 
rekreationsområde. 

Trafiksäkerhet. Förespråkare av infrastrukturprojekten hänvisar ofta till trafik
säkerhetsmotiv. Detta argument förekommer även inom motståndet, men är då i 
allmänhet inte lika framträdande. Framförallt har Förbifart Sala/Räta linjen ifrågasatts 
på trafiksäkerhetsgrunder, då en avsikt med projektet är att möjliggöra högre hastigheter 
(11 OK km/h) än på befintlig väg. Det har också åberopats att den totala olycks-
frekvensen brukar öka efter tillskapandet av nya förbifarter. 

Tillväxtprojekt som problemlösning 
I synen på samhällsutvecklingen visar studerade tillväxtprojekt i flera avseenden tydligt 
ekonomistiska drag. Motiven bakom projekten följer i allmänhet tillväxtekonomins 
logik (se kap. 3). Det handlar om en logik enligt vilken ständigt nya initiativ måste tas 
för att attrahera kapital och andra resurser till kommunen (i form av människor, 
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kompetens, näringslivsetableringar, offentliga medel) då dessa i annat fall går till andra 
kommuner/regioner. De tillväxtvärden som främjas genom projekten - förbättrad 
konkurrenssituation, framkomlighet, ökad handel och konsumtion - framställs inte bara 
som viktiga förutsättningar för kommunernas utveckling och långsiktiga överlevnad. I 
retoriken för tillväxtprojekten framtonar dessa värden också på ett mer grundläggande 
plan som de kanske främsta indikatorerna på framsteg. 

Samtidigt som tillväxtargument är en avgörande bakgrund till studerade projekt är 
det intressant att notera i hur liten grad dessa bygger på visioner om det goda samhället. 
Intervjuade förespråkare baserar i betydligt större utsträckning sin argumentation på 
idén om att projekten är nödvändiga för kommunens utveckling - alternativt för att 
undvika ekonomisk marginali s ering - än på argument om att de representerar någonting 
positivt i sig själva. En kritiker av RV45-projektet kommenterar: 

"Jag har så svårt att förstå det. Alla kommunalråden från västkommunema har den här 
inställningen, att vi måste ha motorvägen annars går vi under(115LA) 

Man kan hävda att argumentationen bakom vissa av projekten bär spår av determinism, 
eller en föreställning att människan själv inte styr över utvecklingen. Argument om att 
kommunen inte kan påverka nationella satsningar (såsom i fallen med Förbifart Sala och 
RV45) framstår visserligen främst som instrumentella förevändningar. Föreställningen 
att det är meningslöst med lokal debatt om projekten kan emellertid ses som ett 
ifrågasättande av den lokala demokratins kapacitet att hantera viktiga samhällsfrågor. 
Detta stärker också intrycket av en frånvaro av beslutsalternativ. En intervjuperson i 
Örebro talar om en rädsla från kommunledningshåll att förlora i konkurrenskraft: 

"Det tror jag har påverkat kommunens hållning i allmänhet. Inte att man är jättesugen att fa 
motorvägar åt alla håll, men däremot är man rädd att tappa konkurrenskraft. Man har ju fått hit en 
del Norden-centraler, en del foretag som lagt sina depåer här i krokarn a. Man är ju rädd att tappa i 
attraktivitet o m andra orter far bättre förbindelser. Egentligen tror jag inte att man är särskilt 
exploateringsinriktad i sig, men man vill inte förlora i konkurrenskraf t. Det är man väldigt rädd 
för." (152MO) 

Att rena trendframskrivningar ofta blir en legitimerande grund bakom projekten speglar 
även ett mer teknokratiskt förhållningssätt till politisk problemlösning, där idédebatt och 
försök att med politiska medel påverka utvecklingen inte ses som nödvändiga. Intervjuade 
projektförespråkare tenderar också att nedtona de idémässiga skiljelinjerna i förhållande 
till motståndarna, och istället framställa den egna positionen som uttryck för en ansvars
tagande och rationell politik. En ledande förespråkare av Förbifart Sala argumenterar t.ex.: 

"Jag tillhör dem som accepterat att de [statsmakten] planerar att dra om vägarna. Jag har tyckt mig 
fa lov att acceptera ett riksdagsbeslut på samma sätt som jag kräver att de beslut som vi 
[kommunledningen] fattar på något sätt far accepteras av d em som blir berörda [... ] Men det är 
klart att...det tar ju tid att komma till insikt om att det kanske är något samhällsbra med det där . En 
del har inte kommit till den insikten - de kommer aldrig att acceptera det - men många har ju gjort 
det." (108P) 

Flera respondenter (då främst i Örebro) ser en inneboende spänning mellan ett kortsiktigt 
och långsiktigt förhållningssätt i den kommunala transportplaneringen34 (153K 154LA 
119LA 118K 117K 108P). Utifrån denna utgångspunkt blir trafikplaneringens kortsiktiga mål 
att lösa befintliga kapacitetsproblem eller förväntad trafiktillväxt, medan det långsiktiga 
målet är att skapa ekologiskt hållbara trafiksystem. Vissa intervjupersoner använder i enlighet 
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med derma logik trafiksystemets kortsiktiga kapacitetsproblem till försvar för väg
satsningar som kommer att bidra till ökad trafik, samtidigt som man argumenterar att 
trafikvolymerna på längre sikt måste minska p.g.a. miljöbelastningen (118K 117K 108P; 
jfr Asplund m.fl. 1997 s 155). En nyckelperson i Örebros LA21-process kommenterar: 

"Det beror på hur ma n vill se det. Om man ser det i ett långt perspektiv, då företräder man en 
trafikpolitik. Ska man s e det på kort sikt, med snabba lösningar, så har man en annan syn på det. 
[Antingen tycker man att] man skulle kunna förbättra miljösituationen inne i stan genom att bygga 
vägar runtomkring. Eller också tycker man att vi måste ta ett större grepp om det. Att vi måste 
hitta andra lösningar, som är långsiktiga. Då ska vi inte by gga de här vägarna utan försöka nå 
målet ändå. Det har varit lite olika syn på den frågan." (119LA) 

Föreställningen att man kan lösa miljöproblem genom vägsatsningar som för att nå 
samhällsekonomisk lönsamhet (enligt tillämpade kriterier) förutsätter ökade 
trafikvolymer, illustrerar närmast ett ekonomistiskt perspektiv på ekologisk problemlösning. 
Till grund ligger som regel en förståelse av trafikens miljöproblem som lokalt avgränsade. 
Som redovisats kan dock emellanåt ekomodernistiska och ekonomistiska perspektiv 
sammansmälta. Att argument om en förbättrad miljö används som en legitimerande 
grund för projekt som i flera fall bygger på betydande intrång i naturmiljöer förutsätter 
ett reduktionistiskt synsätt på naturen som en resurs för människans utnyttjande. 

Oavsett miljöargumenten för studerade vägsatsningar bygger på ekonomistiska eller 
ekomodernistiska premisser, ligger en föreställning till grund att det i huvudsak inte 
finns någon motsättning mellan utbyggnad av vägnätet och miljömål. Som vi har sett 
kan dock realpolitiska motiv påverka den politiska ledningens agerande (möjligheten till 
ekonomiskt inflöde, krav från näringslivet etc.). I enskilda fall framställer förespråkare 
av tillväxtprojekt dessa som problematiska ur miljösynpunkt, men värderar samtidigt 
nyttan av projekten som högre än värdet av att undvika dess negativa miljöbelastning. 
På frågan om miljöbelastning från Överby köpcentrum utgör ett problem, gav t.ex. 
ordföranden i Trollhättans miljönämnd följande belysande kommentar 1996: 

"Det finns ju en del som tycker så [att det är ett problem]. Å a ndra sidan är ju Överby så stort att 
det fångar in grannkommuner. Det skapar en del onödiga transporter, samtidigt som det ger 
inkomster till kommunen och arbetstillfällen. Det är hela tiden en balansgång, det måste man lära 
sig att lev a med. Man kan ju inte jobba med vare sig politik eller miljöfrågor och tro att det är 
konfliktfritt(116P) 

Föreställningen att ekonomiska tillväxtmål bör överordnas målet om långsiktigt hållbar 
utveckling har även detta en ekonomistisk orientering. Tabellen nedan ger en 
sammanfattande bild av den syn på samhälle och ekologisk problemlösning som de 
undersökta tillväxtprojekten förmedlar. 

Tabell 4. Synen på samhälle och ekologisk problemlösning i tillväxtprojekten (TP) 
Synen på samhället i huvudsak ekonomistisk,35 

Visar sig bla. i föreningen av att: 

(a) TP legitimeras genom (i) konkurrensnormer, 
(ii) mål om växande förbrukning i samhället, (iii) 
inslag av determinism 

(b) Resultaten av TP motverkar mål om hållbar 
utveckling enl. LA21 [se även nedan] 

(c) Tillväxtmål anses mer viktiga än att undvika 
den miljöbelastning TP genererar (ofta 
synliggjord genom lokalt miljömotstånd) 

Synen på ekologisk problemlösning i huvudsak 
ekonomistisk Visar sig bla. i föreningen av: 

(a) att miljöproblem vanligen endast tillskrivs 
lokal dimension, 

(b) föreställningen att projekten leder till bättre 
miljö trots att de ofta förutsätter trafiktillväxt och 
betydande naturintrång. 

(c) de tillväxtrelaterade motiv som i hög grad 
legitimerar projekten 
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Realpolitik och styrkerelationer 
Det är ingen tillfällighet att just infrastrukturfrågor visar sig särskilt konfliktfyllda. Den 
omfattande miljöbelastningen från transportsystemen har redan åberopats. Samtidigt har 
transportsystemen en central roll i samhällsekonomin; en omställning till hållbara 
transportsystem är också förenad med stora kostnader. Till detta ska läggas bilismens 
centrala roll som bekvämlighets- och frihetssymbol (Windahl 1997 s370). Infrastruktur
konflikterna åskådliggör också i grunden olika förhållningssätt till samhällsutveckling 
och problemlösning på miljöområdet; en intervjuperson menar t.ex. att två olika 
världsbilder möts i synsätten på trafikfrågorna (152MO). 

Politik och planering for vägkommunikationer utgår i hög grad från en logik där 
satsningar på förbifarter och motorvägar, motiveras med att de möter en ökad 
samhällsefterfrågan. Empiriska studier visar samtidigt att utbudet har en styrande roll, 
såtillvida att fler och förbättrade vägar också ger incitament till ökad trafik (Hamer 
1999; 487). Givet ett ömsesidigt samband mellan utbud och efterfrågan blir det - med 
kännedom om trafikens miljöbelastning - därför en politisk värdering huruvida det är 
efterfrågan på en bättre miljö eller förbättrad framkomlighet för bilismen som bör 
prioriteras. 

Tillväxtprojekten speglar inte bara en ekonomistiskt orienterad samhällsplanering, i 
stark kontrast till de social ekologiska visioner som präglar kommunernas LA21-
dokument. Dessa projekt åskådliggör också i flera avseenden hur ekonomiska tillväxt
värden realpolitiskt åtnjuter en starkare ställning än kommunernas arbete med hållbar 
utveckling. Nedan behandlas fem uttrycksformer för detta: 

(1) Resultaten av tillväxtprojekt motverkar LA21-processernas mål. Det går att peka 
på flera uttryck för hur tillväxtprojekten motverkar såväl målen om hållbara transport
system som LA21-processernas mål i allmänhet. I t.ex. Trollhättan - där man under 
senare delen av 90-talet inledde ett arbete med hållbara transporter - verkar 
kommunledningen mycket aktivt för tillväxtprojekt som direkt (RV45) eller indirekt 
(Överby köpcentrum) bidrar till att öka bilanvändning och bilberoende i samhället. 
Detta framstår som direkt oförenligt med bla. ambitionen att halvera fossilbränsle-
användningen i kommunen till 2010 (433). Att miljöbelastningen genom Överbys 
utbyggnad utgör en icke-fråga, speglar styrkan i de ekonomiska intressena bakom målen 
att öka handel och konsumtion i Trollhättan. Realpolitiskt överordnas således de 
handelspolitiska målen ekologisk hållbarhet. Man kan även peka på hur flera av de 
uppmärksammade projekten - genom att skapa fysiska barriärer mellan tätorten och dess 
omland - motverkar mål om att stärka stad land-relationer samt människans 
naturrelation. 

(2) Miljömål underordnas vid konflikt med strategiskt viktiga tillväxtsatsningar. 
Fallstudieanalysen visar hur kommunerna satsar relativt stora ekonomiska resurser på 
LA21. Vi har även sett hur inriktningarna i LA21 -arbetet i olika avseenden speglar en 
kritik mot tillväxtekonomin, samt strävan att utveckla former för ekonomisk 
organisering baserad på kretsloppsprinciper (jfr. kapitel 6). Mycket talar för att denna 
typ av LA21 -intentioner har förutsättningar att vinna politisk legitimitet, så länge de inte 
innebär reella hinder för kommunernas möjligheter att parallellt främja ekonomisk 
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tillväxt. De analyserade projekten framstår emellertid som strategiska nyckelinvesteringar 
för att främja den ekonomiska tillväxten i allmänhet. Detta bl a. därför att bilismen och 
dess framkomlighet uppfattas som ett fundament för en dynamisk samhällsekonomi 
(ämnet utvecklas i kap. 9). I Skebäcksleds-fallet redovisas visserligen hur den politiska 
ledningen i Örebro på miljömässiga grunder valde att stoppa projektet. Den indragna 
statliga finansieringen var då emellertid även en starkt bidragande faktor. Betydelsen av 
denna faktor visar sig också i kommunens beslut att - trots starkt miljömotstånd - med 
statlig fmanisiering bygga ut Örebro-Bofors flygplats. 

Återkommande exempel på hur väginfrastrukturprojekt inte är möjliga att legitimera 
med Vägverkets egna trafikflödeskriterier, ger även detta en uppfattning om styrke
relationerna mellan tillväxtmål och ekologisk hållbarhet vid konflikt. Att s.k. PPP-
finansiering kommit att förordas just i samband med väginfrastrukturprojekt (RV45) är 
också värt att notera. Detta innebär att offentliga resurser under överskådlig tid (25 år i 
det aktuella fallet) binds upp till kostnader för att hyra och avbetala vägen till dess 
privata finansiärer (482). Hur miljöintresset i mer konkreta beslutssituationer under
ordnas ekonomiska bedömningar visar bl a. frågan om nationalstadsparken i Trollhättan. 
Så länge naturvårdsintresset inte stod i konflikt med tillväxtintressen fanns ett brett 
politiskt stöd för planerna. Sedan det visat sig att denna park skulle hindra genom
förandet av RV45-projektet blev frågan däremot kontroversiell; kommunledningen 
valde därför helt enkelt att föreslå en drastisk inskränkning av parkytan (473 13 IP). 

(3) Miljömotståndet styrs av tillväxtprojektens agenda. Den lokala diskussionen om 
lösningarna på trafikrelaterade problem har i hög grad haft de analyserade infrastruktur
projekten som utgångspunkt. Även för dem med andra visioner för kommunikations
planeringen har alltså tillväxtprojektens verklighet fatt tjäna som utgångspunkt för 
argumentation, utformning av alternativa förslag m m. Det är betecknande att miljö
motståndet till såväl RV45-projektet som Förbifart Sala satsat mycket av sina resurser 
på att fa Vägverket att utreda nollalternativet - i p raktiken upprustning av befintlig väg, 
inte frånvaro av insatser - istället för att utveckla egna visioner för transportsystemen 
(147F 434 480 449). 

(4) Begränsad politisk vilja att genomföra LA21-åtgärder som innebär intresse
konflikt med bilismen. Samtidigt som LA21-processerna uppvisar en social ekologiskt 
präglad ansats inom transportområdet, visar sig den politiska viljan att genomföra 
åtgärder som leder till reellt minskad miljöbelastning från transportsystemen vara 
mycket begränsad. Flera intervjupersoner menar att den svaga viljan att införa hårdare 
styrmedel mot miljöbelastande trafikslag (av typen biltullar och andra former av 
restriktioner som den kommunala nivån har mandat att genomföra) är uttryck för 
bilismens starka ställning i samhället (152MO 153K 146P).36 LA21-arbetet tycks också i 
huvudsak inriktas mot åtgärder som från denna utgångspunkt framstår som mindre 
politiskt kontroversiella. En trafikplanerare i Örebro konstaterar: 

"Ännu har man inte kommit till det stadiet att man riktar åtgärder mot bilismen. Vi har sagt: Om 
ni ger o ss i uppdrag att minska biltrafiken så ska v i göra det på en eftermiddag [...] Mycket beror 
detta [frånvaron av politiska insatser] på näringslivets behov av god tillgänglighet." (153K) 
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En miljörörelsepresentant från samma kommun gör följande bedömning: 
"Man gör saker som inte förargar någon, men som ger lite goodwill-poäng. Man bygger några fler 
cykelbanor, man förbättrar kollektivtrafiken...Alla de där åtgärderna är jättebra, men det får 
väldigt lite effekt på bilresandet. Om det är det man vill minsk a, måste man faktiskt göra något åt 
det också. Men ingen är ju i sig emot fler cykelbanor, och alla kan ju vara för säkrare 
övergångsställen. Man går som katten runt het gröt och gör saker som är okontroversiella." 
(152MO) 

(5) LA21 anpassas efter de förutsättningar som tillväxtprojekten skapar. Det finns 
flera uttryck för hur LA21-arbetets inriktningar - direkt eller indirekt - anpassas efter en 
trafik- och handelspolitik i huvudsak utformad med bilen som norm. Att den politiska 
viljan att lösa transportemas miljöproblem är starkare i Örebro än i övriga kommuner, 
måste t. ex. samtidigt förstås mot bakgrund av trafiksituationen i kommunen, där inte 
minst de växande externa handelsetableringarna medverkat till förvärrade trafikproblem 
(271). För att motverka miljöbelastningen i samband med konsumtionspendling till 
externa köpcentrum har man inom Örebros LA21-process också arbetat med att påverka 
bilisternas körmönster (120LA). I Trollhättan har av motsvarande skäl tankar på att göra 
centrum mer tillgängligt för bilismen, genom att bl a. införa gratis parkering, väckts 
inom LA21-processen (116P 13OK). En LA21-aktiv politiker kommenterar: 

"Man kan ju säga att det inte är särskilt miljo vänligt att alla sitter i olika bilar oc h åker ut till 
[Överby köpcentrum]. Då kan man hävda att det är bättre att de handlar i centrum. Och istället 
för att folk ska åka runt och leta parkeringsplatser så har man fri parkering i centrum efter fyra på 
vardagar och hela lördagen. Så man får alltid kompromissa. Det är ju bättre att folk får parkera 
gratis istället för att de ska cirkla runt, runt för att hitta något ställe som är billigare eller något 
annat." (116P) 

Som tidigare redovisas har det även i Sala initierats en diskussion om att öka 
framkomligheten för bilismen i stadskärnan (dock inte inom ramen för LA21) för att bla. 
möta en utveckling med externa handelsetableringar. Bland processens nyckelpersoner 
är kritiken utbredd. Detta speglas i bl a. följande kommentar: 

"Jag tycker att det här Stadsfömyelseprogram met - där vi har representanter för [LA21-arbetet] 
med i, och där man pratar om att öppna upp gågator för biltrafik igen - vore någonting negativt för 
Sala. Nog sjutton kan man väl gå 150 meter! O ch att det ska gå lastbilar där människor finns o ch 
barn springer - det tycker jag är en eftergift för handlarna." (148LA) 

För att hantera negativa miljömässiga och handelspolitiska effekter av externa 
handelsetableringar inriktar man sig alltså mot lösningar som totalt sett ger bilismen en 
ökad rörlighet. Detta bör tolkas som ett befastande av bilismens normerande roll inom 
transportområdet. Att inom ramen för en tillväxtorienterad politik fa människor att 
utveckla mer miljöanpassade körmönster är ett uttryck för ekomodemism. Även om det 
transportrelaterade LA21-arbetet uppvisar socialekologiska drag kan man, vid en samlad 
bedömning av politiken inom transportområdet, argumentera att LA21-insatserna 
snarast handlar om att motverka den ökade miljöbelastningen av den förda politiken. 
Det transportrelaterade LA21 -arbetet är ur den utgångspunkten närmast att betrakta som 
en kompromiss inom spänningsfältet ekonomi-ekologi. 

Med utgångspunkt från analyserade konfliktfrågor i detta kapitel åskådliggörs i 
tabellen miljöpolitiska kompromisser inom spänningsfältet ekonomi-ekologi: 
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Tabell 5. Motsättningar och kompromisser inom spänningsfältet ekonomi-ekologi 
Transportområdet Handelspolitik Sammantagen bild 

Politik Anlägga motorvägar och 
förbifarter 

Främja externa köpcentrum. Tillväxtorienterad politik 

Effekt Okad miljöbelastning från 
trafik. Exploatering av 
ändliga naturtillgångar. 

Okat inköpsresande ledande 
till ökad miljöbelastning. 

Okad miljöbelastning 

Kompromiss Inom berörda vägprojekt: 
Bullerskydd, planteringar och 
vägutformning anpassad efter 
miljökritik. 

Inom LA21: 
Mångfald åtgärder 
(se avsnitt A) 

Inom 
LA21/Samhällsplaneringen : 
oÖka bilismens 
framkomlighet i 
stadskärnorna. 
oFörsöka påverka 
körmönster. 
oProblematisering av 
konsumtion (se kap. 6A 
samt 7C) 

Åtgärder inriktade mot att 
dämpa negativa miljö
effekter av tillväxtpolitik 

Styrkerelationerna inom spänningsfältet ekonomi-ekologi - så som de manifesteras 
genom tillväxtprojekten - måste dock analyseras som ett dynamiskt fenomen. Man kan 
också peka på hur LA21 och motståndet mot tillväxtprojekten i olika avseenden 
påverkat den politiska utvecklingen. Processerna har inneburit att man i växande 
utsträckning - och från mer socialekologiska utgångspunkter - behandlar frågan om 
hållbara transportsystem. På idéplan tar detta sig t.ex. uttryck i att bilismens fram
komlighet nu framställs som underordnad cyklisters och fotgängares i Örebro. I 
Trollhättan och Örebro visar LA21-arbetet med transportfrågor också en stor mångfald. 
Här kan man även peka på hur vissa tillväxtprojekt stoppats, begränsats eller skjutits på 
framtiden som resultat av bl a. miljörelaterat motstånd. En jämförelse mellan kommunerna 
visar också att man i Örebro hyser en mer restriktiv inställning till förbifarter än i Sala 
och Trollhättan - här går det även en skärningslinje mellan de politiska blocken i 
frågan. Tillväxtprojekt har dock i samtliga av kommunerna mött hårdare debatt inom 
kommunpolitiken. De enda undantagen avser utbyggnaden av Överby köpcentrum i 
Trollhättan samt E18/E20-projektet Örebro-Arboga. RV45-projektet i Trollhättan 
illustrerar hur bl a. samhällsekonomiska förhållanden påverkat frågans utveckling, vilket 
medverkade till att fullmäktige under 90-talet hann ta ställning först emot och senare för 
projektet (med socialdemokratiskt politiskt styre vid båda tillfällena). På motsvarande 
vis kan man peka på hur ledande kommunpolitiker i Sala övergivit en tidigare kritisk 
hållning till förbifartsplaner. 

Analyserade tillväxtprojekt har dock i påfallande liten grad öppet probiematiserats 
inom ramen för LA21-processerna; detta gäller då även de politiskt mer konfliktfyllda 
frågorna. 1997 uppgav t.ex. en representant för den politiska ledningsgruppen för LA21 
i Trollhättan att man vare sig berört RV45-frågan eller andra transportrelaterade 
konfliktfrågor inom denna grupp. Inom civilsamhället är det emellertid vanligt att 
åberopa det lokala arbetet med hållbar utveckling som ett nyckelargument för att stoppa 
vissa av projekten. Detta visar hur processerna indirekt lagt grund till probiematisering 
av tillväxtprojekt, och också påverkat de politiska processerna kring dessa. 
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Tabell 6 ger en sammanfattande bild av styrkerelationer och förändringsdynamik inom 
spänningsfältet ekonomi-ekologi, grundad på analysen av tillväxtprojekt och LA21. 

Tabell 6. Styrkerelationer och förändringsdynamik speglade genom tillväxtprojekt och LA21 

Tillväxtprojekt (TP) Transportfrågor i LA21 
•Styr i hög grad realpolitiken! 
•TP motverkar både målen med LA21 och 
processemas legitimitet [se även nedan] 
•Vissa TP har stoppats eller begränsats, 
ambitionerna att genomfora andra TP har 
förstärkts. 

Idéplan 
• Växande diskussion kring frågan om hållbara 
kommunikationer i de större kommunerna. 
Socialekologisk orientering. 

Handlingsplan 
•Stor mångfald åtgärder, men ger pga trafiktillväxt 
endast begränsade effekter. 
•Miljö (LA21) underordnas som regel vid konflikt med 
strategiskt viktiga tillväxtintressen. 
•LA21-arbetet anpassas efter de förutsättningar TP 
skapar. Vissa TP har dock, delvis pga miljömotstånd, 
stoppats eller begränsats. 

Påverkan på legitimiteten för LA21 
Relationen mellan tillväxtprojekt och LA21 -arbete illustrerar en dubbelhet hos den 
politiska ledningen, som blir särskilt tydlig i Sala och Trollhättan. Politiken att parallellt 
stödja både LA21 och miljömässigt kontroversiella projekt kommenteras av många 
intervjupersoner. Ett exempel från Trollhättan: 

"Vårt kommunalråd som är så miljövänlig på andra punkter. Som verkligen tror på LA21, och som 
verkligen tror på att man kan miljöanpassa näringslivet, skapa gröna jobb och har den 
framtoningen. Nästa dag är det det värsta som har hänt om v i inte får motorväg. Jag har svårt att 
förstå." (115LA) 

I både Sala och Trollhättan vittnar ett flertal intervjupersoner om hur kommun
ledningens ställningstaganden för de vägprojekt som studeras, periodvis skapat 
betydande legitimitetsproblem för LA21 (113K 114LA 11 ILA 130K). Många kommun
invånare har ifrågasatt trovärdigheten i kommunernas miljöambitioner, och i mitten av 
90-talet fanns det i framförallt Trollhättan en utbredd kritik om att processen i huvudsak 
avspeglade en symbolpolitik (samma kritik har även förekommit i Sala, 426). Detta var 
också vid en tidpunkt när LA21-arbetet framförallt avsåg småskaliga och mindre 
resurskrävande projekt. En chefstjänsteman i Trollhättan kommenterade 1996 
konflikten mellan RV45-projektet och LA21 : 

"Det här har varit en konflikt. Både för oss själva och för Agenda 21-arbetet i övrigt. Och för 
kommuninvånare som sagt: 'Vad är det här Agenda 21-arbetet egentligen? Här talar ni om 
komposter och plastmuggar, men kan tillåta motorvägar genom kommunen som vi inte vil l ha.'" 
(113K) 

Fullmäktiges beslut i Trollhättan att ta ställning för RV45-planerna - vilket dessutom 
skedde en kort tid efter kommunens breda lansering av LA21-arbetet - ska ha haft en 
särskilt negativ påverkan på legitimiteten för LA21 : 

"När man [Fullmäktige] ändrade sig för något år sedan var vi många som blev väldigt uppgivna. 
Då kändes det som att med motorväg och allting - vad spelar det då for roll? Plus att det alltid var 
det vi fick höra när v i var ute: 'Det spelar väl ingen roll om ni håller på med era tygblöjor.'" 
(114LA) 
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I Sala böljade LA21-arbetet under 1998-99 att förlora sitt momentum. Konflikterna 
kring Förbifart Sala har här varit starkt bidragande. I denna kommun är det framförallt 
motsättningar inom den kommunala organisationen som skapat problem. Det vittnas om 
hur nyckelpersoner (tjänstemän) i LA21-arbetet haft olika uppfattningar i såväl Förbifart 
Sala-frågan som i synen på hur bilismen inne i tätorten ska hanteras, och att detta skapat 
betydande svårigheter i arbetet med strategiska frågor kring LA21. 

I Trollhättan fortsätter däremot LA21-processen att utvecklas, trots att kommun
ledningen parallellt har intensifierat lobbyingarbetet för att genomföra RV45-projektet. 
Att legitimitetsproblemen inte tilltagit har sannolikt flera skäl. Föreställningarna om 
LA21-processen som symbolpolitik motsägs av utvecklingen under senare delen av 90-
talet. LA21-arbetet har utvecklats starkt, och bl.a., renderat Trollhättans kommun ett 
flertal nationella miljöpriser. RV45-frågan är inte heller lika framträdande i den 
politiska debatten som under mitten av 90-talet, delvis därför att projektet både är bantat 
och skjutet på framtiden. Samtidigt kan det argumenteras att utvecklingen av LA21-
arbetet ytterligare borde synliggöra och skärpa motsättningarna i förhållande till RV45-
projektet. Här har emellertid redovisats hur närvaron av SAAB verkar som en 
återhållande kraft på möjligheterna att problematisera vägtransporterna inom LA21-
processen. Slutligen ska även framhållas att LA21-målen i Trollhättan har mer drag av 
ekomodernism än i övriga kommuner (jfr kapitel 6), och att det i relativt stor 
utsträckning är kommunens tekniskt orienterade miljösatsningar som rönt uppmärksamhet. 
Sannolikheten att denna typ av LA21-satsningar skulle ge impulser att problematisera 
tillväxtprojekt är troligen mindre, än när det gäller LA21-mål som rör livsstilsfrågor. 
Exemplet Trollhättan understryker sammanfattningsvis: (a) betydelsen av att se till den 
enskilda kommunens unika förutsättningar vid bedömning av hur tillväxtprojekt 
påverkar legitimiteten för LA21-arbetet, (b) att det finns förutsättningar att utveckla 
lokalt arbete med hållbar utveckling trots att den politiska ledningen verkar för projekt 
som motverkar dessa intentioner. Denna fråga problematiseras närmare i kapitel 9. 

I För att utveckla denna satsning har kommunen fatt resurser från såväl Kommunikationsforskningsberedningen som 
genom LIP. Då biogasen endast beräknas kunna svara for en begränsad del av energiförsörjning i ett 
kretsloppsbaserat transportsystem, planerar man också att uppfora ett metanolkombinat; ett samarbetsprojekt med 
bl a. näringsliv och Högskolan Trollhättan/Uddevalla. 
II Örebro har även genomforts åtgärder for att minska framkomligheten för bilismen i v issa områden (153K), i vilken 
grad detta betingats av miljö- respektive trafiksäkerhetspolitiska motiv är dock oklart. 
3 Tanken byggde bl a. på att vinsten från biltullarna skulle fördelas lika mellan alla kommuninvånare över 18 år (en 
annars vanlig modell, som bl a. föreslagits för Stockholm, är att intäkterna investeras i vägunderhåll och nya vägar.) 
Bakgrunden till denna utredning var Naturskyddsföreningens ambition att visa hur en miljöanpassad kommunikations
planering kan utformas, där man valt Örebro som en lämplig modellkommun. Utredningen ingick sedan som en del i 
den kommunikationsplan som Örebro kommun presenterade 1997. 
4 Bakgrunden är bl a. att det finns en stor grupp människor som av olika skäl inte är beredda att förändra sina 
kommunikationsbeteenden, även om samhället genomför omfattande informationskampanjer och liknande insatser i 
detta syfte. Den allmänna tendensen mot trafiktillväxt i samhället motverkar också de miljövinster som följer i de fall 
där mer hållbara kommunikationsmedel far ett starkare genomslag. 
5 Räta linjen berör RV 53, 55, 56, 67, 80 samt El8 och E20. 
6 Vägverkets positiva bemötande är begripligt; redan tidigare hade myndigheten verkat för en utbyggnad av RV70 
innefattande förbifart vid Sala. 
7 Miljönämnden, Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden inkom med synpunkter på RV70:s dragning; den 
politiska Ekogruppen var dock inte tillfrågad i de tta ärende. 
* M otiven bakom KS agerande är inte närmare utredda. Motståndare till planerna har bl a. hävdat att kommun
ledningen genom ett snabbt agerande avsåg att föregripa eventuella omprioriteringar av de 100 miljarder kronor som 
Riksdagen avsatt till infrastruktursatsningar. Dåvarande KS-ordförande tillbakavisar dock denna uppgift (108P). 
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9 Folkomröstningsinitiativet ska ha skapat betydande spänningar mellan KS och Fullmäktige. Missnöjet över att inte 
ha getts möjlighet att påverka vägbeslutet var utbrett inom Fullmäktige, och inom KS blev det naturligt att se 
omröstningen i KF som en misstroendeomröstning (147F). 
10 1990 förordade hon att kommunen skulle "verka för att RV70 förbättras i nuvarande sträckning". En viktig 
förändring hade visserligen skett genom den senare uppkomna möjligheten till statlig finansiering av projektet. Ingen 
av projektets förespråkare har emellertid velat vidkännas att den statliga finansieringen skulle utgöra ett argument 
för projektet. 
11 Förutom folkomröstningskampanjen har man även genomfort uppvaktningar vid Kommunikationsdepartementet. 
Därtill har Aktionsgruppen samverkat med vägmotståndet i andra kommuner längs den planerade Räta linjen-
dragningen inom Nätverket mot Räta linjen. Syftet med detta nätverk har varit att fa myndigheterna att prioritera 
underhåll av befintlig väg mellan Norrköping och Gävle, istället för nya vägdragningar. 
12 Ett yttrande av Salas kommunarkitekt 1995, där denne på miljömässiga grunder dömde ut såväl Räta linjen som de 
planerade förbifarterna, gavs stor uppmärksamhet (Byggnadsnämnden ställde sig också bakom detta yttrande, 421). 
13 Tjänstemän inom den kommunala organisationen försökte också framgångslöst att fa in en skrivning i kommunens 
ställningstaganden till Vägverket, att vägplanerna strider mot ekokommun-tankarna (419 107K) 
14 Den sista uppgiften kommer från Aktionsgruppen mot Räta linjen, i en skrivelse till Ines Uusmann 12 april 1998. 
15 Inom Sala kommun framställs allmänt underhållsbehoven som mycket omfattande. Medan man i flera 
grannkommuner satsat på att upprätthålla glesbygdsvägamas standard har sådana investeringar fått stå tillbaka i Sala 
med hänvisning till Räta linjen/Förbifart Sala (146P). 
16 De externa köpcentrumen lockar också bilburna kunder från ett stort upptagningsområde i M ellansverige (118K). 
En tidigare KS-ordförande förklarar kommunledningens välvilliga inställning till externa handelsetableringar som 
resultat av en logik inom kommunpolitiken, där kommuner uppfattar s ig som konkurrenter om samma företag och 
kunder. Från Örebros sida har man inte velat gå miste om det ekonomiska inflöde som externa handelsetableringar 
kan generera (12IP). 
17 Konkret beslöt man att utveckla en kommunikationsplan för Örebro (ursprungligen användes beteckningen 
trafikplan). I pr incip kan man säga att detta arbete har pågått sedan dess, då en definitiv kommunikationsplan ännu 
inte fastställts. (Under mitten och senare delen av 90-talet utvecklades dock en kommunikationsplan av mer ad hoc-
mässig karaktär; i princip ett antal delutredningar och inlagor som sammanställts.) 
18 Flera respondenter pekar på detta förhållande som någonting i sig anmärkningsvärt. Motståndet inom ledningen 
sammankopplas samtidigt med det omvittnat starka miljöengagemanget bland många ledande socialdemokrater. 
Samtidigt ska det framhållas att bilden kompliceras av att den lokala socialdemokratin i styrande ställning, även 
bedrivit en politik som bidragit till den kraftiga trafiktillväxten i tätorten (jfr ovan). 
19 De ursprunliga stamvägar som Vägverket, efter direktiv från Riksdagen 1991, identifierade är förutom RV45, 
Europavägarna E4, E6, E14, El 8, E20 och E22; dessutom också RV 40 och 75 (Vägverkets förslag till stamvägar 
fastställdes av Riksdagen våren 1993). Efter reformering av stam vägamas numrering används beteckningen Riksväg 
45 numera för hela den s k Inlandsvägen, en sträcka som löper mellan Göteborg och Riksgränsen. 
20 Därmed ställde man sig också bakom de synpunkter som tjänstemännen vid Miljökontoret fört fram som en del av 
beslutsunderlaget 
21 Planerna ställdes ut i berörda kommuner under våren 2000; då denna studie endast omfattar perioden fram till 1999 
behandlas dock inte den senaste utvecklingen. 
22 Tanken har vunnit brett politiskt gehör, framförallt då en upphöjelse av området till nationalstadspark ansetts vara 
av stort marknadsföringsvärde (Moderatema har dock ställt sig tveksamma). Möjligheten att inrätta särskilda 
national stadsparker uppstod först i mitten av 90-talet. Tillsammans med Stockholm och Uppsala var Trollhättan 
också den första kommunen som fick klartecken av regeringen att upphöja ett tätortsnära område till national
stadspark. 
23 Miljödepartementet, som utrett frågan om att omvandla Alvrummet till nationalstadspark, menar dock att en sådan 
lösning är oacceptabel då det skyddsvärda området skulle delas av den nya vägen. 
24 Den nya Länsstyrelsen för Västra Götalands län ställer sig i huvudsak bakom Vägverkets nationella plan för 1998-
2007, trots att denna inte prioriterar RV45 vid Trollhättan. Utifrån planens förslag önskar Länsstyrelsen endast 
upprioritera sträckan Båberg-Frändefors i Dalsland. 
25 Det är givetvis svårt att bedöma tillförlitligheten i denna typ av uppgifter (intervjuer med personer som inte är 
involverade i kommunens LA21-arbete hade mycket väl kunnat bedöma situationen annorlunda). Intervjupersoner 
hänvisar under alla omständigheter till ett utbrett missnöje med satsningen bland befolkningen. 
26 Den Västsvenska Industri- och Handelskammaren hävdar Lex. att man "utövar starka påtryckningar" i s itt krav på 
"motorvägsstandard" på RV45 (444). 
27 Detta framstår som logiskt då en stor del av Trollhättans befolkning direkt eller indirekt är beroende av SAAB. 
Företagets ställningstaganden kan därmed utöva en betydande påverkan på den lokala opinionsbildningen. Sådan 
opinionsbildning kan i sin förlängning även påverka den politiska beslutsprocessen på nationell nivå. 
28 Intressant nog argumenterar flera intervjuade trafikplanerare att man på kort sikt behöver tillåta trafikökningar 
samtidigt som trafikflödena på längre sikt måste minska (denna paradox behandlas mer utförligt i delavsnittet 
Tillväxtprojekt som problemlösning nedan). Här kan man ana en konflikt mellan dessa tjänstemäns uppdrag - att 
skapa förutsättningar för en fungerande trafiksituation - och deras syn på vad som är en miljömässigt motiverad 
utveckling ( 108P 117K 118K; jfr Khakee & Eckerberg 1993 s9). 
29 Det finns också flera uppgifter om hur den för Räta linjen projektansvarige tjänstemannen vid Vägverket framställt 
exploatering av bördig jordbruksmark som en ur miljösynpunkt oproblematisk faktor (147F 415 430). I t idningen 
Land 6 maj 1994 (415) ifrågasätter denne tjänsteman miljökritik av dylik exploatering: "Det finns för mycket 
jordbruksmark i Sverige. Är det inte så?" 
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30 I t.ex. RV45-fallet beskrivs möjligheten till snabbare och mer effektiva transporter som en forutsättning for de 
lokala storföretagens utvecklingsmöjligheter på den internationella marknaden. Räta linjen/Förbifart Sala blir på 
motsvarande vis en nyckelsatsning för att Sala ska kunna hävda sig ekonomiskt inom den expansiva 
Mälardalsregionen (155K). 
31 En indikation på att framkomlighetsargumenten vanligtvis främst är relaterade till tillväxtvärden är även att 
framkomlighet i Vägverkets utredningsunderlag brukar ges en monetär dimension - att man m.a.o. ekonomiskt 
värdesätter de tidsvinster som kan följa genom nya vägprojekt (494 495; se även Ahlstrand 1995 s30). 
32 När det gäller investeringar i den nationella väginfrastrukturen brukar kommunerna normalt endast bekosta 
anslutningsvägar, vilket innebär att huvuddelen av kostnaderna faller på statsmakten. 
33 En skrivelse till Vägverket där Aktionsgruppen mot Räta linjen utvecklar en naturvetenskaplig argumentation om 
Räta linjen-projektets belastning på ekosystemet, avfärdas t.ex. av ansvarig tjänsteman: "Bedömning och beslut om 
hur samhället och trafiken bör utvecklas eller avvecklas på längre sikt ligger...hos regering och riksdag vid 
utformning av den nationella politiken." (429 s 15) Denna skrivelse var en reaktion på Vägverkets arbetsplan för 
Förbifart Sala. Huvuddragen i Aktionsgruppens kommentar lyder: "Att använda stora markresurser, över 162 ha, och 
över 550 mkr till ett vägbygge som inte förankrats i gällande lagar och miljömål kan inte anses vara långsiktigt god 
hushållning och särskilt framsynt, varken miljö- eller samhällsekonomiskt. Vi använder redan 80% av jordens 
resurser på ca 20% av befolkningen, i Västvärlden [...] Den prognos för trafikökningen, 1,5% per år som ligger till 
grund för detta jätteprojekt, riskerar att bli självuppfyllande. Vill vi uppnå bärkraftig utveckling måste planeringen 
baseras på ett 'miljökorrigerat' behov av vägar, inte en fortsätting av den nuvarande trenden." (428) 
34 Där arbetet med kommunikationsfrågor inom LA21 då representerar det långsiktiga perspektivet. 
35 Projekten fyller visserligen olika syften, men som vi har sett har ekonomistiskt inriktade värden en styrande roll. 
36 Sett i e tt vidare politiskt sammanhang måste förvisso trafikfrågans politiska komplexitet framhållas. Utvecklingen 
av hållbara transportsystem nödvändiggör samverkan mellan en mångfald olika typer av åtgärder, och förutsätter 
också politiska initiativ på nationell nivå. Å andra sidan visar denna fallstudieanalys hur mål om hållbara 
kommunikationer i många fall realpolitiskt underordnas projekt som genererar ökad vägtrafik, och är tydligt 
oförenliga med LA21 -processemas intentioner. 36 För att utveckla denna satsning har kommunen fatt resurser från 
såväl Kommunikationsforskningsberedningen som genom LIP. Då biogasen endast beräknas kunna svara för en 
begränsad del av energiförsöijning i ett kretsloppsbaserat transportsystem, planerar man också att uppföra ett 
metanolkombinat; ett samarbetsprojekt med bl a. näringsliv och Högskolan TrollhättanAJddevalla. 
36 I Örebro har även genomförts åtgärder för att minska framkomligheten för bilismen i vissa områden (153K), i 
vilken grad detta betingats av miljö- respektive trafiksäkerhetspolitiska motiv är dock oklart. 
36 Tanken byggde bl a. på att vinsten från biltullarna skulle fördelas lika mellan alla kommuninvånare över 18 år (en 
annars vanlig modell, som bl a. föreslagits för Stockholm, är att i ntäkterna investeras i v ägunderhåll och nya vägar.) 
Bakgrunden till denna utredning var Naturskyddsföreningens ambition att visa hur en miljöanpassad 
kommunikationsplanering kan utformas, där man valt Örebro som en lämplig modellkommun. Utredningen ingick 
sedan som en del i den kommunikationsplan som Örebro kommun presenterade 1997. 
36 Bakgrunden är bl a. att det finns en stor grupp människor som av olika skäl inte är beredda att förändra sina 
kommunikationsbeteenden, även om samhället genomför omfattande informationskampanjer och liknande insatser i 
detta syfte. Den allmänna tendensen mot trafiktillväxt i samhället motverkar också de miljövinster som följer i de fall 
där mer hållbara kommunikationsmedel far ett starkare genomslag. 
36 Räta linjen berör RV 53, 55, 56, 67, 80 samt El 8 och E20. 
36 Vägverkets positiva bemötande är begripligt; redan tidigare hade myndigheten verkat för en utbyggnad av RV70 
innefattande förbifart vid Sala. 
36 Miljönämnden, Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden inkom med synpunkter på RV70:s dragning; den 
politiska Ekogruppen var dock inte tillfrågad i detta ärende. 
36 Motiven bakom KS agerande är inte närmare utredda. Motståndare till planerna har bl a. hävdat att 
kommunledningen genom ett snabbt agerande avsåg att föregripa eventuella omprioriteringar av de 100 miljarder 
kronor som Riksdagen avsatt till infrastruktursatsningar. Dåvarande KS-ordförande tillbakavisar dock denna uppgift 
(108P). 
36 Folkomröstningsinitiativet ska ha skapat betydande spänningar mellan KS och Fullmäktige. Missnöjet över att inte 
ha getts möjlighet att påverka vägbeslutet var utbrett inom Fullmäktige, och inom KS blev det naturligt att se 
omröstningen i KF som en misstroendeomröstning (147F). 
36 1990 förordade hon att kommunen skulle "verka för att RV70 förbättras i nuvarande sträckning". En viktig 
förändring hade visserligen skett genom den senare uppkomna möjligheten till statlig finansiering av projektet. Ingen 
av projektets förespråkare har emellertid velat vidkännas att den statliga finansieringen skulle utgöra ett argument 
för p rojektet. 
36 Förutom folkomröstningskampanjen har man även genomfört uppvaktningar vid Kommunikationsdepartementet. 
Därtill har Aktionsgruppen samverkat med vägmotståndet i andra kommuner längs den planerade Räta linjen-
dragningen inom Nätverket mot Räta linjen. Syftet med detta nätverk har varit att fa myndigheterna att prioritera 
underhåll av befintlig väg mellan Norrköping och Gävle, istället för nya vägdragningar. 
36 Ett yttrande av Salas kommunarkitekt 1995, där denne på miljömässiga grunder dömde ut såväl Räta linjen som de 
planerade förbifarterna, gavs stor uppmärksamhet (Byggnadsnämnden ställde sig också bakom detta yttrande, 421). 
36 Tjänstemän inom den kommunala organisationen försökte också framgångslöst att fa in en skrivning i kommunens 
ställningstaganden till Vägverket, att vägplanema strider mot ekokommun-tankarna (419 107K) 
36 Den sista uppgiften kommer från Aktionsgruppen mot Räta linjen, i en skrivelse till Ines Uusmann 12 april 1998. 
36 Inom Sala kommun framställs allmänt underhållsbehoven som mycket omfattande. Medan man i flera 
grannkommuner satsat på att upprätthålla glesbygdsvägarnas standard har sådana investeringar fått stå tillbaka i Sala 
med hänvisning till Räta linjen^Forbifart Sala (146P). 
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36 De externa köpcentrumen lockar också bilburna kunder från ett stort upptagningsområde i Mellansverige (118K). 
En tidigare KS-ordförande förklarar kommunledningens välvilliga inställning till externa handelsetableringar som 
resultat av en logik inom kommunpolitiken, där kommuner uppfattar sig som konkurrenter om samma företag och 
kunder. Från Örebros sida har man inte velat gå miste om det ekonomiska inflöde som externa handelsetableringar 
kan generera ( 121P). 
36 Konkret beslöt man att utveckla en kommunikationsplan för Örebro (ursprungligen användes beteckningen 
trafikplan). I p rincip kan man säga att detta arbete har pågått sedan dess, då en definitiv kommunikationsplan ännu 
inte fastställts. (Under mitten och senare delen av 90-talet utvecklades dock en kommunikationsplan av mer ad hoc-
mässig karaktär; i pr incip ett antal delutredningar och inlagor som sammanställts.) 
36 Flera respondenter pekar på detta förhållande som någonting i sig anmärkningsvärt. Motståndet inom ledningen 
sammankopplas samtidigt med det omvittnat starka miljöengagemanget bland många ledande socialdemokrater. 
Samtidigt ska det framhållas att bilden kompliceras av att den lokala socialdemokratin i styrande ställning, även 
bedrivit en politik som bidragit till den kraftiga trafiktillväxten i tät orten (jfr ovan). 
36 De ursprungliga stamvägar som Vägverket, efter direktiv från Riksdagen 1991, identifierade är förutom RV45, 
Europavägarna E4, E6, E14, E18, E20 och E22; dessutom också RV 40 och 75 (Vägverkets förslag till stamvägar 
fastställdes av Riksdagen våren 1993). Efter reformering av stamvägarnas numrering används beteckningen Riksväg 
45 numera för hela den s k Inlandsvägen, en sträcka som löper mellan Göteborg och Riksgränsen. 
36 Därmed ställde man sig också bakom de synpunkter som tjänstemännen vid Miljökontoret fört fram som en del av 
beslutsunderlaget. 
36 P lanerna ställdes ut i berörda kommuner under våren 2000; då denna studie endast omfattar perioden fram till 1999 
behandlas dock inte den senaste utvecklingen. 
36 Tanken har vunnit brett politiskt gehör, framförallt då en upphöjelse av området till nationalstadspark ansetts vara 
av stort marknadsföringsvärde (Moderaterna har dock ställt sig tveksamma).Möjligheten att inrätta särskilda 
nationalstadsparker uppstod först i mitten av 90-talet. Tillsammans med Stockholm och Uppsala var Trollhättan 
också den första kommunen som fick klartecken av regeringen att upphöja ett tätortsnära område till 
nationalstadspark. 
36 Miljödepartementet, som utrett frågan om att omvandla Älvrummet till nationalstadspark, menar dock att en sådan 
lösning är oacceptabel då det skyddsvärda området skulle delas av den nya vägen. 
36 Den nya Länsstyrelsen för Västra Götalands län ställer sig i huvudsak bakom Vägverkets nationella plan för 1998-
2007, trots att denna inte prioriterar RV45 vid Trollhättan. Utifrån planens förslag önskar Länsstyrelsen endast 
upprioritera sträckan Båberg-Frändefors i Dalsland. 
36 Det är g ivetvis svårt att bedöma tillförlitligheten i denna typ av uppgifter (intervjuer med personer som inte är 
involverade i kommunens LA21-arbete hade mycket väl kunnat bedöma situationen annorlunda). Intervjupersoner 
hänvisar under alla omständigheter till ett utbrett missnöje med satsningen bland befolkningen. 
36 Den Västsvenska Industri- och Handelskammaren hävdar t.ex. att man "utövar starka påtryckningar" i si tt krav på 
"motorvägsstandard" på RV45 (444). 
36 Detta framstår som logiskt då en stor del av Trollhättans befolkning direkt eller indirekt är beroende av SAAB. 
Företagets ställningstaganden kan därmed utöva en betydande påverkan på den lokala opinionsbildningen. Sådan 
opinionsbildning kan i sin förlängning även påverka den politiska beslutsprocessen på nationell nivå. 
36 Intressant nog argumenterar flera intervjuade trafikplanerare att man på kort sikt behöver tillåta trafikökningar 
samtidigt som trafikflödena på längre sikt måste minska (denna paradox behandlas mer utförligt i delavsnittet 
Tillväxtprojekt som problemlösning nedan). Här kan man ana en konflikt mellan dessa tjänstemäns uppdrag - att 
skapa förutsättningar för en fungerande trafiksituation - och deras syn på vad som är en miljömässigt motiverad 
utveckling (108P 117K 118K; jfr Khakee & Eckerberg 1993 s9). 
36 Det finns också flera uppgifter om hur den för Räta linjen projektansvarige tjänstemannen vid Vägverket framställt 
exploatering av bördig jordbruksmark som en ur miljösynpunkt oproblematisk faktor (147F 415 430). I t idningen 
Land 6 maj 1994 (415) ifrågasätter denne tjänsteman miljökritik av dylik exploatering: "Det finns för mycket 
jordbruksmark i Sverige. Är det inte så?" 
36 I t.ex. RV45-fallet beskrivs möjligheten till snabbare och mer effektiva transporter som en förutsättning för de 
lokala storföretagens utvecklingsmöjligheter på den internationella marknaden. Räta linjen/Förbifart Sala blir på 
motsvarande vis en nyckelsatsning för att Sala ska kunna hävda sig ekonomiskt inom den expansiva 
Mälardalsregionen (155K). 
36 En indikation på att framkomlighetsargumenten vanligtvis främst är relaterade till tillväxtvärden är även att 
framkomlighet i Vägverkets utredningsunderlag brukar ges en monetär dimension - att man m.a.o. ekonomiskt 
värdesätter de tidsvinster som kan följa genom nya vägprojekt (494 495; se även Ahlstrand 1995 s30). 
36 När det gäller investeringar i den nationella väginfrastrukturen brukar kommunerna normalt endast bekosta 
anslutningsvägar, vilket innebär att huvuddelen av kostnaderna faller på statsmakten. 
36 En skrivelse till Vägverket där Aktionsgruppen mot Räta linjen utvecklar en naturvetenskaplig argumentation om 
Räta linjen-projektets belastning på ekosystemet, avfärdas t.ex. av ansvarig tjänsteman: "Bedömning och beslut om 
hur samhället och trafiken bör utvecklas eller avvecklas på längre sikt ligger...hos regering och riksdag vid 
utformning av den nationella politiken." (429 s 15) Denna skrivelse var en reaktion på Vägverkets arbetsplan för 
Förbifart Sala. Huvuddragen i A ktionsgruppens kommentar lyder: "Att använda stora markresurser, över 162 ha, och 
över 550 mkr till ett vägbygge som inte förankrats i gällande lagar och miljömål kan inte anses vara långsiktigt god 
hushållning och särskilt framsynt, varken miljö- eller samhällsekonomiskt Vi använder redan 80% av jordens 
resurser på ca 20% av befolkningen, i Västvärlden [...] Den prognos för trafikökningen, 1,5% per år som ligger till 
grund för detta jätteprojekt, riskerar att bli självuppfyllande. Vill vi uppnå bärkraftig utveckling måste planeringen 
baseras på ett 'miljökorrigerat' behov av vägar, inte en fortsättning av den nuvarande trenden." (428) 
36 Där arbetet med kommunikationsfrågor inom LA21 då representerar det långsiktiga perspektivet. 
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36 Projekten fyller visserligen olika syften, men som vi har sett har ekonomistiskt inriktade värden en styrande roll. 
36 Sett i e tt vidare politiskt sammanhang måste forvisso trafikfrågans politiska komplexitet framhållas. Utvecklingen 
av hållbara transportsystem nödvändiggör samverkan mellan en mångfald olika typer av åtgärder, och förutsätter 
också politiska initiativ på nationell nivå. Å andra sidan visar denna fallstudieanalys hur mål om hållbara 
kommunikationer i många fall realpolitiskt underordnas projekt som genererar ökad vägtrafik, och är tydligt 
oförenliga med LA21-processemas intentioner. 
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9 

Politiska förutsättningar för hållbar utveckling 
"In terms of the green house issue, I w ill explain as clearly as I can, today and every other 
chance I get, that we will not do anything that harms our economy." George W. Bush1 

I denna avhandling analyseras politiska processer för hållbar utveckling i svenska kommuner, 
ofta sammanfattat med beteckningen lokal Agenda 21 (i studien LA21). Min ambition 
med studien har varit att bidra till förståelsen av miljöpolitikens villkor, och då mer 
konkret de utmaningar som möter kommuner som aktivt arbetar med hållbar utveckling. 
Miljöfrågan har här analyserats mot bakgrund av det moderna samhällets ekonomiska 
utvecklingsmodell, inriktad mot målet att generera ekonomisk tillväxt (Henderson 1995, 
Daly 1996, Plumwood 1995, 1997a). I studien används beteckningen tillväxtekonomin 
om denna modell. En grund för avhandlingen är tanken att miljöpolitikens villkor formas i en 
konfliktrelation mellan ekonomiska mål och visionen om en god miljö (jfr Miller 1994 
s79f, 85, Daly 1994 s286f, Redclift 1996, Lumley 1997). Här har detta beskrivits som ett 
spännningsfalt mellan ekonomiska och ekologiska mål. Utifrån denna konfliktrelation 
utvecklas också en dialektisk ansats betecknad Spänning kompromiss-modellen, som en 
grund för förståelsen av miljöpolitikens utvecklingsdynamik i tillväxtekonomin (se kap. 2). 

I studien analyseras kommuner där ett aktivt arbete med hållbar utveckling utvecklats 
(Kungsör, Sala, Trollhättan och Örebro). Tanken är att analys av sådana "framgångs
kommuner" möjliggör bättre förståelse av LA21 som politisk utmaning. Analysen 
avser: (i) betydelsen av den kommunala kontexten samt viktigare drivkrafter bakom 
processerna, (ii) LA21-processernas inriktningar i idé och handling [processanalys], (iii) 
motsättningar mellan ekonomiska och ekologiska mål som uppträder i samband med 
LA21. En övergripande frågeställning avser möjligheterna att genomföra politik för 
hållbar utveckling i lokalsamhället. Som orienteringspunkter för avhandlingens analys 
av process och motsättningar renodlas tre olika perspektiv på miljöproblemen och dess 
natur (kap. 3), här betecknade ekonomism, ekomodernism och socialekologi. 

Jag har med studien velat spegla ekologisk problemlösning som en dynamisk utmaning. 
Eller annorlunda uttryckt från en utgångspunkt som tar fasta på hur miljöpolitikens villkor 
förändras i samverkan mellan: (i) förvärrade miljöproblem, (ii) människans förändrade 
förståelse av den ekologiska krisen, samt (iii) konflikter till andra samhällsmål. I studien 
finns en öppenhet för att politik för hållbar utveckling antingen kan inordnas under tillväxt
ekonomins mål och funktionssätt, eller på någon annan form av utvecklingsmodell. 

Detta kapitel består av två delar. Inledningsvis ger jag en sammanfattning av den empiriska 
fallstudien. Dels återges centrala slutsatser från respektive kapitel, dels formuleras 
slutledningar med den samlade studien som grund. I den andra delen utvecklas en över
gripande syntes. Här behandlas frågan om förutsättningarna att genomföra politik för 
hållbar utveckling, samt förändringstendenser i den ekologiska problemlösningens villkor. 
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A. Slutsatser från fallstudien 
Kontext och drivkrafter 
Analysen i kapitel 5 visar hur det aktiva LA21-arbetet i studiens kommuner tydligt 
måste sättas i samband med lokala socioekonomiska förhållanden. Framförallt gäller 
detta Kungsör och Trollhättan, och i något mindre grad Sala, där processerna vuxit fram 
i en miljö av ekonomisk recession och arbetslöshetsproblem. LA21 ses här som en 
ekonomisk utvecklingsmöjlighet och marknadsföringsfråga, vilket speglar ekomodemism 
(jfr Casagrande Jr. & Welford 1997, Murphy 2000). Den viktigaste enskilda faktorn 
bakom processerna är dock förekomsten av s.k. eldsjälar. De studerade kommunernas 
jämförelsevis framgångsrika ansatser är ett direkt resultat av dessa enskilda individers 
insatser. 

Omställningen till hållbar utveckling är en mångdimensionell utmaning. De 
förhållanden som åberopas som framgångsfaktorer i LA21 skiljer sig också från 
kommun till kommun. Utvecklingen av processerna vilar i hög grad på lokala aktörers 
förmåga att uppmärksamma och utnyttja de möjligheter som den egna kommunen 
erbjuder. Det visar sig t.ex. att såväl de mindre kommunernas landsortsläge som de 
större kommunernas urbana förändringsdynamik framhålls som fördelar. Sammantaget 
ger analysen inte underlag till slutsatser om specifika kontextfaktorer som är 
nödvändiga vid utveckling av LA21-processer. 

Analysen visar dock hur kontextfaktorer i vissa fall medför begränsningar för 
möjligheterna att utveckla processerna. Tydligast gäller detta Kungsör. I kapitel 5 och 6 
framgår hur kommunens ringa befolkningsunderlag och stora beroende av grann
kommuner, begränsar handlingsutrymmet i LA21. De enskilda kommunernas särskilda 
förutsättningar påverkar även möjligheterna att integrera olika typer av 
frågor/dimensioner i processerna. De mindre kommunemas har t.ex. mer begränsade 
resurser för investeringar i tekniska system, och saknar också de större kommunernas 
personalresurser. Sådana förhållanden påverkar tydligt processernas inriktningar vid 
jämförelse mellan de större och mindre kommunerna. Här måste man förvisso även ta 
hänsyn till att problembilden skiljer sig. Analysen redovisar t.ex. hur föreningen av 
resurser och problembild stimulerar integrering av transportfrågan i de större 
kommunerna, medan det omvända är fallet i de mindre kommunerna. 

Processanalys 
Nedan behandlas processernas innehåll i idé och handling. Frågan om processernas 
legitimitet uppmärksammas däremot först i nästa avsnitt. Anledningen är att denna fråga 
kan ges en mer allsidig belysning om den även relateras till analysen av motsättningar. 

Idéplan: Dokumentanalysen i kapitel 6 avser: (i) synen på ekosystemet och den ekologiska 
hisens natur, (ii) samhällsanalys och processernas roll, (iii) synen på ekologisk problem
lösning. Inom samtliga dessa teman uppvisar processerna en tydlig socialekologisk 
inriktning, även om vissa enskilda teman också är förenliga med ekomodernism (se kap. 
6). Den ekologiska problemlösningen uppfattas kort som en mer djupgående utmaning 
av värderingar, livsstilsmönster och ekonomiska förhållanden. På grundval av de 
kriterier som redovisas i kapitel 3 är det min bedömning att kommunernas LA21-
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dokument speglar en holistisk syn på ekologisk problemlösning. För detta talar inte bara 
idéer om att ekologiska överväganden bör integreras i alla delar av samhällslivet, utan 
även att problemlösningen uppfattas som ett led i att stärka de enskilda människorna och 
höja deras livskvalitet. 

Givet LA21-visionernas djupgående innebörd sker dock påfallande lite problematisering 
av konflikter mellan olika intressen, mål och värden i LA21-dokumenten. Detta kan ge 
intryck av implementeringen av LA21 -målen som en i huvudsak konflikt fri process, där 
samhället gradvis anpassas efter hållbara principer. Detta är också ett definierande drag 
för ekomodernismen (Hajer 1995, Mol 1997, Low & Gleeson 1997). Nedtoningen av 
konfliktfrågor sammanhänger möjligen med att det i högre grad är tjänstemän än politiker 
som svarar för problemformuleringen. Från ansvariga tjänstemäns sida finns rimligen skäl 
att inte betona ideologiska konfliktlinjer. De realpolitiska motiven bakom processerna 
skiljer sig också i flera avseenden från LA21-dokumentens riktlinjer. Detta gäller då i 
synnerhet kommunerna Kungsör, Sala och Trollhättan, där ekomodernistiskt färgade 
motiv är centrala för det politiska stödet (se kap. 5 och 7 B). Från ledande politiskt håll 
förespeglas här en positiv samverkan mellan miljö och tillväxtmål; en tendens som är 
särskilt tydlig i Kungsör och Trollhättan. Man kan peka på en svårförenlighet mellan 
konkurrensrelaterade motiv och LA21-dokumentens socialekologiskt präglade ideal om 
samarbete och öppenhet - att dela med sig av erfarenheter utåt. 

Handlingsplan: Kommunernas LA21-verksamheter avspeglar inte nödvändigtvis de 
officiella målen med LA21. Verksamheterna är i hög grad resultat av självständiga 
initiativ inom olika delar av den kommunala organisationen och andra delar av 
kommunen. Under alla förhållanden ger dock dessa verksamheter en uppfattning om 
vad som är möjligt att skapa legitimitet för. Här uppträder både ekomodernistiskt och 
socialekologiskt inriktade fenomen. 

Satsningar på ekoeffektivitet och miljöanpassning av infrastrukturer, byggnader och 
tekniska system är viktiga inslag i processerna. Huvuddelen av den ekonomiska 
resurstilldelningen till LA21 avser denna typ av satsningar. I kommunernas LA21-
dokument framträder målen om hållbara tekniska system som inslag i förverkligandet av 
en socialekologiskt präglad vision av det hållbara samhället. Som redovisas i kapitel 5 
och 7 definierar i praktiken dock ekomodernistiska motiv i långt högre grad de tekniska 
LA21-satsningarna. Merparten av avsatta resurser avser också miljöanpassning av 
befintliga system. Tydligast visar sig detta på energiområdet, med storskaliga 
investeringar i fjärrvärmesystemen. Det Lokala investeringsprogrammet (LIP) har här 
haft en styrande påverkan. I kapitel 7 konstateras även att kulturen inom tekniska 
verksamheter befrämjar en ekomodemistisk syn på ekologisk problemlösning. 

Utvecklingen av miljöledningssystem har varit en prioriterad uppgift: i kommunerna 
under senare delen av 90-talet Miljöledningsystemen är grundade på ett tekniskt förhållnings
sätt till miljöarbete, och de system som inspirerat kommunerna (EMAS och ISO 14001) 
bygger på att ekonomiska drivkrafter är en central mekanism i problemlösningen 
(Connelly & Smith 1999). Som framhålls i kapitel 6 är det också tveksamt ifall sådana 
system kan fungera som instrument för förverkligandet av socialekologiskt inriktade 
visioner, baserade på en komplex samverkan av sociala och beteenderelaterade faktorer. 
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Processerna uppvisar en mångfald socialekologiskt inriktade verksamheter. Uttryck 
för detta redovisas framförallt i kapitel 6 och 7. De viktigaste uttrycksformerna är: 
(a) Arbetet med att involvera civilsamhället, och att fa till stånd ett underifrån-
perspektiv. (b) Integreringen av sociala dimensioner. Under senare delen av 90-talet har 
kommunerna satsat offensivt på att integrera folkhälso- och livskvalitetsfrågor - men 
också visionsarbete - i processerna. I kapitel 6 konstateras dock att arbetet med folkhälsa 
vanligtvis inte är direkt relaterat till ekologisk problemlösning, (c) Ambitionen att 
utveckla kretslopp mellan stad och land, samt att stärka den lokala ekonomin. En 
mångfald aktiviteter inom olika arenor och verksamhetsområden speglar visionen om en 
småskalig, lokal och kretsloppsbaserad ekonomi, (d) Arbetet med biologisk mångfald 
som led i a tt bl a. förändra människans naturrelation. I p rocesserna har utvecklats olika 
typer av verksamheter som avser att på sociala och ekologiska grunder främja biologisk 
mångfald. 

Undersökta arenor och verksamhetsområden uppvisar betydande skillnader med 
avseende på engagemang, LA21-arbetets orienteringar, samt synsätten på ekologisk 
problemlösning (den politiska arenan behandlas i följande avsnitt). Genomslaget för 
LA21 är starkast inom förvaltningsorganisationen. Processerna utvecklas här delvis 
genom en spridningsdynamik (jfr Jennings & Zandbergen 1995); t.ex. har 
barnomsorgen genom dess exempel inspirerat även andra verksamheter. Skillnader i 
LA21-arbetets förutsättningar måste främst förstås mot bakgrund av verksamheternas 
natur och organisation. Den samlade bedömningen är att LA21 inom s.k. mjuka 
verksamheter i högre grad kännetecknas av socialekologiska utgångspunkter, medan 
tekniska verksamheter är tydligare präglade av ekomodernism. I kapitel 7 konstateras 
även att förutsättningarna att mobilisera de anställda vanligen är större i förvaltningar 
med en platt organisation och små arbetsplatser/enheter. I civilsamhället har processerna 
efterhand fatt en bredare definition. Analysen i kapitel 7 redovisar tre principiella 
grunder till att hävda att processerna i civilsamhället har en socialekologisk orientering: 
(1) Kommuninvånarna betraktas som berörda parter med en central roll vid 
implementeringen av LA21. (2) Kommunerna strävar efter att involvera medborgarna i 
policyformulering och dialog kring ekologisk problemlösning. (3) Den ekologiska 
problemlösningen i civilsamhället utgör breda utvecklingssatsningar (där sociala och 
ekonomiska mål integreras). Näringslivets medverkan vilar i hög grad på 
ekomodernistiska motiv. Från politiskt håll har också näringslivets roll till stor del 
definierats utifrån målet att skapa gröna jobb och nya företagsetableringar (tydligast i 
Trollhättan). 

Motsättningar 
I kapitel 8 analyseras en rad frågor som synliggör mer tydliga motsättningar mellan 
ekonomiska tillväxtmål och LA21-målen för hållbar utveckling. Sådana konflikter 
artikuleras särskilt tydligt i transportplaneringen. Detta är logiskt. Trafiken är en 
huvudfaktor bakom flera av vår tids stora miljöproblem (Holmberg & Ràde 1997). 
Samtidigt försvåras möjligheterna att lösa trafikrelaterade miljöproblem genom en 
komplex samverkan av faktorer från individ- till systemnivå (se t.ex. Windahl 1997, 
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Falkemark 1997, Melin 2000). I studien analyseras ett antal förbifarts- och motorvägs
projekt i Sala, Trollhättan och Örebro, samt utbyggnaden av ett externt köpcentrum i 
Trollhättan (även detta relaterar till transportproblematiken). Dessa sammanfattas med 
beteckningen tillväxtprojekt. 

I de berörda kommunerna uttrycks mål att utveckla hållbara trafiksystem grundat på 
socialekologiska ideal (se kap. 8). Kommunemas politiska ledning agerar samtidigt i 
flera fall aktivt för att genomföra de infrastrukturella tillväxtprojekt som undersöks. 
Detta trots ett ofta starkt lokalt miljömotstånd, samt att trafiktillväxt i flera fall utgör ett 
villkor i projektens ekonomiska kalkyl. Tillväxtprojekten visar på flera sätt ékonomistiska 
uttryck i synen på samhälle och utveckling. De är tydligt präglade av ekonomismens 
konkurrensnorm, och legitimeras till stor del även med enskilda aktörers ekonomiska 
nyttopreferenser (främst handelns och industrins) [jfr Dryzek 1987 s53f]. Framförallt 
illustrerar projekten dock idén om den ekonomiska tillväxten som ett riktgivande mål 
för samhället (jfr kapitel 3). Tillväxtprojekten framträder ofta direkt eller indirekt som 
symboler och villkor för framsteg och utveckling. I f lera fall framställs projekten även 
som nödvändiga för att möta konkurrensen från omvärlden. Samtidigt som infra
strukturprojekten ofta legitimeras med trafikökningsscenarier, kan de omvänt också ses 
som en förutsättning för växande volymer av fordon och varor på vägarna (Hamer 
1999). Den ofta uttalade eller underförstådda föreställningen om frånvaron av politiska 
alternativ till tillväxtprojekten, illustrerar ett synsätt där människa och politik har att 
anpassa sig efter en utveckling som följer sin egen logik. Den logik som styr 
trafikplaneringen bidrar sammantaget till att reproducera en transportpolitik grundad på 
ekonomistiskt inriktade mål och medel, och ger föga impulser att problematisera 
miljöbelastningen från transportsystemen i dagens samhälle. 

B. Syntes 
Frågan om villkoren att genomföra politik för hållbar utveckling måste bedömas från 
olika synvinklar. Beroende på infallsvinkel framträder olika bilder - bilder som också 
kan framstå som paradoxala. Ämnet behandlas här både med utgångspunkt från 
processernas innehåll och de restriktioner som sätts mot bakgrund av bl a. motsättningar 
och kontext. Frågan belyses även utifrån en dynamisk tolkning av spänningsfältet 
ekonomi-ekologi, med särskilt fokus på föränderlighet över tid (se kap. 1 och 2). 
Bedömningarna av dynamiken inom spänningsfältet ekonomi-ekologi speglas genom 
såväl tillväxtmålens som LA21:s roll i lokalsamhället. I avsnittet behandlas i nämnd 
ordning: 

(i) Begränsande faktorer för u tvecklingen av LA21 
(ii) LA21-processernas inre utvecklingsdynamik 
(iii) Styrkerelationerna inom spänningsfältet ekonomi-ekologi 
(iv) Ekologiska kompromisser och problemlösning bortom sådana kompromisser 

Begränsande faktorer för utvecklingen av processerna 
Analysen visar på tydliga begränsningar för möjligheterna att utveckla och fördjupa 
LA21-arbetet. Konkret avses då att mål i LA21-dokument i praktiken ofta är svåra att 
omsätta i handling. Bakgrunden ska här sökas i en samverkan av: (1) Faktorer relaterade 
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till kontext, resurser och regelverk. (2) Att vissa LA21-mål saknar legitimitet (3) Att 
tillväxtrelaterade mål i olika avseenden försvårar eller motverkar genomförandet av 
LA21-mål. Dessa tre faktorer behandlas här i nämnd ordning: 

(1) Kontext, resurser och regelverk: Processerna har hittills främst inriktats mot frågor 
som är enklare att integrera inom ramarna för kommunernas särskilda förutsättningar 
och handlingsutrymme. En fortsatt fördjupning kan dock resa krav på integrering av mer 
komplicerade frågor. Med fördjupning avses då en utveckling mot mer långtgående 
åtaganden, t. ex. genom integrering av ekonomiskt resurskrävande lösningar och 
komplexa problem. Exempel är utmaningen att utveckla hållbara transportsystem i de 
mindre kommunerna, eller målet i Örebro att (åter)skapa en fiinktionsblandad stad (se 
kap. 6). Resurstilldelningen till LA21 är också en i sammanhanget viktig faktor (jfr 
Eckerberg & Brundin 2000 sl6f). Finansieringen av LA21-insatser sker i hög grad 
genom tillfälliga finansieringsformer och mer ad hoc-mässiga lösningar (se bl.a. kapitel 
7). En fortsatt fördjupning kan leda till krav på mer stabila finansieringsvillkor. Då LA21 
inte tillhör kommunemas lagreglerade verksamheter är det samtidigt sannolikt svårt att 
rent ekonomiskt hävda dessa frågor gentemot kommunernas kärnverksamheter. Att 
satsningarna på LA21 återkommande ställs mot kommunernas ekonomiska ramar är ett 
resultat av kommunekonomiska realiteter. Ofta framträder emellertid en bild i intervjuer 
av resursallokeringen till LA21 som blott en administrativ och budgetteknisk fråga. 
Fördelningen av kommunala budgetmedel är emellertid inte enbart en fråga för 
kommunens ekonomiansvariga, utan speglar också värderingar om vilken politik som 
bör prioriteras. 

Av skäl som redovisas i kapitel 2 genomförs ingen samlad undersökning av hur 
faktorer relaterade till nationell politisk styrning, regelverk m.m. påverkar processernas 
villkor. En slutsats som kan dras av fallstudien är dock att aktiva nationella stödinsatser 
inte utgör ett villkor för etableringen av LA21 -processer. Samtliga fyra kommuner 
påböljade arbetet med hållbar utveckling redan innan statsmakten mer målmedvetet 
började stödja sådana initiativ.2 Samtidigt är det uppenbart att möjligheterna till 
fördjupning av LA21-arbetet i hög grad är avhängig faktorer relaterade till nationell 
politisk styrning. I studien visar det sig både direkt och indirekt hur den nationella nivån 
påverkar processernas villkor, såsom exempelvis i samband med analyserade 
motsättningar. Synpunkter som går igen i hela intervjumaterialet avser annars hur olika 
former av nationella och EU-relaterade regelverk försvårar - och ofta motverkar - arbetet 
med hållbar utveckling. Vissa regelverk kommer mer tydligt i konflikt med konkreta 
inslag i processerna. Ett bra exempel på detta avser EU:s regler för offentlig 
upphandling (se kap. 6). Upphandlingsreglerna illustrerar en tydlig motsättning mellan 
en ekonomistisk konkurrensnorm - där alltså miljömål underordnas den fria rörligheten 
på varumarknaden - och kommunernas social ekologiskt inriktade mål att sluta 
kretsloppen mellan stad och land. 

Samtidigt visar studien hur nationella stödinsatser kan ge en viktig stimulans åt 
LA21. Framförallt har det Lokala investeringsprogrammet inneburit en substantiell 
resursförstärkning, och möjliggjort satsningar som i många fall annars sannolikt aldrig 
kommit ifråga. I vilken grad LIP påverkar mobilisering och utvecklingsdynamik i 
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LA21-arbetet är dock oklart. Å ena sidan har LIP skapat sysselsättningstillfällen och 
bidragit till att ytterligare synliggöra frågor om hållbar utveckling på den politiska 
dagordningen. Å andra sidan förekommer uppgifter om hur satsningarna på LIP medfört 
omprioriteringar i kommunernas LA21-arbete. Som konstateras i kapitel 5 har det 
ekomodemistiska anslag som präglar LIP fatt kommuner att av resursskäl bl.a. 
nedprioritera arbetet med medborgardialog (jfr Fudge & Ro we 2000 s69). 

Tabell 9.1 sammanfattar förhållanden relaterade till kontext, resursfaktorer och 
regelverk, vilka kan begränsa möjligheterna att utveckla LA21-processerna: 

Tabell 9.1. Begränsande faktorer för LA21 relaterade till kontext, resursfaktorer och regelverk 

De enskilda kommuernas 
särskilda förutsättningar 

Kommunalekonomiska 
förhållanden 

Regelverk och annan styrning på 
högre nivåer (nationellt, EU) 

Påverkar möjligheterna att: 
(1) Integrera olika 
dimensioner/mål i LA21 
(2) Mobilisera 
civilsamhället 

Skapar: 
(1) Osäkra och skiftande 
finans ierings former 
(2) Vid fördjupning risk för 
tydligare resurskonflikter med 
(lagreglerade) kommunala 
käraverksamheter. 

Försvårar genomförandet av olika mål 
(t ex närproduktion av livsmedel) 

(2) Otillräcklig legitimitet: Legitimiteten för kommunemas LA21-mål återfaller både på 
synen på ekologisk problemlösning samt handlingsberedskapen inom olika kommunala 
arenor. Här har den politiska arenan en särskilt viktig roll. Samtidigt som processernas 
utveckling varit beroende av politiskt stöd, framställs svagt politiskt ledarskap i 
kommunerna Kungsör, Sala och Trollhättan ofta som ett betydande problem. Framförallt 
anses detta skapa problem när det gäller legitimiteten för LA21 gentemot allmänheten. 
Med en kommunpolitik i hög grad inriktad mot förvaltande - och där idédebatt och 
strategisk diskussion far en mer underordnad roll - riskerar politiken snarare att bli en 
bromsande kraft i arbete med långsiktiga frågeställningar (se kap. 7; jfr Asplund m.fl. 
1997 kap. 10). En fortsatt fördjupning av processerna är på sikt knappast möjlig om inte 
samtidigt den politiska arenan utvecklar en mer aktiv roll i dessa kommuner. 

Det svaga politiska ledarskapet (med undantag för Örebro) sätts i kapitel 7 även i 
samband med inflytandet av ekomodernistiska motiv inom politiken. Så länge motiv 
som inte primärt handlar om hållbar utveckling har ett större inflytande över LA21, är 
det min bedömning att detta begränsar möjligheterna att genomföra LA21 -dokumentens 
socialekologiskt inriktade mål. Som framkommer i både kapitel 5 och 7 förefaller viljan 
att avsätta resurser till LA21 begränsas betydligt när mål om hållbar utveckling inte 
samtidigt kan förenas med andra politiska motiv. Introduktionen av livsstilsfrågor och 
mål om djupgående systemförändringar kan främst sättas i samband med det starka 
tjänstemannainflytandet över problemformuleringen. Idéer om grundläggande livsstils-
förändringar och tankar som utmanar ekonomiska intressen, har dock små förut
sättningar att förverkligas så länge inte dessa är förankrade inom kommunpolitiken. Den 
ideologiska klyftan vid jämförelse av de motiv som vägleder den politiska arenan 
(ekomodernism) och LA21 -dokument (socialekologi), har inte blivit tydligt artikulerade 
i den lokala debatten. Om inte dessa skillnader i perspektiv på ekologisk problemlösning 
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minskar är det min bedömning att en fortsatt utveckling av processerna sannolikt 
utmynnar i växande målkonflikter. Alternativet är att LA21 förlorar dess momentum. 
Avmattningen i Sala kommun (se kap. 8) kan tolkas som uttiyck för hur tongivande 
synsätt på miljö och hållbar utveckling inom politiken, hindrat fortsatt fördjupning av 
LA21 -arbetet i enlighet med antagna mål. 

Möjligheten att utveckla LA21 inom kommunala verksamheter begränsas av 
svårigheterna att skapa en bred mobilisering inom alla delar av organisationen. 
Dessutom försvåras sannolikt möjligheterna att genomföra måldokumentens social-
ekologiskt inriktade mål inom de tekniska verksamheternas ansvarsområden, av att 
problemlösningskulturen här befrämjar ekomodernistiska metoder. Denna slutsats är i 
än högre grad giltig för näringslivet. Av allt att döma skapar konkurrensmekanismer och 
andra beroenderelationer här starkare bindningar till tillväxtekonomin än inom övriga 
arenor (se kap. 7 och 8). LA21-arbetets villkor är vid jämförelse mycket annorlunda i 
civilsamhället, då organiseringen här inte är underställd omsättningskrav och marknads-
mässiga hänsyn. I kapitel 7 redovisas samtidigt en rad kontextrelaterade, politiska och 
individanknutna faktorer som motverkar möjligheterna till allmän mobilisering för 
LA21. I sammanhanget bör dock påminnas om hur ansatser att skapa medborgardialog 
kring strategiska kommunala frågor representerar en ny utvecklingstendens inom 
kommunpolitiken (se kap. 7; även Asplund m fl. 1997, Khakee 1998), och att det 
sannolikt tar tid att etablera denna form av politisk problemlösning. 

Det visar sig generellt mycket svårt att implementerà mål som ställer krav på mer 
grundläggande beteendeförändringar bland befolkningen. Som ovan noteras bör detta 
delvis sättas i samband med att ekomodernismen inom den politiska arenan inte ger 
impulser till politiska initiativ kring beteendefrågor. Mänsklig bekvämlighet, och en 
svag motivation bland människor att förändra invanda beteenden, är att döma av 
intervjuuppgifter dock den viktigaste bakgrunden (se kap. 7; jfr Lindén 2001). Den 
ökade mångfalden av metoder för att skapa engagemang i civilsamhället kan tolkas som 
ett svar på problemen att få till stånd beteendeförändringar i lokalsamhället. 

Tabell 9.2 ger en sammanfattande bild av begränsande faktorer för fördjupning av 
processerna i enlighet med antagna mål, relaterade till synsätt på ekologisk 
problemlösning samt handlingsberedskap inom olika kommunala arenor: 
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Tabell 9.2. Begränsningar för fördjupning av LA21 relaterade till studerade arenor 

Kännetecknande drag Effekter 

Politiken Präglad av ekomodernism (undantag Örebro där 
utgångspunkten är tydligare socialekologisk). Uttrycks 
bl a i: 
•Andra motiv än hållbar utveckling påverkar 
inriktningar och resurstilldelning. 

•Svagt politiskt ledarskap (undantag Örebro). 

oLA21 behandlas som icke-ideologisk 
konsensusfråga. Begränsad idédiskussion. 

Försvårar på sikt 
fördjupning av processerna. 
Svårt att implementerà mål 
som: 
•Bygger på mer djupgående 
förändringar av system och 
beteenden. 
•Tydligare hamnar i 
konflikt med ekonomiska 
intressen. 

Förvaltnings
organisationen, 
civilsamhället 
och näringslivet 

A. Svårigheter att skapa bred mobilisering är ett 
generellt problem (trots betydande skillnader mellan 
olika arenor/verksamhetsområden). 
B. Tekniska verksamheter (inom kommunorg.) samt 
näringslivs arenan präglad av ekomodernism. 

A. Försvårar 
implementeringen av 
LA21-mål som bygger på 
bred medverkan. 
B. Svårigheter att 
implementerà social
eko logiskt orienterade mål 
som bygger på näringslivets 
och tekniska verksamheters 
medverkan. 

Lokalsamhället 
i allmänhet 

Svag beredskap till beteendeförändringar. Försvårar implementering 
av en rad socialekologiskt 
inriktade mål. 

(3) Tillväxtvärden som begränsande faktor. Den empiriska studien i kapitel 5-7 ger i 
stora drag en bild av det kommunala arbetet med hållbar utveckling som en politiskt 
prioriterad fråga. Som analysen av motsättningar i kapitel 8 visar kan man samtidigt på 
en rad grunder hävda att tillväxtvärden har en realpolitiskt tyngre roll. Ett mer talande 
uttryck för detta är hur det i samband med tillväxtprojekten som regel finns ett tydligt 
politiskt ledarskap, i kontrast till situationen inom LA21-processerna. Att vissa under
sökta vägprojekt inte går att legitimera enligt Vägverkets egna trafikfiödeskriterier, kan 
tolkas som att hur rationalitet underordnas realpolitiska styrkeförhållanden (jfr 
Ahlstrand 1995, Flyvbjerg 1991b). Projekten legitimeras också i hög grad med argument 
anpassade till den politiska spelplanens rådande förutsättningar. I fallet Överby köpcentrum 
- en politiskt mindre kontroversiell fråga - har den politiska ledningen varit tydlig med 
projektets underliggande konkurrens- och till växtmotiv. När det däremot gäller Förbifart 
Sala och RV45 har miljömotståndet medverkat till att kommunledningarna under 
processens gång anammat argument som framstår som motstridiga. Även den 
problembild som motiverar projekten kan ge en uppfattning om styrkan i de ekonomiska 
tillväxtmålen. Initiativet av den politiska ledningen i Trollhättan att bygga ut Överby 
köpcentrum är t.ex. föranlett av bedömningen att handeln inte ökar tillräckligt snabbt. 
Den statliga finansieringen har varit en legitimerande grund bakom flera av 
tillväxtprojekten, och är i sig uttryck för nationella politiska bedömningar om 
prioriterade mål och värden. 
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Det är också tydligt hur styrkerelationerna inom spänningsfältet ekonomi-ekologi 
definieras av målet att generera ekonomisk tillväxt (jfr analysen i Melin 2000 av 
styrande motiv i den nationella trafikpolitiken; se särskilt s272ff; även Falkemark 1997). 
Undersökta tillväxtprojekt motverkar i en rad avseenden LA21-arbetet. Detta illustreras 
kanske bäst av hur dessa genererar ökade miljöbelastande transportvolymer, i strid med 
målen om att utveckla hållbara transportsystem. Mål om att öka handel och konsumtion 
framstår också som svårförenliga med visioner om att utveckla hållbara livsstilsmönster. 
Tillväxtprojekten har även en negativ påverkan på processernas legitimitet gentemot 
allmänheten (se kap. 8). Detta visar sig främst i Sala och Trollhättan, där den politiska 
majoritetens stöd till miljömässigt kontroversiella tillväxtprojekt medfört att trovärdigheten i 
LA21-målen ifrågasatts. I kapitel 8 redovisas även hur ekologisk problemlösning 
anpassas efter tillväxtprojektens agenda. Arbetet med transportfrågor inom LA21-
processerna underordnas t.ex. tydligt tillväxtrelaterade hänsyn: Det finns en begränsad 
politisk vilja att genomföra LA21-mål som innebär intressekonflikter med bilismens och 
näringslivets intresse av framkomlighet. Detta trots att restriktioner på biltrafiken av bl a. 
intervjuade planerare framställs som en nyckelfaktor för att åstadkomma minskad 
miljöbelastning från transporterna (se även Hesselbom 1997, Windahl 1997). 

LA21-mål tenderar således att underordnas vid konflikt med målet att stimulera 
ekonomisk tillväxt. Avgörande är här dock vad det är för typ av ekonomiska intressen 
som står på spel. På grundval av den samlade fallstudien är det min bedömning att LA21-
inslag har förutsättningar att vinna politisk legitimitet, så länge dessa inte medför grund
läggande hinder för möjligheterna att främja ekonomisk tillväxt. De undersökta tillväxt
projekten utgör däremot strategiska nyckelinvesteringar i främjandet av lokal och regional 
tillväxt. Tillväxtprojekten illustrerar därför en valsituation där prioritering av LA21-mål i 
praktiken innebär att man måste avstå strategiskt viktiga tillväxtinvesteringar. Denna 
målkonflikt är särskilt tydlig vid de tillväxtprojekt som framkallat ett starkare miljömotstånd. 

Att många social ekologiskt inriktade LA21 -inslag inte skapat motsättningar, torde 
omvänt sammanhänga med att de inte direkt hotar kommunemas möjligheter att parallellt 
främja ekonomisk tillväxt. Detta gäller t.ex. mål om att medborgarnas konsumtion bör 
minska (se kap. 6) - en tanke som sett utifrån målet att främja ekonomisk tillväxt måste 
uppfattas som utmanande (jfr Gleeson & Low 2000). Implementeringen av sådana mål 
bygger dock på frivilliga initiativ på individnivå, och det är t.ex. samtidigt fullt möjligt 
för en kommun att genomföra handelspolitiska satsningar på en utbyggd externhandel. 
Ett rimligt scenario är emellertid att en fortsatt fördjupning av processerna i växande 
grad tydliggör denna form av motsättningar. De i kapitel 7 redovisade svårigheterna att 
engagera handeln i Sala i arbetet med att problematisera konsumtionsfrågor, ger en 
indikation om de motsättningar som kan uppkomma vid en fördjupning av processerna. 
Enligt Lafferty (1996) begränsas möjligheterna att utveckla en politik grundad på 
långsiktiga ekologiska mål av att ekonomiska särintressen i s tor utsträckning sätter den 
politiska dagordningen i dagens samhälle. Det är betecknande att de enda målformuleringar i 
kommunernas LA21 -dokument som visat sig mer konfliktfyllda, avser ambitionen att 
överordna miljöhänsyn vid konflikt med ekonomiska intressen (se kap. 5 och 6). Att 
redan principiellt hävda miljömålens företräde visar sig alltså kontroversiellt. 
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Tabell 9.3 sammanfattar mer viktiga uttrycksformer för hur tillväxtvärden begränsar 
möjligheterna till fördjupning av LA21 i enlighet med formulerade mål: 
Tabell 9.3. Tillväxtvärden som begränsande faktor för fördjupning av LA21 

Kännetecknande for Tillväxtvärden Tillväxtmålens effekter for LA21 

(A) Åtnjuter realpolitiskt mer viktig roll än mål 
om hållbar utveckling 
(B) Tenderar att överordnas vid konflikt med 
miljömål 

(1) Motverkar hållbar utveckling (i enlighet med 
antagna LA21 -mål). 
(2) Begränsar förutsättningarna att genomfora 
socialekologiskt inriktade LA21-mål inom viktiga 
samhällsområden. 
(3) Minskar legitimiteten for LA21. 

Förverkligandet av vissa dimensioner på idéplanet visar sig sammantaget möta stora 
problem, och utvecklingen av processerna begränsas i allmänhet av en rad faktorer. 
Sammanfattningsvis är beredvilligheten att avsätta ekonomiska resurser relativt hög så 
länge detta är möjligt att förena med andra politiskt prioriterade mål. Överhuvudtaget är 
förutsättningarna goda att implementerà LA21-mål som inte är i direkt konflikt med 
ekonomiska intressen eller uppfattas som uppoffrande bland lokalsamhällets aktörer. En 
samlad bedömning är att det i de studerade kommunerna finns goda förutsättningar för 
ett fortsatt arbete med hållbar utveckling baserat på ekomodernism. Fortsatt fördjupning 
i enlighet med socialekologiska LA21 -mål är dock - annat än inom enskilda områden -
inte ett realistiskt scenario, så länge det inte sker mer grundläggande förändringar 
kopplade till de begränsande faktorer som redovisats. Örebro utgör i viss mån ett 
undantag, p.g.a. det tydligare politiska ledarskapet i denna kommun. Därmed föreligger 
en viktig förutsättning för en fortsatt fördjupning av processen, grundad på kommunens 
socialekologiskt orienterade LA21-mål. Generellt gäller dock att processernas fortsatta 
fördjupning bygger på samverkan mellan olika nyckelfaktorer. 

Tabell 9.4 ger en sammanfattning av element i ett arbete med hållbar utveckling som det 
utifrån rådande förhållanden: (i) finns goda förutsättningar att basera en politik för hållbar 
utveckling på, (ii) är svårare att vinna stöd för vid fortsatt fördjupning av processerna: 
Tabell 9.4. Legitimiteten för o lika element i en politik för hållbar utveckling 

Typ av åtgärder och 
ansatser 

Perspektiv på ekologisk 
problemlösning 

Legitimitet/Handlingsberedskap 

Teknikdriven 
miljöanpassning. 

Främst ekomodernistisk i 
studerade kommuner 

Hög 

Miljöanpassning i samverkan 
med tillväxtrelaterade mål. 

Ekomodernistisk Hög 

Ansatser att integrera 
ekologiska och sociala mål. 

Socialekologisk I allmänhet relativt låg. Vissa typer 
av verksamheter dock lättare att 
skapa mobilisering kring, t.ex.: 
•Visionsverkstäder 
•Festivaler och temadagar som 
sammankopplar miljö och sociala 
mål 
•LA21 i vissa typer av bostadsområden 

Ansatser som bygger på 
beteendeförändring. 

Socialekologisk Låg (undantag enskilda kommunala 
verksamheter såsom barnomsorgen). 

Åtgärder och mål som 
innebär direkta hinder för 
ekonomisk tillväxt. 

Socialekologisk (pga att miljö 
går före tillväxthänsyn). 

Låg 
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LA2I-processernas inre utvecklingsdynamik 
Vid en samlad bedömning framträder en sammansatt bild av processernas inre 
utvecklingsdynamik. De förändrade villkoren i arbetet med hållbar utveckling är 
relevanta att spegla med utgångspunkt från: 

(A) Kvalitativa förändringar i processernas innehåll 
(B) Dynamiken inom spänningsfältet ekonomi-ekologi 
(C) Den ökade institutionaliseringen samt integreringen av LA21 med andra 
politikområden 

(A) Kvalitativa förändringar i processernas innehåll. Samtidigt som analysen ovan 
redovisar en bild av tydliga begränsningar för möjligheterna att fördjupa processerna, 
illusterar fallstudien en dynamik och föränderlighet i LA21-arbetets villkor. Processerna 
har över tid utvecklats i omfattning och fördjupats i innehåll (jfr föregående avsnitt); 
detta är det mest uppenbara uttrycket för miljöarbetets förändrade villkor. Fördjupningen av 
processerna speglas både i idé och handling. Uttrycken är snarlika vid jämförelse mellan 
kommunerna, med reservation för att vaije enskild kommun uppvisar ett antal särskilt 
prioriterade frågor. I tidigare skeden av processerna har inriktningen i hög grad varit 
mot mer småskaliga och enkelt genomförbara åtgärder. Det starka genomslaget för 
källsorteringsfrågor kan delvis sägas symbolisera denna fas (se kap. 6 och 7).3 Över tid 
märks en tendens till integrering av mer komplicerade frågor, och sådant som tydligare 
är i konflikt med andra intressen. Här kan bl a. nämnas ansatserna att utveckla hållbara 
transportsystem. Fördjupningen av LA21 visar sig även i ett ökat inslag av mer 
långtgående miljömål; bl a. finner vi ambitioner att fasa ut fossila bränslen. Den efter
hand ökade integreringen av sociala dimensioner i problemlösningen kan - som redovisas i 
kapitel 6 och 7 - också tolkas som en förstärkt socialekologisk orientering. Förändrings
uttrycken speglar en samverkan mellan förändringar i LA21-arbetets praktiska 
förutsättningar, och en förändrad inställning till åtagandet att skapa hållbar utveckling: 

Fördjupningen av processerna följer delvis en inre logik. Det är naturligt att arbetet 
initiait främst inriktas mot åtgärder som är lättare att praktiskt genomföra och vinna stöd 
för. Möjligheten till fördjupning kan i många sammanhang också vila på erfarenheterna 
och de konkreta resultaten av tidigare initiativ. Här bör även nämnas tillkomsten av LIP 
som från senare delen av 90-talet bidragit finansiellt till större LA21-investeringar, och 
förstärker intrycket av LA21 som en politiskt prioriterad fråga. I kapitel 5 redovisas 
även hur etableringen av processerna i allmänhet lagt grund till ett mer positivt debatt
klimat för frågor om hållbar utveckling. En rimlig tolkning är att detta också bidrar till 
att skänka legitimitet åt processernas enskilda inslag. Intervjupersoner vittnar dessutom 
om en förändring över tid i synsätten på miljö och hållbar utveckling bland lokal
samhällets aktörer, och hur detta medverkat till att det efterhand blivit möjligt att 
integrera mer komplicerade frågor. I intervjuer ges åtskilliga exempel på hur eldsjälar 
som tidigt försökte föra upp frågor om hållbar utveckling på den kommunala agendan, 
fatt sina tankegångar avfärdade som orealistiska eller bakåtsträvande (se bl a. kap.5; jfr 
även Christie & Warburton 2001 s35f; Devall & Sessions 1985 s3). Intervjupersoner 
beskriver även i flera fall hur deras personliga förhållningssätt till miljö och hållbar 
utveckling förändrats i grunden som resultat av LA21. Det är rimligt att tolka denna typ 
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av forändringsprocess enligt de mönster som kännetecknar attityd- och värde-
forändringar i samhället (Rokeach 1973 s5f 17ff; Johansson & Miegel 1992; se även 
kapitel 2 i denna studie). 

Det gradvis förändrade klimatet speglas även genom exempel på hur frågor som inte 
varit möjliga att etablera i tidigare skeden av processerna, senare kommit att bli 
självklara inslag. Försöket att i ett tidigt skede av LA21-processen i T rollhättan väcka 
frågan om transporternas miljöbelastning stoppades t.ex. på grund av att vissa politiker 
uppfattade initiativet som ett angrepp på bilismen och kommunens flaggskepp SAAB 
(se kap. 8 A). Trafikens miljöbelastning blev återigen en icke-fråga. När LA21-arbetet 
under senare delen av 90-talet fördjupats och även fatt en ökad politisk legitimitet 
visade det sig dock möjligt att integrera transportfrågoma. 

I flera av de intervjuer som gjorts i s lutskedet av den empiriska studien talas om att 
LA21-arbetet befinner sig i en Övergångsfas, där fortsatt fördjupning också innebär 
integrering av svårare och i högre grad värderings anknutna frågor (se även kap. 7 B). 
Denna typ av bedömningar understryker ovanstående slutsatser om de problem som är 
förenade med fortsatt fördjupning av LA21-processerna (se även Asplund m fl 1997 
sl44f). 

(B) Dynamiken inom spänningsfältet ekonomi-ekologi. Utfallen av processerna visar hur 
spänningarna mellan ekonomi och ekologi förändrar karaktär i lokalsamhället. Ett 
resultat av LA21 är bl a. att ekonomiska och ekologiska mål i ökad grad förenas. 
Tillfälligt eller mer varaktigt lyckas man alltså här överbrygga spänningsförhållandet 
mellan ekonomi och ekologi (jfr kap. 2). De motsättningar som uppträder kan samtidigt 
antas ge fortsatta impulser till förändring av miljöarbetets villkor. Svårigheterna att 
skapa mer varaktiga lösningar i ett system präglat av tillväxtvärden illustreras på olika 
sätt i studien. Syftet med att t.ex. införa källsortering är att minska resursslöseri genom 
att sluta kretsloppen (prop. 1992/93:180). Intervjupersoner menar emellertid att 
utbyggnaden av system för källsortering kommit att legitimera en fortsatt hög 
resursförbrukning i samhället (se kap. 6). LA21-insatser tillkomna för att lösa ett 
konkret miljöproblem skulle således indirekt kunna ge impulser till att detta tvärtom 
reproduceras, och att "lösningen1' istället blir en tillfällig kompromiss enligt den logik 
som Spänning kompromiss-modellen illustrerar. Det empiriska materialet ger här dock 
inte underlag för mer väl underbyggda slutsatser. Frågan är emellertid relevant att utreda 
för fortsatt forskning. 
(C) Den ökade institutionaliseringen och integreringen med andra politikområden. 
Parallellt med processemas fördjupning sker även en ökad institutionalisering av LA21. 
Uttryck för detta är bla. införandet av interna miljöledningssystem i förvaltnings
organisationerna (se kap. 6). Miljöintegrering i verksamhetens löpande rutiner bör tolkas 
som en bekräftelse på miljöfrågans ökade status. Samtidigt kan denna institutionalisering 
försvåra möjligheterna att upprätthålla en förändringsinriktad och visionsdriven anda i 
processerna. Frågorna kan helt enkelt komma att osynliggöras i organisationens rutiner. 
Ett relaterat fenomen avser integreringen av LA21 och översiktsplaneringen. Detta 
stärker å ena sidan bilden av arbetet med hållbar utveckling som en övergripande 
kommunal utvecklingsfråga. När LA21 blir ett paraply för den kommunala utvecklings
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planeringen innebär detta å andra sidan också att frågor som inte är specifikt relaterade 
till ekologisk problemlösning kommer att inlemmas. I t.ex. Sala har den samordnade 
dialogen kring LA21/Öpl även innefattat frågor som rör nya vägdragningar och 
markägarkonflikter. Detta pekar på en risk för att frågor om hållbar utveckling upplöses 
i dragkampen mellan samhällsplaneringens olika intressen. Betraktat i ett vidare 
tidsperspektiv bör dessa fenomen dock tolkas mer dynamiskt. De kan relateras till den 
mer allmänna logik som enligt Spänning kompromissmodellen styr ekologisk 
problemlösning i samhället, där miljödimensionen kontinuerligt integreras under nya 
former. Former som omprövas genom förändringar i problembild och förståelse. 

I detta sammanhang är en kritisk reflektion över min egen forskningsansats motiverad. 
Det ligger en fara i att analysen av LA21-arbetets inriktningar förleder till felaktiga 
slutsatser om aktörers syn på ekologisk problemlösning. Vissa so ci al ekologiska uttiyck 
- såsom projekt för att stärka de ekonomiska relationerna inom närregionen - har tidigt 
integrerats i processerna. Omvänt har ekomodernistiskt inriktade satsningar i tekniska 
system ökat i omfattning under senare delen av 90-talet. Även om processerna som 
helhet fatt en mer socialekologisk orientering över tid (se ovan samt kapitel 6 och 7), har 
utvecklingen m.a.o. samtidigt skapat ökat utrymme också för ekomodernistiska inslag. 
Detta möjliggör olika tolkningar. En viktig bakgrund är rimligen att pluralismen i 
LA21-arbetet, skapar utrymme för många olika parallella inriktningar och synsätt. Här 
ska även påminnas om att de idéer som formuleras i LA21-dokumenten endast i 
begränsad utsträckning artikuleras i den lokala debatten (se kap. 6 och 7). Det har inte i 
någon av kommunerna utvecklats en bred diskussion rörande människans naturrelation, 
eller vilken etik som ska ligga till grund för hållbar utveckling. Den bild som framträder 
i intervjumaterialet är också att processernas olika inslag sällan värderas på grundval av 
vad de speglar för synsätt på miljö och hållbar utveckling. Min slutsats av detta är att 
kommunernas LA21-aktiviteter - bortom kretsen av eldsjälar - sällan framträder som 
inslag i en ideologisk vision om det hållbara samhället. Här kan t.ex. nämnas 
svårigheterna att föra in globala perspektiv i dialogen kring LA21. Detta stärker 
intrycket av en problemlösning som i praktiken närmast avgränsas till lokala 
ekologiska, sociala och ekonomiska utvecklingsfrågor. Med bilden av LA21 som en 
icke-ideologisk och konsensusbaserad utmaning blir de enskilda verksamheterna -
oavsett vilket perspektiv på ekologisk problemlösning som de principiellt anknyter till -
blott inslag i en reformpolitik för hållbar utveckling. Detta torde överhuvudtaget 
begränsa konflikterna kring inriktningar och mål. 

Styrkerelationerna inom spänningsfältet ekonomi-ekologi 
Det går inte att utläsa någon tydlig förändringstendens avseende det politiska stödet för 
tillväxtmål, så som detta illustreras genom analyserade tillväxtprojekt. Vissa tillväxt
projekt har till följd av motstånd stoppats eller minskats i omfattning jämfört med 
ursprungliga intentioner, samtidigt som livskraften för andra satsningar förstärkts över 
tid (det senare illustreras bäst av den gradvisa expansionen av Överby köpcentrum och 
Örebro-Bofors flygplats). Studien visar att ekologi tenderar att underordnas ekonomi när 
miljöhänsyn hotar nyckelsatsningar i tillväxtekonomin, även om investeringarna 
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riskerar att generera stark negativ miljöpåverkan. Att tillväxtprojekten i mycket 
begränsad utsträckning problematiseras inom ramen för LA21 bör också tolkas som ett 
uttryck för att hållbarhetsvisioner ännu inte har en mer grundläggande styrfunktion inom 
kommunpolitiken. 

Tillväxtprojekten illustrerar också den dialektiska relationen inom spänningsfältet 
ekonomi-ekologi (Spänning kompromiss-modellen), där miljöinsatser uppträder som 
svar på ökad miljöbelastning genererad genom ekonomiska aktiviteter (se kap. 2). Man 
kan hävda att LA21-arbetet med transporter i de studerade kommunerna i praktiken far 
rollen att motverka ökad miljöbelastning genererad av tillväxtprojekt - inte att förändra 
transportsystemen i grunden. I enskilda fall tar sig detta t.o.m. uttryck i insatser som ger 
bilismen en totalt sett ökad rörlighet (att göra stadskärnan mer tillgänglig för bilismen 
för att styra trafik från externa köpcentrum) [se kap. 8]. Betraktar man LA21-insatserna i 
ett vidare kommunpolitiskt sammanhang, kan det därför hävdas att problemlösningen 
inom transportområdet är att uppfatta som en kompromiss enligt den dynamik som 
Spänning kompromiss-modellen åskådliggör. 

LA21 har samtidigt bidragit till att förstärka motståndet mot tillväxtprojekt, och då 
framförallt i civilsamhället. Motståndet har också påverkat de politiska processerna 
kring tillväxtprojekten. Hur tillväxtintressenas inflytande kan begränsas visar också 
exemplen på tillväxtprojekt som stoppats eller modifierats mot bakgrund av lokalt 
miljömotstånd. De politikområden som uppmärksammas i analysen av motsättningar -
dvs. transport- och handelspolitik - behandlas dessutom i växande utsträckning inom 
processerna (framförallt då i de större kommunerna). 

Det finns inga exempel på LA21-satsningar som skapat tillnärmelsevis lika stora 
konflikter som kring (flera av) de tillväxtprojekt som undersöks. Detta möjliggör olika 
tolkningar. Genom att tillväxtmål realpolitiskt har en starkare styrande roll i 
kommunpolitiken kan det dock ses som naturligt att motsättningarna främst gäller 
tillväxtrelaterade projekt. Som ovan noteras torde konflikterna kring LA21 också 
begränsas av att målen med processerna oftast inte framställs som någonting i 
motsättning till andra politiska mål. 

Samtidigt som tillväxtpolitiken reproduceras i lokalsamhället, visar alltså analysen 
hur även målet att skapa hållbar utveckling får en gradvis viktigare roll - om än från en 
politiskt betydligt svagare position. Ställningstaganden för miljömässigt kontroversiella 
tillväxtprojekt inom kommunpolitiken har i studien satts i samband med både 
realpolitiska motiv och synsätten på ekologisk problemlösning inom den politiska 
arenan. Vissa intervjupersoner gör dock en mer dynamisk tolkning, och menar att de 
synsätt på utvecklingsfrågor som vuxit fram med LA21-processerna lett in i en fas av 
förvirring och omprövning enligt samma mönster som vid en konflikt mellan två 
paradigm (Kuhn 1981, Martin 1998; se kapitel 2). Utifrån denna tolkning skulle det 
därför vara naturligt att enskilda individer parallellt kan försvara både en traditionell 
tillväxtorienterad politik, och de ekologiska utvecklingsperspektiven. 
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Ekologiska kompromisser och lösningar bortom sådana kompromisser 
Samtidigt som tillväxtvärden och andra faktorer medför betydande restriktioner för det 
kommunala arbetet med hållbar utveckling, har processerna ändå haft ett tydligt 
inflytande i kommunerna. De har på många sätt bidragit till JÖrsigutningar i synen på 
relationen mellan ekonomi och ekologi i lokalsamhället. Med avseende på tillstånden 
inom studerade arenor och problemområden är det möjligt att urskilja olika typer av 
utfall av LA21 under den aktuella tidsperioden. Utifrån Spänning kompromiss
modellens dialektiska tolkningsram har jag valt att göra en schematisk sammanfattning i 
fyra kategorier: 
(1) B ortdefinier ing, alternativt frånvaro av aktiva försök att integrera frågor om hållbar 
utveckling. Studien redovisar hur det i tidigare skeden av processerna funnits 
politikområden där miljöintegrering av olika skäl inte varit politisk legitim (exemplen 
gäller då bl a. transportfrågor och sophantering). Här har bilden tydligt förändrats. Även 
om miljömässiga överväganden i praktiken alltjämt ofta underordnas andra mål, förs i 
växande grad en problematiserande diskussion kring frågor om miljö och hållbar 
utveckling också inom områden där miljömålen möter tydligare intressekonflikter. 
(2) Defensiv kompromiss, eller en anpassning och underordning efter tillväxtpolitikens 
mål Analysen av tillväxtprojekt visar hur den ekologiska problemlösningen inom 
transport- och handelspolitiken realpolitiskt underordnas tillväxtpolitikens mål. 
Problemlösningen far i praktiken rollen att motverka negativa ekologiska effekter av 
dessa projekt. 
(3) Offensiv kompromiss, eller aktiva initiativ för hållbar utveckling i samverkan med 
tillväxtmål. Analysen redovisar en tydlig ekomodernistisk orientering inom politiken, 
grundad på en positiv föreställning om möjligheten till samverkan mellan ekonomisk 
tillväxt och ekologiska mål. Arbetet med miljöanpassning blir här även ett sätt att främja 
den ekonomiska utvecklingen och arbetsmarknaden i lokalsamhället. Föreställningen 
om förenligheten av dessa mål är en central faktor bakom den starka utvecklingen av 
LA21 för samtliga kommuner utom Örebro. 
(4) Problemlösning som speglar ambitionen att gå bortom tillväxtekonomins mål och 
funktionssätt. På idéplan uttrycks i samtliga kommuner mål att utveckla naturrelationer, 
icke-materialistiska ideal och former för ekonomisk organisering som innebär ett 
uppbrott från tillväxtekonomin (se kap. 6). En mångfald verksamheter speglar direkt 
eller indirekt också en sådan strävan. 

Hållbar utveckling betraktas som en relevant faktor i allt fler sammanhang inom politik 
och samhällsliv. Att problemlösningen främst faller in i de två senare kategorierna visas 
redan av förändringskraften i processerna. Den sist nämnda av dessa är intressant på 
flera grunder. Det handlar här om en tydlig strävan att gå bortom den mer 
symptominriktade ekologiska problemlösning som sker inom spänningsfältet ekonomi
ekologi, till förmån för en holistisk syn (se kap. 2 och 3; jfr Redclift 1996 si, Gleeson & 
Low 2000). I grunden rör det sig också om att skapa ett samhälle byggt på andra 
ekonomiska och sociala förutsättningar än tillväxtekonomins (jfr Haughton 1997 sl90f). 
Samtidigt som det finns tydliga begränsningar för möjligheterna till fördjupning av 
processerna i enlighet med dessa visioner, visar processanalysen att sådana 
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socialekologiska positioner i vissa avseenden fatt ett starkare genomslag. Dessa 
tendenser understryker betydelsen av att skilja mellan det ekonomiska systemets logik 
och lokalsamhällets möjligheter. I kapitel 2 åberopas hur tidiga indikationer på mer 
genomgripande samhällsförändringar ofta uppträder i avgränsade kontext eller arenor 
(Jennings & Zandbergen 1995). Som både en uttalad och underliggande drivkraft i 
processerna, finns också tanken att man i l okalsamhället har betydande frihetsgrader att 
utforma sin utveckling. Trots begränsningar kopplade till samhällssystemets allmänna 
funktionssätt och politisk styrning på högre nivåer, visar processernas inriktningar att 
det inom många områden finns ett relativt stort handlingsutrymme att lokalt genomfora 
en politik utformad efter socialekologiska ideal. 

På grundval av den samlade analysen i detta avsnitt ger Figur 9.1 en sammanfattande 
illustration av både begränsande faktorer och utvecklingsdynamik i kommunemas 
arbete med hållbar utveckling: 

Begränsande faktorer för LA21 relaterade till tillväxtekonomin/dagens samhälle 

LA21 

Strukturella faktorer 
•Kontextfaktorer 
•Ekonomiska resursfaktorer 
•Politisk styrning på högre nivåer 

Politiska prioriteringar lokalt 
•Mål om hållbar utveckling under
ordnat ekonomisk tillväxt.Motver-
kar LA21. 

Aktörsfaktorer 
•En syn på ekologisk problemlösning bland lokala aktörer 
som försvårar implementeringen av många LA21-mål 
•Begränsad handlingsberedskap i stora delar av lokalsamhället 

I 
I 
I 

Y 
Utvecklingsdynamiken i LA21 uttrycks samtidigt i: 
•Fördjupningen, och försöken att gå bortom tillväxtekonomin. 
•Integreringen av LA21 inom allt fler problemområden. 
•Ökad institutionalisering av den ekologiska problemlösningen. 
•LA21:s ökade politiska status (undantag Sala kommun från slutet av 90-talet). 

Figur 9.1 Begränsande faktorer och utvecklings dynamik i LA21 
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Fortsatt forskning och slutliga reflektioner 
Som redovisas i kapitel 1 är det inte min avsikt att med denna studie söka identifiera 
mer allmängiltiga samband på grundval av fallstudieanalysen. Valet att analysera 
"framgångskommuner" begränsar i sig möjligheterna till generalisering. Analysen 
pekar emellertid på problem och möjligheter som i många fall även torde vara giltiga for 
kommuner där man inte kommit lika långt i arbetet med hållbar utveckling. Här bör 
också påminnas om att den lokala Agenda 21-rörelsen är ett ungt fenomen, och att 
geografin över framgångskommuner kan förändras relativt snabbt. Analysen har endast 
kunnat redovisa en enda faktor som är helt nödvändig for att ett LA21 -arbete ska kunna 
utvecklas, nämligen förekomsten av eldsjälar. Att en mer framgångsrik utveckling av 
LA21-processer är nära avhängig nyckelaktörers förmåga att anpassa inriktningar och 
arbetsformer efter den egna kommunens särskilda förutsättningar, torde vara lika giltigt 
även i a ndra kommuner. Vissa av de faktorer som begränsar möjligheterna att utveckla 
processerna, bör på motsvarande vis vara viktiga för förståelsen av LA21 :s villkor bland 
svenska kommuner i allmänhet. Detta gäller då t. ex. faktorer relaterade till nationell 
politisk styrning samt kommunal resursallokering. Som framkommer i fallstudien styrs 
däremot motsättningarna inom spänningsfältet ekonomi-ekologi av en mångfald 
faktorer. För att förstå hur sådana motsättningar påverkar LA21-processers villkor måste 
därför de unika omständigheterna i varje enskild kommun beaktas. 

Det är tänkbart att vissa slutsatser om utvecklingsdynamiken i LA21 har en mer 
allmän giltighet bland kommuner som under längre tid arbetat med hållbar utveckling. 
Möjligheterna att identifiera allmänna drag vilar dock här på fortsatt forskning. 
Analysen av dessa framgångskommuner visar sammantaget hur kommunala processer 
med hållbar utveckling representerar en mycket komplex utmaning, vars förutsättningar 
formas i en sammansatt politisk verklighet. 

Analysen åskådliggör en rad fenomen där fördjupad forskning är motiverad. Resultaten 
väcker framförallt ytterligare frågor om: (1) kontextens roll och (2) effekter av en 
fortsatt fördjupning av LA21 inom "pionjärkommuner". 
(1)1  analysen  redovi sas  en  mångfa ld  u t t ryck  för  kontex tens  påverkan  på  processernas  
villkor. Valet att studera "framgångskommuner" innebär en begränsning för förståelsen 
av kontextens roll (jfr ovan). Fallstudier där istället socioekonomiska faktorer är 
styrande för kommunurvalet, öppnar möjligheter till andra perspektiv. Studier där en 
större mångfald kommuntyper är representerade ger förutsättningar att generera nya rön 
om betydelsen av olika kontextfaktorer. Detta kan även ge ökade kunskaper om 
kontextens roll i kommuner där LA21 mött större svårigheter. 
(2) Analysen visar hur de studerade processerna befinner sig vid en brytpunkt, där 
fortsatt fördjupning är förenad med en rad problem. En väsentlig forskningsuppgift är 
enligt min mening att undersöka förutsättningarna för fortsatt fördjupning av LA21 i s.k. 
pionjärkommuner. Inte minst intressant vore att belysa frågan ur en konfliktdimension. 
Fokus för sådan forskning kan vara såväl lokala aktörskonflikter, som försök att 
närmare förstå relationen mellan de ekonomiska globaliseringsprocesserna och LA21-
ansatser att stärka den lokala ekonomin. Överhuvudtaget finns det skäl till fördjupad 
forskning om ansatserna att utveckla en ekonomi baserad på andra relationer och ideal 

266 



än tillväxtekonomin. Detta bl.a. mot bakgrund av de vittgående effekter en sådan politik 
kan fa i sin förlängning. Ytterligare en fråga som är motiverad att närmare 
problematisera avser den kommunala nivåns handlingsutrymme, då inte minst kopplat 
till politisk styrning på högre nivåer. 

Bilder och motbilder 
Analysen av LA21-arbetets villkor ger ett sammansatt och ofta motsägelsefullt intryck -
bilder bryts mot motbilder. Vilka tolkningar som görs beror tydligt på utsiktspunkt. 
Uttrycken för detta är många. Å ena sidan visar processerna en stark utveckling över tid, 
men detta ska å andra sidan sättas i relation till miljöfrågans svaga politiska status innan 
LA21-arbetet inleddes. Ekologiska mål integreras i allt fler sammanhang som resultat av 
LA21. Samtidigt överordnas alltjämt tillväxtvärden realpolitiskt arbetet med hållbar 
utveckling. Processerna har haft ett starkt genomslag inom vissa verksamheter och 
problemområden. Mot detta ska ställas svårigheterna att skapa en bred mobilisering 
bland kommunanställda, och att endast en mindre del av befolkningen aktivt medverkar 
i LA21-organisering. Samtidigt som processerna i både målformulering och handling 
visar en strävan att ompröva tillväxtvärden och skapa ett samhälle baserat på 
socialekologiskt inriktade ideal, sker blott en begränsad diskussion om den hållbara 
utvecklingens innehåll och imperativ. 

Forskningsarbetet i samband med avhandlingen har väckt många reflektioner och 
idéer som inte varit möjliga att utveckla i studien. Vissa iakttagelser i samband med 
mina kommunbesök avser också sådant som är svårare att belägga med data, trots att de 
kan vara av mer uppenbar relevans. Jag har valt att avrunda studien med några 
reflektioner över ett sådant fenomen, nämligen vad jag uppfattar som ett gap mellan 
beskrivning och verklighet i utsagor om kommunernas LA21-arbete. I fallstudiens 
kommuner förmedlas ofta en bild av att arbetet med hållbar utveckling är betydligt mer 
omfattande än vad som stöds av mina egna observationer. Kommunbesöken har t.ex. 
gjort mig uppmärksam på att det som regel endast finns få synliga tecken utåt på att 
kommunerna bedriver ett mer aktivt LA21-arbete.4 Frånsett att en del intervjupersoner 
möjligen vill ge en skönmålad bild av den egna kommunen (jfr Jensen 1995 si 10), 
spårar jag sådana omdömen till i huvudsak följande tre faktorer: 
(1) Sammanblandning mellan formalpolitik och realpolitik. Min bild är att aktörer ofta 
betraktar policybeslut och intentioner på idéplan som en avspegling av vad som faktiskt 
sker inom processerna, och att detta leder till att inflytandet av LA21 överbetonas. 
Denna reflektion görs även av vissa intervjupersoner. 
(2) En syn på ekologisk problemlösning där miljöhänsyn betraktas som en 
tilläggshandling och inte som en grund. Tillståndsbedömningarna fokuserar i många fall 
endast vad som sker inom ramen för LA2J, och utgår alltså inte från en 
helhetsbedömning som även tar fasta på frågor och områden där arbetet med hållbar 
utveckling möter problem och motsättningar. Den starka utvecklingen av miljöanknutna 
verksamheter i kommunerna sedan processerna påböljades, blir med en sådan 
utgångspunkt ett belägg för att lokalsamhället i dess helhet går mot en ökad 
miljöanpassning. 
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(3) LA21-engagerade ser andan inom den egna gruppen som representativ för 
tillståndet i lokalsamhället i allmänhet. Min bedömning är att den gruppdynamik som 
uppstår bland nyckelpersoner och andra aktörer i processenia, ofta skapar en övertro på 
förändringskraften i samhället i dess helhet. Vissa LA21-eldsjälar beskriver vägen till 
hållbar utveckling som en process fylld av möjligheter, men med fa problem. 

Det var också en bild av motsägelsefulla drag i samhällets utveckling som inspirerade 
mig till denna studie. Under det gångna decenniet har många samhällsdebattörer målat 
upp ett scenario av ett förestående "paradigmskifte" i människans naturrelation, och 
kunnat peka på en lång rad sociala, ekonomiska och tekniska faktorer som stödjer 
föreställningen om en pågående omställning till hållbar utveckling (se t.ex. Henderson 
1995, Korten 1996, von Weizsäcker 1997, Edman 1998). Här brukar inte minst Agenda 
21-rörelsens betydelse framhävas. Samtidigt ger emellertid samhällsutvecklingen också 
ovedersägliga belägg för en motsatt, och i styrka långt mer tongivande utvecklings
tendens. Kapitel 3 i denna studie har illustrerat olika uttryck för en tilltagande ekologisk 
kris, driven av ekonomiska processer i det internationella samhället. Detta understryker 
betydelsen av att förena olika ingångar och utsiktspunkter vid samhällsvetenskaplig 
analys av miljöfrågan. En ambition med denna avhandling har också varit att bidra till 
att åskådliggöra den sammansatta verklighet som formar miljöpolitikens villkor. 

1 P resskonferens Vita huset 29 mars 2001. 
2 I kapitel 5 framställs forvisso extema finansieringsformer - där det oftast rör sig om nationella medel - som en 
viktig faktor vid etableringen av processerna. De tillfälligt uppträdande finaniseringsformer som kommunerna kunde 
ta del av fram till mitten av 90-talet var dock inte resultat av någon samlad nationell stödstrategi för kommunalt 
arbete med hållbar utveckling (och hade inte alltid heller primärt till syfte att stimulera miljöarbete). 
3 Källsortering förutsätter visserligen normalt att det finns en infrastruktur for insamling. Som påpekats sammanföll 
emellertid denna fas av kommunemas processer till stor del med genomförandet av den nationella producentansvars-
reformen, enligt vilken kommunerna är ålagda att upplåta ytor för insamling av källsorterade material. Kommunerna 
hade m.a.o. denna skyldighet alldeles oavsett LA21. 
4 Som vinnare av Kungens Miljötävlan (det mest prestigefyllda av miljötävlingar för svenska kommuner; se kap. 2) 
1996 utgör Trollhättan ett gott exempel. Under rundvandringar i staden följande år fann jag ingenstans 
informationstavlor eller dylikt som upplyste om kommunens miljöambitioner, och utöver någon källsorteringsstation 
ingenting som utåt visade att Trollhättan tillhör pionjärerna i Agenda 21-rörelsen. 
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Summary 

This thesis presents an in-depth study of Local Agenda 21 (LA21) in Sweden, that is 
local organisation for sustainable development. The aim of the study is to investigate 
sustainable development as a political challenge at the local level of governance. 
However, the implementation of sustainable development cannot be analysed separately 
from economic conditions in contemporary society. Creating economic growth can be 
described as a defining political goal in the modem society. In referring to the 
development model of our time, I use the tenn growth economy in the study. In the 
thesis, sustainable development is also explored in relation to the goal of economic 
growth. 

By the mid 1990s, the LA21 movement had developed quite a strong momentum in 
Sweden. From that time on, Sweden has often been described as a pioneer country in 
terms of local mobilisation for sustainable development. Developments in recent years 
are quite complex however. There are, on the one hand, a fair number of municipalities 
that have developed and deepened their LA21 activities. On the other hand, there is a 
bigger group of municipalities where LA21 activities have more or less ceased. In the 
thesis, I present case studies of four municipalities belonging to the group of LA21 
pioneers in Sweden. These cases also represent municipalities of varying population 
size. The municipalities are Kungsör (around 8,000 citizens), Sala (21,000), Trollhättan 
(53,000) and Örebro (124,000). 

The empirical analysis operates at three levels. In short, it concerns: (1) the role of 
the local context and important motives behind the development of LA21; (2) the 
content of LA21 in idea and action (process analysis); and (3) conflicts between LA21 
and economic growth-related policies at the local level. Finally, on the basis of the 
empirical study, I analyse the conditions for implementing political goals for sustainable 
development. 

The three empirical focuses of the study are described below. Then, I give a brief 
description of my theoretical tools, and the underlying assumptions of the study. 
Thereafter, I give a short summary of the contents and results of each chapter of the 
empirical study. Finally, I present the most important conclusions of the thesis. 

Since LA21 is a result of voluntary local actions, the organisation is likely to be 
influenced by local socio-economic and socio-cultural conditions. The analysis of the 
lo-cal contextual influence on LA21 is more tentative; that is, it is not based on any 
theoretical model or specific assumptions. Following from my decision to study 
municipalities that are in the forefront of the Swedish local Agenda 21 movement, I 
have also chosen to analyse the underlying driving forces that have giving them this status. 

The process analysis operates at different levels. At an idea level, I analyse the goals 
of the LA21 documents (action programme, policies, etc.) and the perceptions of 
participating actors. At an action level, I ana lyse the activities that have developed. The 
content analysis also concerns the relationship between the idea and action levels; or in 
other words, the extent to which LA21 activities correspond with declared goals. One 
aspect of this analysis concerns the legitimacy of LA21 goals among local actors. The 

269 



process analysis is both directed towards general characteristics and the situations in 
different arenas. These arenas are the polity (the political organisation and the parties), 
the administration, civil society and business. Within the administration I analyse a 
number of sectors (child-care, schools, care of the elderly, environmental and health, 
and the infra-structural maintenance). 

The third empirical focus concerns conflicts between LA21 goals and growth-related 
politics, and how these influence conditions for implementing different aspects of 
sustainable development. This analysis is based on studies of a number of projects 
which appear controversial from the perspective of LA21. The majority of these projects 
have also resulted in local political controversies. 

As tools for my analysis, I identify three different perspectives on the nature of 
ecological problems and how to deal with them (chapter 3). These perspectives are 
understood as ideal types. The first of these, economism, is defined by the derivation of 
characteristic features in the present growth economy. From the point of view of 
economism, economic growth is a superior political goal. It does not connect environ
mental problems with the functioning and rationality of the growth economy as such. 
Rather, these problems are dealt with as externalities. Thus, from this perspective, the 
ecological challenges are subordinated the goal of stimulating economic activity. In 
defining economism I take the field of economics as a starting-point. It can be argued that 
this discipline is strongly influenced by the kind of norms and practices characterising 
the economic growth model. 

The second perspective, ecomodernism (a short form for ecological modernisation), 
considers sustainable development an important task, and advocates economic develop
ment adapted to ecological principles. However, ecomodernism does not question the 
economic growth model as such. Ecomodernism is currently an influential force in 
environmental politics, in Sweden and in other countries. My definition of 
ecomodernism builds on the academic discourse dealing with this phenomenon. 

The third perspective, social ecology, considers long-term sustainable development a 
superior goal of society. It sees global environmental problems as having their roots in 
the economic growth model, and the efforts of modern man to dominate nature. 
Therefore, in realising sustainable development, another development model is 
considered necessary. Social ecology suggests an economy built on relationships and 
goals different to those in the growth economy. Ideas about a new development model 
as a foundation for a su stainable society are manifested in both political and academic 
discourses. The sources that I use to define this perspective are the UN documents 
Agenda 21 and Our Common Future (the Brundtland report), and the discourse of 
ecological philosophy. 

A central argument in the thesis is that there is a fundamental contradiction in the 
growth economy between economic and ecological goals. Most obviously, economic 
activity is a fundamental cause of environmental problems, and thereby also the 
difficulties implementing long-term ecological goals. In more general terms, the 
influence of economic growth in contemporary society risks making the environment a 
second hand priority whenever a conflict appears between economic and environmental 
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goals. However, the relationship between economy and environment is studied as a 
dynamic phenomenon. An overview of the emergence of environmental policies in the 
growth economy, shows that there is a continual change in how we look upon 
environmental problems and the best ways dealing with them. Starting from a dialectic 
understanding of the relationship between economy and environment, I develop a model 
called the tension compromise model (chapter 2). The main idea behind this model is 
that (a) avoiding restrictions on economic activity is contemporary a defining element in 
the development of environmental politics, and (b) there is a constant pressure to 
expand ecological concerns as a result of the worsened environmental problems that our 
economic activity creates. From this point of view, environmental politics in the growth 
economy constitutes temporary compromises between the goal of an environment in 
balance, and the goal of avoiding restrictions on economic activity. The purpose of this 
model is twofold. As well as providing a general framework for better understanding the 
local Agenda 21 movement in the context of the growth economy, it is also used as a 
tool for interpreting the dynamic within LA21 in the municipalities of my empirical 
study. 

In chapter 4,1 present a general overview of the Swedish local Agenda 21 movement 
and national political initiatives for sustainable development. Against this background, 
my case studies can be better understood in their national context. This chapter is also 
an introduction to the empirical study. 

The empirical study is presented in chapters 5 to 8. Chapter 5 focuses on local 
contextual factors and important motives behind LA21. I g ive an overview of the four 
municipalities, followed by a description of LA21 in each. It turns out that this process 
is in some respects characterised by similar patterns in the four. LA21 has been 
established against a background of economic recession and structural changes, and 
initiated by individual entrepreneurs. Typically, these individuals are not just devoted 
environmentalists, but are also dedicated to putting sustainable development on the 
political agenda. With the exception of Örebro, among the political leadership LA21 is 
not just seen as an environmental challenge. In the other three municipalities, its role as 
a tool for dealing with local economic and social problems has been equally important 
(most obviously in Kungsör and Trollhättan). Thus, environmental concerns aside, 
important motives behind LA21 have been the intention to create economic 
development and new jobs, but also to strengthen the social bonds and identity among 
citizens. However, most important are the individual entrepreneurs convinced by an 
ideological vision of the sustainable society. Whereas other factors can contribute to a 
favourable climate for LA21, this is the sole factor that is crucial in developing LA21. 

In chapter 6,1 present my analysis of general goals and important issues (activities, 
methods, etc.) in LA21. The analysis shows that the LA21 documents are strongly 
influenced by a social ecological view. This is expressed in a n umber of ways, among 
them the goals of developing the sustenance of the local economy and non-materialistic 
values among citizens. Some LA21 documents also criticize different aspects of the 
growth economy. One important method for implementing LA21 in the municipal 
organisation is environmental auditing systems. However, such systems have more 
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obvious limitations as a tool for implementing some of the social ecological visions of 
the processes. The efforts to deal with social goals within LA21 are also analysed. 
Strategies for supporting ecological values as a means to create increased social welfare and 
life quality have usually not been very successful. In general terms, the social strategies 
that are not related to ecological issues have been the most successful in LA21. 

Chapter 7 gives an account of LA21 in the four arenas mentioned earlier. Discussion 
of the administration, the polity and civil society are quite comprehensive, whereas I 
give a briefer analysis of the business arena. The administration is the arena in which 
LA21 has been most influential, although municipal sectors/units can differ 
considerably in terms of mobilisation. Within the infra-structural maintenance (building, 
road infrastructures, water sewage, etc.), a multitude of activities has evolved. However, 
technicians tend to be sceptical of the kind of social ecological positions supported in 
LA21 documents. Instead they rely on "adaptive" strategies (to make the existing 
system more sustainable rather than replacing it), and a more ecomodernist view of 
ecological problem solving. The strongest LA21 mobilisation can be found within child-
care. Here, LA21 is typically integrated in all relevant activities. The visions behind 
LA21 initiatives are also quite similar to the social ecological ideas in the LA21 
documents. As a general conclusion, LA21 participants from the "soft" sectors (care and 
education) tend to be inspired more by social ecological ideas, whereas the technicians 
stick to ecomodernist perceptions. The technicians' views have obvious implications for 
implementing the social ecological goals of LA21 documents, in fields within which 
they have an operative responsibility. 

The polity is not homogenous in responding to LA21. What is most striking is the 
strong political leadership in Örebro compared to the other municipalities. Still, some 
tendencies are more or less prominent in all the municipalities. The political leaderships 
are usually quite influenced by an ecomodernist approach, in contrast to the social 
ecological ideas in LA21 documents. Further, with the exception of Örebro, policy 
development is basically delegated to the administration. 

In civil society, a range of implementation strategies has been developed. It is here 
relevant to distinguish between information strategies and strategies based on dialogue 
and active participation among citizens. Among the latter, small-scale neighbourhood 
LA21 organisation is quite a common phenomenon. Such organisations are usually 
characterised by a more independent relationship with the municipal administration. The 
municipalities have also invited citizens to participate in strategic planning for local 
sustainability. The influence of such dialogue on strategic planning is complicated to 
evaluate. However, in general terms, the participatory approaches build on a strong 
social ecologie element. 

All of the municipalities aim to involve local business in LA21. From the point of 
view of the political leadership, this is often motivated by economic arguments. 
Companies' interests are mixed, but a lot have participated in LA21. Eco-efficiency 
strategies and the implementation of environmental auditing systems are among the 
more important activity. The analysis shows that business involvement in LA21 
basically builds on ecomodernist approaches. 
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Chapter 8 presents a number of studies concerning projects that conflict with LA21. 
All are related to transport politics. Some of these projects have caused political 
controversies of large proportions (this is particularly true in the case of Skebäcksleden 
in Örebro, Förbifart Sala, and Highway 45 in Trollhättan). Resistance to such projects 
have gathered citizen groups, environmental organisations, political parties, etc. The 
arguments against the projects vary, but ecological motives have been the most 
prominent in all these cases. In general terms, the most important arguments among the 
project supporters are related to economic growth. At the municipal level, the political 
leadership is often the most active supporter (some projects are related to national 
infrastructure investments). Typically, in the more controversial projects, the local 
governments usually have a low profile in the debate and describe the projects as 
something beyond their control. Among the more important conclusions of these studies 
are: (a) when in conflict, economic growth policies tend to be prioritised over LA21 and 
environmental concerns; (b) some of the growth projects reduce the legitimacy of LA21; 
(c) in practice, the LA21 actions related to transport can be described as adaptive 
strategies subordinated to the goal of supporting increased car use. 

The final chapter (9) presents the most important conclusions from the empirical 
study. The last part of this chapter focuses on the conditions for implementing policies 
for sustainable development. The analysis builds on a dynamic framework. I draw 
attention to development tendencies in LA21, and the dynamics in the tensions between 
economic and ecological goals. The results underscore the complexity of the ecological 
challenges. Various interpretations of the analysed processes are possible. There is 
evidence that LA21 has strengthened concern for the environment in the four 
municipalities. LA21 activities have gradually broadened to including a growing 
number of aspects, and tend to encompass more complex problems, related to individual 
lifestyles or infrastructures, which are harder to tackle. Further, the empirical data 
indicate that LA21 has contributed to a growing awareness of environmental issues 
among local actors. Sustainable development has also become a central aspect in 
municipal planning, and LA21 has contributed to the integration of a more long-term 
perspective in local planning. Yet sustainable development tends to be a second-hand 
priority when in conflict with growth-related projects of more strategic importance. 
There is also limited will among politicians to implement LA21 goals that put 
restrictions on economic activity or welfare symbols such as private cars. The social 
ecological ideas of the LA21 documents are seldom to be found in local debate. 
Sustainable development is usually not addressed as a coherent ideological challenge 
towards contemporary society. Among local actors, LA21 is rather discussed in terms of 
a local development project consisting of a number of separate activities. One can also 
conclude that most people in the municipalities have not directly been involved in 
LA21. Since LA21 is looked upon as a challenge for all local actors, this of course can 
be judged as a failure. At the same time, it can be argued that LA21 in a number of 
respects expresses a new way of dealing with participation and planning at the 
municipal level. From that point of view, it is not realistic to expect LA21 goals to have 
a more immediate impact. 
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Appendix 

Frågemall 
Nedan sammanställs mina nyckelfrågor vid intervjuer [av utrymmesskäl är jag dock 
restriktiv med att redovisa följdfrågor till dessa nyckelfrågor]. Som påpekas i kapitel 2 
har jag dessutom i vaije intervju utformat frågor på grundval av intervjupersonens roll, 
och kommunspecifika förhållanden. Vid det första besöket i respektive kommun ställdes 
också mer detaljerade frågor om: vilken roll olika aktörer spelat i processen; formerna 
för institutionaliseringen av LA21; informella samarbeten inom respektive utanför den 
kommunala organisationen; samt processernas inriktningar. Många av nyckelfrågorna 
har nära beröringspunkter, och i de konkreta intervjusituationerna har ofta olika 
nyckelfrågor blivit besvarade i samma resonemang. 

Respondentens egen roll 
Beskriv din egen bakgrund och roll i processen. 

Synen på ekologisk problemlösning 
• Vilka är de allvarligaste miljöproblemen i denna kommun? 
• Vilka är de allvarligaste miljöproblemen generellt sett i dagens samhälle? 
• Finns det enligt din mening någon form av motsättningar mellan miljöarbete och 
andra samhällsmål? (principiellt samt i relation till LA21-arbetet i den egna kommunen) 
[utmynnar ofta i en rad följdfrågor] 
• Hur ser du på relationen mellan hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt? 
(förenligt el. oförenligt) 

Synen på Agenda 21/Den kommunala kontextens roll 
• Hur ser du personligen på Agenda 21-arbetet som politisk fråga i kommunen? Hur 
viktigt är det i förhållande till andra kommunala verksamheter? 
• Varför har kommunen valt att satsa på Agenda 21 ? 
• Vilka typer av frågor anser du ska behandlas inom ramen för Agenda 21 ? 
• Vilka frågor bör prioriteras i Agenda 21 -arbetet? 
• Vilka är dina visioner med kommunens Agenda 21 -arbete? 
• Uppfattar du att Agenda 21-arbetets innehåll har förändrats över tid? 
• Vad anser du om resurstilldelningen till kommunens Agenda 21 -arbete? 
• Kan du nämna några särskilda faktorer i denna kommun som underlättar respektive 
försvårar Agenda 21-arbete? 

Konfliktfrågor och LA21:s status 
• Finns det verksamheter eller mål i kommunen som är svårförenliga med - eller 
motverkar - Agenda 21-målen? I så fall: Hur och varför? Har dessa motsättningar 
diskuterats? Vilka företräder dessa mål/verksamheter? 
• Synliggör Agenda 21-arbetet någon form av konflikter i förhållande till andra 
kommunala mål och verksamheter? 

299 



• Finns det några projekt eller mål i processen som är mer kontroversiella? (bland 
allmänheten, politiker, näringsliv eller kommunorganisation) 
• Finns det exempel på Agenda 21-förslag som inte vunnit stöd? I så fall: Varför? 
• I vilka delar av samhället tror du att det är svårast att vinna stöd för kommunens 
Agenda 21-mål? (följdfråga: Vilka är motståndets orsaker?) 
• Finns det miljöproblem i kommunen som "sopas under mattan"? I så fall: Vad beror 
detta på? 
• Finns det allmänt sett miljöproblem som inte prioriteras tillräckligt högt i 
kommunen? 
• Hur högt prioriterat uppfattar du att arbetet med hållbar utveckling är i relation till 
andra kommunala mål och verksamheter? 

Den politiska arenans roll 
• Hur vill du beskriva det politiska engagemanget i processen? [med avseende på den 
politiska ledningen, andra delar av den politiska organisationen samt partipolitiken] Hur 
har detta förändrats över tid och mellan mandatperioder? 
• Vilka frågor prioriteras politiskt? Varför? 
• Vilka politiker har varit starkast engagerade? Finns det politiker som ifrågasatt eller 
varit kritiskt inställda till processerna? 
• Är den politiska majoritetens Agenda 21-ambitioner förenliga med deras politik 
inom andra områden? 
Frågor riktade till politiker inkluderar bl a: 
• Vilka frågor har ditt parti drivit i processen? Har ni reserverat er i några 
sammanhang? Hur stor är enigheten kring Agenda 21 över partigränserna? Finns det 
enskilda frågor där meningarna går isär? Har partierna varit eniga om 
resurstilldelningen? 

Andra aktörsfrågor 
• Vilka personer har haft störst inflytande över processen? [med avseende på initiativ, 
inriktningar m m] 
• Hur vill du beskriva olika kommunala verksamheters delaktighet i processen? 
Förekommer motstånd bland tjänstemän eller verksamheter? 
• Finns det en samsyn mellan olika [kommunala] verksamheter i synen på Agenda 21 -arbetet? 
• Ni strävar efter ett underifrånperspektiv här i kommunen: (A) Vad innebär detta 
konkret? (B) Hur tolkar du själv begreppet underifrånperspektiv? 
• Har ni uppnått målet att engagera vanliga kommuninvånare i processen? 
• Vilket intresse bedömer du att det finns för Agenda 21 bland allmänheten? 
• Hur effektiva har olika metoder varit i arbetet med att mobilisera allmänheten? Vad 
kan detta fa för följder framöver? 
• I vilken grad kan vanliga kommuninvånare påverka processernas innehåll? 
• Hur har näringslivet engagerats i processen? 
• Hur ser du på näringslivets engagemang och påverkan på Agenda 21 ? 
• Förekommer det någon samverkan med föreningslivet? 
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Frågor om samverkan 
Dessa frågor har i hög grad anpassats med hänsyn till respondentens roll. Frågorna 
gäller bl.a.: Vilka personer man samarbetar med kring LA21 och på vilka grunder; 
betydelsen av de samordningsorgan som inrättats; samt samverkan med externa aktörer 
såsom andra kommuner och nationella myndigheter. 

Avslutande fråga i samtliga intervjuer 
• Vad betraktar du som det största hindret för att förverkliga hållbar utveckling? 
[svaret kan både avse den egna kommunen och mer generella faktorer i samhället] 
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