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Kommuner försöker idag allt mer profilera sig som växande eller expansiva. En kommun som tagit 

med denna tanke i sin slogan är Växjö Kommun, som benämner kommunen ”Expansiva Växjö”. Att 

kunna erbjuda en unik livsmiljö i form av varierande bostadsområden är ett mål för kommunen. Växjö 

Kommun har också uppmärksammats som miljökommun, såväl nationellt som internationellt. Var 

finns miljörörelsen i den expansiva miljökommunen? Det främsta syftet med denna studie var att  

analysera den interaktion och påverkanprocess som sker mellan en intresseorganisation inom 

miljörörelsen och en expansiv kommun samt att, som en följd av denna analys, finna de faktorer som 

försvagar eller förstärker intresseorganisationens möjlighet till påverkan på den expansiva 

kommunen. Naturskyddsföreningen blev den intresseorganisation som fick representera miljörörelsen i 

studien.

Studien genomfördes med en kvalitativ metod där information från intervjuer stod för den största 

delen av det empiriska materialet. Studiens resultat presenteras i form av en detaljerad fallstudie som 

hade som mål att undersöka en påverkansprocess på ett bostadsområde i den expansiva kommunen. 

Fallstudien presenterade också de generella påverkansmöjligheterna och kontaktpunkter som fanns 

mellan Naturskyddsföreningen och Växjö Kommun. Fallstudien grundade sig på resultatet från sju 

intervjuer med olika nyckelpersoner i den undersökta situationen.

Slutsatsen av studien visar att värdegrunderna som styr miljösynen inom de två olika organisationerna 

ser olika ut, vilket påverkar hur interaktionen mellan organisationerna sker.

I relationen organisationerna emellan framstår icke-materiella resurser som symboliskt kapital, 

vällovligt syfte och sammanhållning med andra organisationer som de viktigaste för 

miljöorganisationen när det gäller att kunna påverka kommunen. Förändringar inom kommunen 

medför ett ökat tryck på  miljöorganisationen att hitta nya samarbetsformer och arbetsmetoder för att 

kunna påverka kommunen inom miljöfrågor. Förmågan att vårda de viktigaste resurserna, samt 

förmågan till flexibilitet, framstod som de främsta försvagande eller förstärkande faktorerna när det 

gällde möjligheterna för miljörörelsen att kunna påverka den expansiva kommunen.
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1. – Inledning

Kommuner i Sverige har på senare tid försökt profilera sig på olika sätt för att lättare kunna 

marknadsföra kommunen och framställa den som lockande att bosätta sig i eller flytta företag 

till. Flera kommuner har utarbetat slogans för att skapa ett positivt intryck av kommunen 

(SMPa). En kommun som gjort ordet expansiv till sin slogan är Växjö kommun, som 

benämner kommunen "Expansiva Växjö". Vad innebär det då att Växjö är en expansiv 

kommun? På Nätverket Expansiva Växjös hemsida står beskrivet att varumärket är uppbyggt 

kring tre profilområden: gynnsamt företagsklimat, universitetsstaden och unik livsmiljö 

(NEVa). Mer detaljerat innebär detta att nätverket vill främja ökat företagande och framsteg 

inom modern forskning på universitetet, men också erbjuda varierade bostadstyper och 

bostadsområden för invånarna. På hemsidan till Nätverket betonas att flera olika aktörer 

arbetar med att nå visionen, förutom kommunen även näringslivet, organisationer samt 

enskilda invånare (NEVb).

En faktor som av många sägs påverkas av en stark tillväxt är miljön. Studier 

genomförs inom olika vetenskaper om relationen mellan synen på tillväxt och synen på 

miljöfrågor (se t.ex. Forsberg, 2002, Hannigan 1995: 18-23). Alla kommuner i Sverige har ett 

aktivt miljöarbete i linje med de bestämmelser som det beslutats om på riksdagsnivå. Vid 

sidan av kommunen finns även det civila samhället, vilket även det, i form av organisationer 

eller enskilda medborgare, engagerar sig i miljöfrågor. Vilka möjligheter som finns för detta 

engagemang att nå fram till en expansiv kommun är det övergripande temat för denna studie.

1.1 – Bakgrund till undersökningsområdet

De ursprungliga frågor som jag ställde mig när jag planerade denna studie var: Om Växjö 

kommun kallas miljökommun – var finns miljörörelsen? Tillåts den ta del i arbetet med den 

expansiva kommunen? Vilka träffpunkter mellan kommun och miljöorganisationer finns? 

Behövs miljörörelsen som påtryckare i kommunen? En reflektion över dessa frågor ledde till 

det intresseområde som ligger till grund för denna uppsats.

Intresseområdet kan sägas vara uppdelat i tre punkter där den första är kommunens 

organisatoriska uppbyggnad och arbetssätt, den andra det intresseorganisationernas 

organisatoriska uppbyggnad och arbetssätt och den tredje miljöfrågans problematik. Det finns 

många situationer där dessa tre delar möts och har en påverkan på varandra. Jag ansåg det 

vara möjligt att  identifiera en sådan situation och på så sätt kunna besvara de ursprungliga 

frågorna i förra stycket.
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Växjö Kommun är en offentlig organisation som är politiskt styrd. Andra organisationer 

som försöker påverka de olika projekten är till exempel företag och intresseorganisationer, 

såväl som enskilda individer. Växjö kommun har, som beskrevs i inledningen, införlivat en 

expansiv profil i sin marknadsföring av kommunen. I nätverket kallat ”Expansiva Växjö” är 

representanter från företag, från kommunen, såväl som andra sorters organisationer, 

inblandade i marknadsföringen av kommunen och i de projekt som följt som ett resultat av 

den expansiva profilen. Det civila samhället har enligt nätverket möjlighet att påverka arbetet 

med den expansiva kommunen (NEVb). Växjö Kommun har också omnämnts som en 

miljökommun, och fått både nationell och internationell uppmärksamhet för detta (SMPb). 

Miljöproblematiken och miljöfrågan tas upp både av kommunen såväl som det civila 

samhället och är också en reell fysisk faktor att ta hänsyn till vid till exempel utbyggnad av 

kommunen.

Genom att göra en fallstudie på mikronivå av ett projekt som har att göra med 

kommunens expansivitet går det att nå en fördjupad förståelse för hur en situation där 

organisationer möts och har intressen kring ett och samma område, ser ut. Ett projekt som 

tydligt ligger inom ramen för kommunens expansiva vision är utbyggnaden av staden i form 

av nya bostadsområden. Detta faller till exempel in under kategorin "Unik livsmiljö" vilket är 

punkt tre i profilområdena för nätverket Expansiva Växjö (NEVa). Kommunen vill ha en 

öppen dialog med de parter som berörs av sådana utbyggnader, men det är möjligt att olika 

typer av organisationer kan ha konflikterande intressen.

Organisationer inom det civila samhället som skulle kunna tänkas ha ett särskilt 

intresse av förloppet är de tillhörande miljörörelsen, då uppförandet av bostadsområden alltid 

tar markyta i anspråk och dessutom ofta uppförs på attraktiv mark nära sjöstränder. I Växjö 

representeras miljörörelsen främst av en lokal krets av intresseorganisationen Svenska 

Naturskyddsföreningen, vilken får representera miljörörelsen i denna studie.

Sammanfattningsvis har alltså en situation upptäckts i vilken de tre delarna av 

intresseområdet – kommunen, intresseorganisationerna och miljöproblematiken – 

sammanfaller, nämligen utbyggnaden av bostadsområden. Denna situation går också att 

koppla samman med kommunens expansiva profil. Genom att undersöka interaktionen mellan 

dessa tre områden på mikronivå vill jag nå fram till slutsatser rörande organisationers 

relationer och begränsningar. En sådan studie anser jag vara relevant även utifrån ett 

sociologiskt perspektiv eftersom det är tänkbart att organisationerna utarbetar specifika 

arbetssätt för att kunna påverka varandra i olika riktningar. Samtidigt kan det finnas både 

begränsande och tillåtande faktorer i situationen som avgör hur interaktionen mellan 

2



miljörörelsen och kommunen sker i praktiken. Utifrån ett mikroperspektiv går det också att nå 

fram till vikten av personliga relationer och deras begränsningar inom organisationerna, något 

som kan vara svårt med en studie på en högre abstraktionsnivå. Med detta som bakgrund 

presenteras i det följande syftet med denna uppsats.

1.2 – Syfte

Det främsta syftet med min uppsats är att analysera den interaktion och påverkanprocess som 

sker mellan en intresseorganisation inom miljörörelsen och en expansiv kommun samt att,  

som en följd av denna analys, finna de faktorer som försvagar eller förstärker  

intresseorganisationens möjlighet till påverkan på den expansiva kommunen.

Jag vill som en följd av detta syfte göra en detaljerad fallstudie inom ett område där de 

tre punkterna för intresseområdet (se avsnitt 1.1.) kopplas samman. Fallstudien rör i första 

hand bostadsområdet Biskopshagen i Växjö. Genom att sätta relationen mellan 

intresseorganisation och kommun i fokus, vill jag dra slutsatser om intresseorganisationens 

möjlighet att påverka arbetet inom detta specifika projekt. Beroende på de resultat som 

framkommer vill jag också i linje med syftet komma till slutsatser om vilka andra 

påverkanskanaler som hade varit möjliga.

Genom en sådan fallstudie blir det möjligt att nå på djupet av problemområdet som 

baseras dels på tanken om en frånvaro av miljöorganisationer i en miljöinriktad kommun och 

dels på en situation inom vilken flera olika typer av organisationer arbetar kring samma fråga, 

i detta fall miljöfrågan, och de spänningar som kan uppstå i en sådan situation. Mer generellt 

bör den låga abstraktionsnivån säkerställa en tillräcklig mängd detaljerade data för olika typer 

av slutsatser. Mer om valet av metod beskrivs i metodavsnittet.

1.3 – Disposition

Del ett, av studien - denna del - innehåller en inledning, bakgrund, syfte och 

problemformulering. Del två är ett teoretiskt kapitel som bland annat behandlar tidigare 

forskning kring ämnet, samt begreppsdefinitioner. Del tre är ett metodkapitel som beskriver 

studiens tillvägagångssätt och motiverar olika metodval. Del fyra innehåller den fallstudie 

som utgör det empiriska underlaget för studien. Del fem är en analys av det resultat som 

framkommit i fallstudien, vilken följs av del sex som innehåller en avslutande diskussion och 

slutsatser. Del sju är en kort sammanfattning av hela studien och den avslutande del åtta visar 

källförteckningen.
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2. – Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning

I denna kapitel presenteras den teoretiska bakgrund som är relevant för studiens senare analys 

och ställningstaganden. En viss historisk bakgrund till de undersökta organisationerna ges 

också i denna del. Kapitlet utgår främst från forskning från 1990-talet och framåt. Där det 

ansetts lämpligt eller möjligt har det också förklarats hur dessa beskrivna teorier avses 

användas i denna studie. 

Målet med de utvalda betraktelsesätten, definitionerna, teoretiska antagandena och 

historiska beskrivningarna presenterade i denna del är att få ett brett teoretiskt ramverk som 

kan fungera som ett avstamp för olika typer av slutsatser efter analysen av det insamlade 

empiriska materialet. Därför presenteras utdrag ur forskning vars författare utgått från skilda 

teoretiska betraktelsesätt, till exempel vad gäller statens eller organisationers roll i samhället. I 

denna studie dominerar dock inte ett betraktelsesätt starkt över andra. I bakgrunden har dock 

en vilja funnits att bevara ett sociologiskt perspektiv trots att delar av ämnet rör sig inom 

områden som undersökts av statsvetenskapen. Det teoretiska ramverket presenteras nedan och 

är för enkelhetens skull uppdelat i tre huvudavsnitt: organisationer, miljörörelsen och slutligen 

begreppsdefinitioner, i vilket presenteras hur centrala begrepp kommer att användas i denna 

studie.

2.1 – Organisationer

Denna studie utgår från grundtanken att samhället är uppbyggt av organisationer och att det är 

i interaktionen mellan dessa som samhällsförändring sker. Samhället kan med en sådan syn 

beskrivas som ett ”socialt landskap” där många olika typer av situationer uppstår inom vilka 

mängder av organisationer kommunicerar och interagerar med varandra. Det finns således 

ingen kraft i sig som styr samhällsförändringen utan det är många små krafter som samverkar 

Ahrne och Papakostas (2002), som har beskrivit teorin om ett socialt landskap, menar också 

att: ”Om man vill förstå förhållandet mellan stat och medborgare måste man gå in i konkreta 

situationer och se till hur interaktionen mellan människor sker vid olika organisationers 

gränser (ibid. 2002:39).” Detta är också grundsynen i denna studie.

Enligt rationalistisk organisationsteori ses organisationer som produkten av individers 

rationella strävan att uppnå sina intressen, där de går samman med andra och organiserar sig 

för att gemensamt uppnå utsatta mål (Abrahamsson, 1992: 46-49). Detta kan ses som en 

motsats till systemteori inom vilken organisationer ses som nödvändiga för att de innehar 

funktioner som behövs för det överliggande systemet (ibid: 44-46). Denna studie avser inte att 
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välja en av dessa linjer, men vill ändå utgå ifrån tanken att organisationer möjliggör en annan 

typ av handlande än individers enskilda handlande och att det är det gemensamma arbetet för 

specifika intressen som står i fokus. Samtidigt skapar organisationer starka begränsningar i 

handlingsfriheten då det i en organisation finns regler som styr hur, när och av vem de 

kollektiva resurserna ska användas (Boström 2001: 36). Målen och reglerna kan se helt olika 

ut i olika organisationer, vilket får till följd att interaktionen mellan olika organisationer sker 

med någon form av motstånd eller anpassning till situationen i fråga.

Ett annat av en organisations kännetecken, av vikt för denna studie, är dess tröghet vid 

förändring. Trögheten kan bestå i både en oförmåga och en ovilja att förändras snabbt. 

Oförmågan kan grunda sig i organisationens uppbyggnad, med regler kring beslutsprocesser, 

svårighet att samla ihop tillräckliga kollektiva resurser eller problem med att se behovet av 

förändring. Oviljan består istället i en rädsla att förlora stabilitet och trygghet. Sammantaget 

gör detta gör att förändringar sker långsamt inom organisationen (Ahrne & Papakostas 2002: 

75ff).

På vilket sätt sker då förändring i en organisation? Förändring kan till exempel ske i 

arbetsfördelningen eller ansvarighetsområden inom organisationen. Organisationen kan också 

fortsätta sin verksamhet med samma uppbyggnad, men på ett ny plats eller på ett nytt 

temaområde. Gemensamt för dessa typer av förändringar är att de inte har förändrat 

organisationen i grunden (Ahrne & Papakostas 2002: 94-97). En förändring av den tekniska 

verksamheten, av vad organisationen huvudsakligen gör, är sällsynt. Istället kan förändringar 

tränga mer eller mindre djupt in i organisationens kärnverksamhet (ibid.).

Ibland kan en organisation lösa de krav på förändring som ställs inifrån organisationen 

eller från andra organisationer genom att skilja organisationens arbete från de formella 

strukturer som styr arbetet. På så sätt kan en organisation behålla en bild utifrån, till exempel 

av att vara demokratisk eller på annat sätt flexibel för yttre krav, även om denna kanske går 

emot den grundläggande institution som styr organisationen. En organisation med en sådan 

lös koppling mellan de yttre och inre delarna kan anpassa sig lättare till förändringar men 

också vinna mer legitimitet från andra organisationer (Johansson 1997: 141f, 164, Nordlander 

2007). För denna studie kommer detta vara av vikt då förändringens djup och organisationens 

sätt att agera kring förändringen skulle kunna påverka huruvida den kommer till stånd eller ej.

De flesta organisationer vill på något sätt förändra eller kontrollera sin omgivning. Då 

omgivningen utgörs av andra organisationer blir det uppenbart att ett utbyte med dessa måste 

ske. Samarbete eller konkurrens kan ske på många olika sätt (jmf. Ahrne et al 2003: 20f, 24, 

Ahrne & Papakostas 2002: 46f). En organisations möjlighet att påverka den organisatoriska 
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omgivningen har till stor del att göra med dess tillgång till kollektiva resurser av olika slag, 

vilka kan vara både materiella (t.ex. arbetskraft) eller icke-materiella (t.ex. kunskap). 

Samtidigt har också andra faktorer betydelse, till exempel organisationens förmåga att 

formulera sina förslag eller krav till andra organisationer, såväl som personliga kontakter 

(Ahrne, 1994: 114-131) De kollektiva Resurserna utgörs också av de individer som är en del 

av organisationen och kan bidra med arbetstid, såväl som symboliskt kapital i form av känt 

namn, rykte eller status (Boström 2001: 142f).

2.1.1 – Staten som organisation

Att se staten som en organisation kan tyckas svåranalyserat, då staten utgörs av många olika 

delar som har skilda ansvarsområden och regelverk. Det särskiljande med staten som 

organisation är att den har ett begränsat geografiskt utrymme genom de gränser som 

utvecklats. Samtidigt utgörs staten av en mängd olika individer (statens medborgare) som ska 

samordnas och kontrolleras. I denna studie ses staten som en övergripande organisation eller 

maktkropp, den politiska staten, med flera delorganisationer, till exempel kommun och 

landsting, också kallat den lokala staten (Ahrne et al, 2003: 165). Således avses med 

begreppet staten fortsättningsvis ej samtliga medborgare i landet Sverige, utan den del av 

staten som har makt att genomföra förändringar, reglera lagar och skapa förändringar i den 

svenska ekonomin. Förändringar i staten som organisation sker dock som en följd av ökade 

krav från medborgare, till exempel på ökad ordning eller ökad ekonomisk stabilitet. Statens 

storlek och komplexitet skapar emellertid en tröghet som kan göra att förändringar går 

långsamt – något som kan leda till påtryckningar och missnöje från såväl individer som andra 

organisationer.

Staten har en viss möjlighet att reglera kontakten till andra organisationer. Genom lagar 

och ekonomiska styrmedel som skatter och bidrag kan staten välja att stöda vissa 

organisationer eller försvåra för andra, ofta med grund i de egna målen eller de vinningar 

staten kan få ut av ett samarbete eller avståndstagande. Vad gäller frivilligorganisationer eller 

intresseorganisationer av olika slag har staten ibland favoriserat vissa organisationer framför 

andra. Några lagar för att begränsa friheten för sådana organisationer har dock inte funnits 

under senare tid (från år 1900 och framåt) (Micheletti 1994: 199, Boström 2001: 231f). I 

Sverige har sedan länge funnits ett samarbete mellan staten och olika typer av organisationer 

inom det civila samhället (Boström, 2001: 18-29). Då inga generella och allmängiltiga 

beskrivningar av dessa relationer är möjliga är det därför alltid av intresse att fortsätta studiet 
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av statens relation till övriga organisationer, något jag också med denna studie har för avsikt 

att göra.

2.1.2 – Kommun och förvaltning

En kommun är en organiserad del av den lokala staten vilken nämndes ovan. I denna studie är 

det kommunens arbetssätt som är föremål för analys, varför den betecknas som en egen 

organisation i sig. En kommun består av en del med direkt folkvalda politiker, samt enheter 

som styrelser och nämnder där medlemmarna är valda av de direkt valda politikerna. I 

kommunen finns också enheter som till exempel stadsbyggnadskontoret som arbetar med 

administration, samt enheter inom till exempel skola och trafik som utför kommunalt arbete 

(Lundquist 1992: 15).

Denna studie har inte för avsikt att göra en politisk analys, varför den detaljerade 

analysen har begränsats till förvaltningen, det vill säga den del av kommunen som sköter 

administrationsuppgifterna kring beredning och implementering av politiska beslut. Denna del 

av kommunen består främst av tjänstemän, även kallade byråkrater och professionella, vilka 

fått dessa tjänster med grund i de kunskaper eller erfarenheter om arbetsområdet som de 

innehar (Lundquist 1992: 143). Det är dock viktigt att påpeka att även om tjänstemännen har 

en formell roll i förvaltningen, med bestämda uppgifter och normsystem, så är de också 

individer som kan påverkas av personliga engagemang och intressen. Det är bland annat 

denna dubbelsidighet av formell och informell karaktär hos tjänstemännen som gör det 

möjligt för utomstående organisationer att försöka påverka förvaltningens arbete och beslut, 

inte bara genom formella kontakter, utan också genom personliga möten. Om kommunens 

verksamhet vore statisk och oföränderlig, vore också dessa försök lönlösa. Forskning om det 

civila samhällets inflytande över kommunen visar att både formella och informella kontakter 

spelar en viktig roll (se t.ex. Lundquist, 1992, Johansson 1997, Uhrwing 2001 och Micheletti, 

1994).

Kommunens miljöarbete

Det moderna miljöarbetet kom igång på allvar i Sverige efter FN:s toppkonferens om miljö 

och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Där undertecknades FN-dokumentet Agenda 21 med 

rekommendationer för politik för en hållbar utveckling av Sverige och av andra länder 

(Forsberg, 2002:75ff). Den svenska staten har med grund i detta dokument utarbetat allt 

tydligare riktlinjer för miljöpolitiken. Alla kommuner i Sverige har införlivat miljöfrågan i sin 

verksamhet, i linje med de nya miljömål som riksdagen fastställde år 1999 och senare 
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kompletterade. Tanken är att de stora miljöproblemen i Sverige ska vara lösta till år 2020 och 

klimatmålet år 2050. Kommuner arbetar med att försöka uppnå dessa mål, men har även i 

många fall upprättat egna miljömål som rör den lokala eller regionala utvecklingen 

(Miljömålsportalen, 2005). Målen rör områden som till exempel klimat, luft, skogar, djurliv 

och en giftfri miljö och miljömålen är ofta beskrivna i form av önskade framtida 

utsläppsnivåer. Miljöpolitik i sig innebär alltid olika typer av intressekonflikter, då åsikterna 

om målsättningar, implementering och organisation och praktiska åtgärder är många (Jamison 

2003: 19) Även värdegrunder och synen på naturen inom miljöpolitiken skiftar (se t.ex. 

Hedrén, 1994)

Kommunens miljöarbete kan vara, och är ofta, införlivat i alla typer av verksamheter. 

Beskrivningar av och mål för miljöarbetet kan finnas med i kommunens övergripande 

miljömålsstrategi, såväl som i planer och planeringsprocesser i nämnder och förvaltningar. 

Flera kommuner har också infört någon form av miljöledningssystem eller diplomering för att 

kunna övervaka och uppmuntra arbetet med miljö i de olika delarna av verksamheten (SKL, 

2007, Jamison, 2003: 112ff).

Björn Forsberg (2002) har gjort en studie av kommuners arbete med lokal Agenda 21 

(LA21). Därmed avses i hans studie allt arbete med lokal hållbar utveckling. Han utgår från 

tre idealtypiska värderingsperspektiv i sin analys: Ekonomismen, ett synsätt inom vilket 

miljöfrågan är underordnad ekonomisk tillväxt, ekomodernismen, ett synsätt där hållbar 

utveckling anses kunna nås genom reformering av tillväxtekonomin, samt slutligen 

socialekologi, ett synsätt inom vilket det anses att hållbar utveckling kräver en helt ny 

värdegrund i samhället (ibid.: 3, 14, 66-70). Hans utgångspunkt är att dagens samhälleliga 

utvecklingsmodell är en så kallad tillväxtekonomi där ekonomisk tillväxt uppfattas som 

nödvändigt för samhällelig utveckling (ibid.: 2ff). Han söker i sin studie efter motsättningar 

inom det så kallade spänningsfältet ekonomi-ekologi i kommunernas arbete (ibid.: 8, 4, 17). 

Hans slutsatser är relevanta för denna studie och presenteras därför nedan.

Forsberg (2002) har i sin studie av fyra kommuner kommit fram till att det inom 

miljöarbetet hos kommunens mer tekniska verksamheter (politik och förvaltning) finns en 

stark koppling till ett ekomodernistiskt perspektiv medan så kallade mjuka verksamheter (t.ex. 

skola och äldreomsorg) i högre grad utgick från ett socialekologiskt perspektiv (ibid.: 252). 

Förbättringar av infrastrukturen och andra befintliga system, samt ett införande av 

miljöledningssystem i flera kommuner grundar sig på en teknisk syn på miljöarbete som 

ligger i linje med ekomodernismen. Denna syn avgör också vilka projekt inom LA21-arbetet 

som får ekonomiska resurser (ibid.: 251). Forsberg upptäckte också en ökad 
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institutionalisering av arbetet med hållbar utveckling, vilken han menar på sikt kan medföra 

att frågorna kommer att osynliggöras i kommunens organisatoriska rutiner (ibid.: 261).

Forsberg (2002) konstaterar också att så länge arbetet med hållbar utveckling utgår från 

värdegrunder som inte primärt handlar just om hållbar utveckling så blir det svårt att 

genomföra LA21-dokumentens mer socialekologiskt inriktade mål. Det avstånd som finns 

mellan de olika motiven i miljöarbetet har inte blivit artikulerade i den lokala debatten  i 

kommunerna, vilket enligt Forsberg på lång sikt kan leda till större och mer problematiska 

målkonflikter (ibid.: 255f). Genom att undvika en problematisering av dessa konflikter mellan 

mål och värden i LA21-dokumenten ger kommunen intrycket av att arbetet kring miljömålen 

är en konfliktfri process (ibid.: 251). I de kommuner Forsberg undersökte kunde upptäckas att 

arbetet med hållbar utveckling sällan värderas med utgångspunkt i människans naturrelation 

eller liknande etiska ställningstaganden och det gick inte att se arbetet med en hållbar 

utveckling som en ideologisk vision annat än hos vissa eldsjälar  (ibid.: 262). En vidare 

fördjupning av arbetet med LA21 kommer enligt Forsberg leda fram till fler att frågor om etik 

och värderingar tvingas tas upp (ibid.: 261).

Forsberg (2002) har också satt kommunens tillväxt i perspektiv till de olika 

värdegrunderna. I de undersökta kommunerna var tillväxtprojekt som utbyggnad av vägar och 

köpcenter tydligt präglade av ett ekonomistiskt synsätt där intressena hos enskilda aktörer 

inom handel och industri  fick en dominans över hållbar utveckling-aspekten (ibid.: 253). Det 

kunde upptäckas att särskilt vissa nyckelsatsningar inom kommunerna prioriterades före 

ekologi och miljöhänsyn (ibid.: 258, 262). 

Vilka mer socialekologiskt inriktade lösningar får då genomslag, om några? Enligt 

Forsberg (2002) vilar utvecklingen av arbetet med hållbar utveckling på lokala aktörers 

förmåga att uppmärksamma och utnyttja de möjligheter som erbjuds av kommunen (ibid.: 

250). I studien framgick att de förslag som genomförs utan motsättningar är de som går att 

genomföra parallellt med kommunens främjande av ekonomisk tillväxt (ibid.: 258). 

Konflikten mellan de två perspektiven har gjort att en förvirring har skapats, vilken medför att 

enskilda individer som arbetar med hållbar utveckling kan försvara såväl en tillväxtorienterad 

politik som en mer ekologisk (ibid.: 263). Det lokala investeringsprogrammet LIP har 

möjliggjort miljösatsningar som annars ej skulle ha kunnat genomförts. Samtidigt menar 

Forsberg att LIP utgår från ett ekomodernistiskt perspektiv som har gjort att kommuner av 

resursskäl gett mindre prioritet åt att arbeta med en medborgardialog (ibid: 255).

Jag anser Forsbergs slutsatser vara relevanta som utgångspunkter för analysen i denna 

studie. Särskilt teorierna om konflikterande värdegrunder, relationen mellan ekonomism, 
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ekomodernism och socialekologi, samt frånvaron av en etisk eller ideologisk syn på 

miljöarbetet anser jag mig kunna se som försvårande omständigheter även vid organisationers 

interaktion inom miljöområdet. Samtidigt delar jag Forsbergs syn på tillväxtekonomin som 

den dominerande utvecklingsmodellen i dagens Sverige. Dock finns det en risk att sådana 

uttalanden på ett alltför smalspårigt sätt betonar samhället som ett slags fristående objekt med 

en egen utveckling. Denna studie vill istället betona samhället som bestående av 

organisationer och deras relationer, varför tillväxtekonomin som utvecklingsmodell i så fall 

får appliceras på någon av dessa i en senare analys.

2.1.3 – Intresseorganisationers inflytande

Intresseorganisationer är medborgarsammanslutningar som organiserat sin verksamhet för att 

försöka förändra det sociala landskapet i linje med gemensamma intressen och uppsatta mål. 

Organisationerna kan vara mer eller mindre demokratiska men då medlemskapet är frivilligt 

och uppdrag och regler därför inte kan påtvingas någon, utgör medlemmarna i organisationen 

och deras olika typer av val oftast basen för organisationens verksamhet och 

verksamhetsriktning (Ahrne et al 2003: 272-278). Då staten beslutar om de flesta förändringar 

som rör många medborgare på en gång, inom områden som miljö, social verksamhet och 

ekonomi, är det ofta till någon form av statlig organisation intresseorganisationerna vänder sig 

med sina krav på förändring (Lundquist 1992: 229-231). Som nämnts tidigare favoriserar 

staten dock vissa organisationer framför andra, i linje med de egna intressena.

Marie Uhrwing (2001) undersöker i sin studie vad som krävs för att en 

intresseorganisation ska få tillträde till politiskt beslutsfattande. Hon grundar sina slutsatser på 

tre undersökta beslutsprocesser (ibid.: 60). Inom dessa beslutsprocesser tittade hon närmare på 

om det fanns vissa faktorer som kännetecknade de organisationer som mest framgångsrikt 

kunde påverka och hur politikerna ställde sig till olika typer av organisationer i 

beslutsfattandet. Denna studie anammar inte ett politiskt perspektiv, men Uhrwings slutsatser 

om påverkanskanaler är ändå relevanta för denna studie då de visar vilka interaktionsvägar 

som finns mellan stat och intresseorganisation.

Uhrwing skiljer i sin undersökning olika typer av organisationer från varandra enligt 

teorierna om pluralism, skandinavisk korporatism, producentkorporatism och teorin om 

politiska möjlighetsstrukturer, vilka hon har som teoretiska utgångspunkter i sin studie. Dessa 

indelningar används främst inom statsvetenskapen, men de olika typer av organisationer som 

framträder kan även vara av vikt för resultatet av denna studie. De dominerande 

intresseorganisationerna är de som inom ett intresseområde står utan konkurrens. I praktiken 
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menas med detta de intresseorganisationer som av staten uppfattas som dominerande inom ett 

område (Uhrwing, 2001: 27f). Till de icke-etablerade intresseorganisationerna räknas 

traditionellt sett miljöorganisationer, kvinnorörelser och liknande organisationer som vill 

genomföra samhällsförändringar och ofta ställer sig på andra sidan av det rådande politiska 

etablissemanget (ibid: 36f). Numera kan flera av dessa dock räknas som etablerade 

intresseorganisationer i och med deras samverkan med staten.

En annan indelning av intresseorganisationer Uhrwing (2001: 22ff) nämner är den 

mellan resursstarka och resurssvaga organisationer. Det är svårt att avgöra vad som kan 

räknas som resurs och var gränsen ska dras mellan stark och svag resurs. Några faktorer som 

kan göra en organisation resursstark är ekonomiska resurser, antal medlemmar, 

sammanhållning, teknisk expertis och ett vällovligt syfte, för att nämna några (ibid.).

Uhrwing beskriver också olika typer av närvaroformer i politiska processer som 

intresseorganisationer kan vara en del av. Dessa är relevanta också för denna studie, då de inte 

bara går att applicera på intresseorganisationernas kontakt med politiker, utan också på deras 

kontakt med förvaltningen. Den första är formell samverkan initierad av staten och dit räknas 

till exempel medverkan i utredningar och kommittéer (Uhrwing, 2001: 71f, 75). Den andra är 

formell konsultation initierad av staten till vilken rådfrågning från statens sida, inbjudan till 

att svara på remiss och deltagande i hearings kan räknas (ibid). Till formella kontakter 

initierade av intresseorganisationer räknas istället skrivelser, frivilliga remissyttranden och 

frivilligt uppvaktande av politiker och tjänstemän (ibid.). För det fjärde kan informella  

kontakter nämnas, vilket innebär personliga möten, telefonsamtal och liknande kontakter 

(Uhrwing, 2001: 76ff).

Uhrwings slutsatser kan vara intressanta att använda för att tolka resultaten av denna 

studie. Hon menar att trots att det i Sverige alltid är öppet för intresseorganisationer att skriva 

skrivelser, frivilliga remissyttranden eller att uppvakta politiker så har dessa 

påverkansmöjligheter främst en symbolisk betydelse, då de påverkar beslutsfattandet mycket 

lite. Däremot gynnar denna öppenhet staten då den får staten att framstå som demokratisk 

(Uhrwing, 2001: 212). Denna vinstmaximering från statens sida kommer igen även när det 

gäller vilka typer av organisationer som främst får tillträde till beslutsprocesserna. 

Dominerande organisationer fick tillträde för att öka legitimiteten hos förslaget i fråga och för 

att underlätta för staten att implementera detta (Uhrwing 2001: 246). Således var statens 

samarbete med dominerande intresseorganisationer förknippat med röstmaximering eller 

annan vinning för staten.
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Vad gäller icke-etablerade intresseorganisationer så var det inte främst det ideologiska 

avståndet som gjorde att dessa inte fick tillträde till beslutsprocesserna. Istället var det bristen 

på olika resurser eller deras ställning som icke-dominerande organisationer som avgjorde 

deras eventuella utestängning (ibid.: 248f). Uhrwing menar också att den teknokratiska 

normen hos politiker och tjänstemän drivs allt mer mot sakkunskaper och detaljkännedom, 

vilket försvårar möjligheterna till inflytande för de intresseorganisationer som för en mer 

moralisk argumentation och således inte har dessa sakkunskaper (ibid.: 259ff).

Uhrwing kom också fram till att ju mer meningsfullt ett tillträde till en beslutsprocess är 

för en intresseorganisation, desto mer kostsamt är detta för staten och desto mer restriktivt blir 

det faktiska tillträdet. De gånger tillträde till en beslutsprocess är relativt öppet är det också 

mindre kostsamt för staten att tillåta detta, och därmed av en mer symbolisk karaktär som inte 

är meningsfull för intresseorganisationen (Uhrwing 2001: 249ff). Får en intresseorganisation 

tillträde långt in i en beslutsprocess kommer staten i högre grad kräva gentjänster i form av 

sakkunskap, vilket ytterligare gynnar främst resursstarka organisationer som besitter denna 

(ibid.: 250f. I slutänden blir det de som når de mest meningsfulla kontakterna.

Michele Micheletti (1994) analyserar i sin bok medborgarsammanslutningars roll i 

Sverige. Hon hävdar att en fungerande relation mellan staten och det civila samhället behövs 

för staten, för att främja demokratin (Micheletti, 1994: 23). Ett faktum som framstår tydligt i 

Michelettis bok är att många medborgar-sammanslutningar i Sverige under det senaste 

århundradet haft svårt att anpassa sig till samhällets förändringar och även haft svårt att 

behålla sin betydelse för såväl de egna medlemmarna som staten (Micheletti 1994:114). Olika 

former av resurser har varit viktiga för intresseorganisationer under olika årtionden, men 

Micheletti konstaterar att resurser till opinionsbildning blev den allra viktigaste under 1990-

talet, då organisationer i allt högre grad framgångsrikt började använda sig av massmedia för 

att förmedla sina budskap. Övriga faktorer som enligt Micheletti kommer vara avgörande för 

huruvida medborgarsammanslutningar får inflytande eller inte framöver, är oberoende från 

staten, ideologisk och organisatorisk flexibilitet, problemorientering, kontakter med samtliga 

politiska partier samt en tro på de egna medlemmarnas betydelse (ibid. :227).

Både Uhrwings och Michelettis slutsatser om intresseorganisationers inflytande på 

staten är relevanta för den vidare analysen. Särskilt tanken om dominerande, etablerade, icke-

etablerade, resursstarka och resurssvaga organisationer är viktig att ta i betaktande. De olika 

typerna av kontaktpunkter mellan organisationerna går också att använda som modeller i 

denna studie.
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2.2 – Miljörörelsen

Miljörörelsen (se definition i avsnitt 2.3.2), med dess olika typer av intresseorganisationer och 

mindre föreningar, har sedan klimatförändringarna uppmärksammades på senare tid fått ett 

allt större utrymme i media och i politiken världen över. Miljörörelsen är dock lika 

mångfacetterad som miljöproblemen, vilket har gjort det svårt för de olika organisationerna 

att samarbeta och det kan ifrågasättas om miljörörelsens ens kan betecknas som en social 

rörelse. Den kollektiva identiteten inom varje organisation har medfört att de fått tydliga 

gränser utåt och profilerat sig på ett sätt som medför att de anser sig uppfylla speciella 

funktioner jämfört med andra organisationer (Boström, 2001: 77f, 12, 25ff, 28, 273-278).

Boström (2001) har i en studie undersökt dagens svenska miljörörelse, dess arbetssätt 

och dess roll i Sverige. Han beskriver hur vissa organisationer utarbetar samarbetsstrategier 

med det rådande politiska etablissemanget. Då kan miljörörelsen fungera som en förmedlande 

länk mellan vetenskap och praktik (ibid.: 13). Han hittar också tecken på en professional-

isering, centralisering och rutinisering inom miljörörelsens organisationer – något som kan 

gynna vissa organisationer och missgynna andra, beroende på utvecklingens riktning (ibid.: 

139f).

Organisationerna kan bestå av såväl ideellt arbetande och betalda medlemmar, vilket 

påverkar verksamhetsutformningen samt vilka krav som går att ställa på medlemmarna (ibid.: 

162ff, 172) Om kollektiva resurser hämtas utanför organisationens gränser krävs ett visst 

konsensus kring organisationens mål och intressen, vilket medför att dessa inte kan vara 

alltför radikala (ibid.: 171f). På samma sätt avgörs miljöorganisationens legitimitet hos 

allmänheten av i vilken grad organisationen uppfattas som radikal. Genom media har 

miljörörelsens organisationer en kanal till allmänheten, men där finns en risk att deras 

budskap måste presenteras i slagord för att märkas. Personliga kontakter ger istället möjlighet 

till diskussion och en konkretisering av budskapet (ibid.: 189).

Miljöorganisationernas relation till staten har präglats av både konflikt och samarbete. 

Deras storlek och symboliska resurser har enligt Boström (2001: 231f) betydelse för deras 

förmåga att nå fram till den politiska arenan. Han menar att även om miljöorganisationernas 

förslag på reformer kan vara radikala så går de inom ramarna för statens sätt att fungera, och 

är därför främst reformistiska. I den statliga politiken försöker organisationerna hitta luckor 

där behov av åtgärder finns, samt ge förslag på dessa (ibid.: 231-235). Miljöorganisationer, 

främst SNF (diskuteras nedan), har också haft ett nära samarbete med kommuner i det lokala 

Agenda21-arbetet (Boström 1999: 32ff).
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I Sverige var miljöpolitiken länge främst inriktad på naturskydd och nationalparker, 

varför det var svårt för miljörörelsen att åberopa andra delar av miljöarbetet. Under 60-talet 

uppmärksammades för första gången, bland annat av Naturskyddsföreningen, de gifter som 

spreds i naturen. Detta och den senare kärnkraftsdebatten som blossade upp på 1970-talet, 

startade ett stort miljöintresse bland allmänheten. Flera nya organisationer bildades under 

denna tid och deltog aktivt med att propagera mot kärnkraften (Micheletti 1994: 134ff). Under 

1980-talet fick några av organisationerna ett uppsving i samband med säldöden och 

miljöpartiets uppkomst då dessa händelser fick upp miljöfrågan på agendan (Boström, 2001: 

12). 

Den största miljöorganisationen i Sverige idag är Svenska Naturskyddsföreningen som 

under 2007 byter namn till endast Naturskyddsföreningen. Bland de övriga intresse-

organisationerna inom miljörörelsen i Sverige återfinns idag Greenpeace med 74 790 

medlemmar (Greenpeace, 2007: 4), Världsnaturfonden WWF och Miljöförbundet Jordens 

Vänner. Dessa skiljer sig åt i såväl organisationsuppbyggnad och arbetssätt, till exempel har 

WWF antagit en mer samarbetsinriktad verksamhet medan Greenpeace jobbar konfronterings-

inriktat (Boström, 2001: 67ff, 73ff).

2.2.1 – Naturskyddsföreningen

I detta avsnitt beskrivs Naturskyddsföreningen som helhetlig organisation. En presentation av 

den lokala grenen i Växjö sker först i fallstudien. Med ca 168 000 medlemmar är 

Naturskyddsföreningen (”SNF”) idag den största miljöorganisationen i Sverige (SNFa). 

Organisationen bildades 1909 och var från början en organisation som arbetade med att väcka 

kärlek till den svenska naturen. De hade dock problem att få en folklig anknytning då deras 

styrelse bestod av män från de högre samhällsskikten (Micheletti, 1994: 76f, SNFb: 54). 

Under 1920-talet nådde deras medlemsantal aldrig över 3000 medlemmar (SNFb: 52). År 

1948 bildades SNF:s ungdomsorganisation Fältbiologerna som hjälpte till att göra ungdomar 

mer engagerade i arbetet (SNFb: 59ff).

De kommande decennierna fick SNF finansiellt stöd från staten och en alltmer offentlig 

karaktär. Under mellankrigstiden fick SNF till exempel egna utredningsuppgifter av 

regeringen och fungerade som remissinstans, utredningsorgan och informationsbedrivande 

organisation. Den statliga instans som ansvarade för naturskydd ombildades flera gånger 

under 1900-talet och under 1950-talet var det också tal om att SNF skulle bli en sådan 

myndighet - något som dock inte blev av. Istället hade de ledamoter i den nya 

Naturvårdsnämnden på 1960-talet (Rothstein 1992: 255ff). Med bildandet av Statens 
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Naturvårdsverk i slitet av 60-talet förlorade de dock dessa uppgifter och fick ingen plats i 

styrelsen (ibid.: 262). Under perioden 1970-1990 utvecklade SNF sin verksamhet och väckte 

framgångsrikt opinion kring frågor som till exempel vattenkraftverkens utbyggnad, 

kärnkraften, förlorad biologisk mångfald och gifter i miljön (SNFc, SNFb: 76-85).

Hur ser då SNF:s organisatoriska uppbyggnad ut idag? Organisationen är väl 

sammansatt med aktivitet på alla nivåer. Organisationens arbete leds av en riksstyrelse som 

till sin hjälp har ett kansli med runt 60 anställda. Riksstyrelsen utses av riksstämman som äger 

rum vartannat år. Riksstämman är organisationens högsta beslutande organ och består av 

vanliga medlemmar och ombud från de olika länsförbunden och kommunkretsarna. Totalt 

finns 24 länsförbund och 270 kommunkretsar (SNFa). Inför stämman förbereder olika 

arbetsutskott kring olika ämnesområden som förbereder motioner och 

verksamhetsinriktningar. Ombuden kan välja vilket arbetsutskott de vill arbeta inom. Alla val 

och beslut äger rum genom demokratiska omröstningar i rikstämman. Denna uppbyggnad 

skapar en viss tröghet i organisationens verksamhet och beslut men säkerställer också en bra 

kontroll över de olika delarna av organisationen och vad dessa arbetar med (Boström 1999: 

44ff, 57).

Nere på kommunkretsnivå har grupperna vissa stadgar speciellt utarbetade för den 

lokala verksamheten. En stor del av kommunkretsarnas arbete rör exkursioner och andra 

aktiviteter för medlemmar, opinionsbildning kring lokala miljöfrågor samt studiecirklar och 

informationsspridning. Kretsarna kan dels skapa egna kampanjer som sprider sig uppåt i 

organisationen, eller delta i kampanjer som det ges förslag på centralt. De kan ansöka om 

kampanjmaterial eller annat informationsmaterial från riksnivån (Boström, 1999: 45ff). 

Kretsarna drivs till största delen av ideellt engagemang, vilket kan begränsa möjligheterna för 

arbetet såväl tidsmässigt som personmässigt – då en person som arbetar ideellt är svårare att 

ersätta om personliga hinder uppkommer (ibid.: 52).

Svenska Naturskyddsföreningens kan numera sägas ha en roll som påtryckare för 

statliga organisationer och näringsliv. Organisationens kunskaper om miljöproblem har varit 

efterfrågad och nödvändig vid framtagandet av till exempel nya miljöstandarder för utsläpp 

och ämneshalter i olika produkter samt vid märkning för miljövänligt skogsbruk. De har 

också framgångsrikt använt sig av massmedia för att påverka den allmänna opinionen 

(Micheletti 1994: 194). Deras roll som den största miljöorganisationen i Sverige kombinerat 

med deras framgångar och motgångar inom arbetet skapar underlag för en undersökning av 

deras verksamhet på den lokala nivån. En mer utförlig undersökning av en kommunkrets görs 

således i den kommande fallstudien.
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2.3 – Begreppsdefinitioner

Nedan presenteras några av de viktigaste begreppen som används i denna studie. Då 

innebörden av dessa ibland är allmänt känd eller underförstådd ansåg jag det nödvändigt, för 

att undvika eventuella missförstånd, att beskriva exakt hur de avses att användas i denna 

studie.

2.3.1 – Begreppet makt

Makt är ett problematiskt begrepp då det används i alla möjliga sammanhang. Ofta omnämns 

det som något konkret som kan innehas av en individ eller en organisation. I denna studie 

används begreppet makt dock endast som ett relationellt begrepp. Makt är således något som 

bara går att ha i relation över någon annan. Att inneha makt över någon eller några innebär 

dock alltid ett övertag när det gäller att få igenom de egna önskemålen. Att en situation med 

ojämn maktbalans uppstått kan grunda sig i ojämn fördelning av resurser av olika slag.

2.3.2 – Begreppet resurs

En resurs är något som kan användas för att nå de uppsatta målen. Kollektiva resurser är en 

organisations samlade resurser och kräver en viss samordning eller kontroll för att kunna 

användas effektivt. Som redan nämnts kan dessa resurser vara av skilda slag, till exempel 

materiella (till exempel pengar eller maskiner), icke-materiella (människors arbetskraft) eller 

symboliska (ett gott rykte).  I den senare analysen har de resurser som tydligast framträdde 

som avgörande i den undersökta situationen valts ut för djupare diskussion.

2.3.3 – Övriga begrepp

Med begreppet intresseorganisation avses i denna studie en organisation som skapats för att 

driva vissa specifika intressen, till exempel en bättre miljö, högre löner för lågavlönade eller 

bevarandet av ett särskilt område. I en sådan organisation är all verksamhet utarbetad kring 

dessa intressen vilket medför att endast de som delar dessa intressen ansluter sig till eller 

anställs av organisationen.

Med begreppet miljö menas i denna studie den naturliga omgivningen i form av 

växtlighet, djurliv, luft och vattendrag, men också de mer abstrakta ting som kan kopplas till 

dessa, till exempel klimat, biologisk mångfald och hela ekosystem. En miljöorganisation är 

därför en organisation vars verksamhet grundar sig på ett arbete med miljöfrågor. Denna 

starka koppling innebär att en miljöorganisation således också är en intresseorganisation med 

intresset miljö.
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Med påverkanskanaler menas de sätt som en organisation använder för att 

uppmärksamma sina intressen hos andra organisationer eller hos enskilda aktörer. Dessa kan 

vara av formell eller mer informell karaktär, men alltid med syftet att driva de egna frågorna. 

Begreppet värdegrund kan tyckas svårdefinierbart, men skulle kunna beskrivas som ett 

annat ord för paradigm eller etiskt perspektiv. Med värdegrund avses i denna studie de 

gemensamma, ofta underliggande eller outtalade, värderingar som definierar en organisations 

hela verksamhet. Den grundar sig på en gemensamhet och ett kollektivt samförstånd kring 

den egna verksamhetens kärna. Ett exempel på värdegrunder är de i avsnittet ”Kommuners 

miljöarbete” beskrivna begreppen ekonomism, ekomodernism och socialekologi.
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3. Metod

I detta kapitel beskrivs hur denna studie genomfördes, samt varför vilka metoder valdes 

framför andra. Kapitlet tar också upp intervjuernas genomförande och olika problem som 

uppstod under studiens gång. För enkelhetens skull är kapitlet uppdelat i olika avsnitt.

3.1 – Val av metod

Makrosociologi undersöker större sociala enheter, samhälleliga förändringar över tid eller 

förhållanden mellan olika samhällen, medan mikrosociologi undersöker relationerna inom 

eller mellan mindre grupper inom ett givet samhälle (Rosengren & Arvidson, 2002: 326). 

Denna studie görs således på en mikronivå och har för avsikt att detaljerat beskriva relationen 

mellan två organisationer, samt åsikter inom organisationerna. Syftet är således inte i första 

hand att mäta eller jämföra olika åsikter eller hitta någon form av statistiska samband. Det 

viktiga i denna studie är att beskriva hur något hänger samman och fungerar, och inte till 

vilken grad (jmf. Kvale, 1997: 67) Därmed blev valet mellan kvantitativ och kvalitativ metod 

också lätt, och den kvalitativa metoden valdes. Jag utgick från den tanke Dannefjord (1999) 

presenterar i sin lilla metodhandbok – att valet av metod alltid måste utgå från 

forskningsproblemet. Valet av kvalitativ metod medför dock att möjligheten att generalisera 

utifrån den undersökta situationen blir begränsade, detta diskuteras mer senare.

Valet att göra en djupare studie, istället för flera mer översiktliga, var dels ett val av eget 

intresse, då det därmed går att intervjua fler personer inom varje skeende eller process, vilket 

leder till att fler åsikter och konflikter kan upptäckas. Genom att intervjua flera personer inom 

en och samma situation ville jag försöka få en mer mångfacetterad bild av problemet. Att få 

denna mer komplexa bild av skeendet hade varit omöjligt på grund av tidsbrist om jag istället 

undersökt flera situationer liknande den i fallstudien. Samtidigt blir konkreta detaljer i en 

situation aldrig intressanta om de inte analyseras eller vidareutvecklas med mer allmänna 

frågor eller antaganden, något jag till viss del försökt med i den kommande analysen.

En fallstudie kartlägger eller beskriver en liten del av ett större förlopp (Ejvegård, 2003: 

33f). Samtidigt kan en fallstudie underlätta i undersökningar som har syftet att identifiera 

olika samspelsprocesser och arbetssätt. Då jag ansåg det omöjligt att undersöka Naturskydds-

föreningens arbete under en längre tidsperiod såg jag fallstudien som en bra möjlighet att gå 

ner på djupet i en speciell relation och situation. På samma sätt är kommunens arbete mycket 

omfattande och komplext. Genom fallstudien konkretiseras kommunens arbete och tanken var 

att detta skulle kunna skapa en bra och detaljerad bild av kommunens arbete.
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3.2 – Avgränsningar

De avgränsningar som gjorts har varit medvetna men i vissa fall problematiska. Att välja 

Växjö som undersökningskommun var i första hand ett val av praktiska skäl, då den 

geografiska närheten till undersökningsobjekten underlättade för studien. Samtidigt uppger 

Växjö kommun att de har ett väl utvecklat miljöarbete, men jag har under den tid jag bott i 

Växjö inte direkt träffat på någon känd miljöorganisation, till exempel på olika aktivitetsdagar 

och jippon i staden. Denna situation födde intresset att genomföra denna studie. Det var också 

denna situation som gjorde att en intresseorganisation inom just miljöområdet valdes – det var 

helt enkelt mest relevant i den upptäckta situationen.

En ytterligare avgränsning gjordes i och med valet att endast undersöka en 

miljöorganisation. Jag ansåg det mest relevant att undersöka den mest aktiva 

miljöorganisationen i kommunen, då det var störst chans att denna tidigare försökt påverka 

kommunens arbete. Det var relationen mellan organisation och kommun som var i fokus, och 

inte en jämförelse mellan olika miljöorganisationer. I de kommunala dokumenten upptäcktes 

tidigt Naturskyddsföreningen som en dominerande miljöorganisation i Växjö. Den enda 

övriga organisation som upptäcktes var Kronobergs Ornitologiska Förening (med 

underklubben Växjö Fågelklubb), en organisation med fågelskydd som främsta intressefråga, 

som ibland samarbetar med Naturskyddsföreningen. Ingen annan miljöorganisation 

upptäcktes, varken i de kommunala dokumenten eller genom samtal med Naturskydds-

föreningen. Således gjordes valet att endast undersöka Naturskyddsföreningen som den 

dominerande intresseorganisationen inom miljöområdet i Växjö.

3.3 – Population och urval

Den teoretiska populationen i denna studie kan anses vara expansiva kommuner och 

organisationer inom miljörörelsen (jmf. Halvorsen, 1992: 95ff). Urvalet som skedde är ett så 

kallat strategiskt urval, där målet var att hitta de personer som kunde ge mig största möjliga 

kvalitativa innehåll vid intervjuerna (ibid. :102). Urvalet bestod således av personer från en 

liten del av organisationen Växjö Kommun samt från Naturskyddsföreningen i Växjö. 

Studiens tillvägagångssätt gör att resultaten kan sägas tala mer för den specifika situationen än 

för populationen i stort. Jag anser dock att urvalet kan tjäna som ett bra exempel och att de 

slutsatser som dras utifrån det undersökta urvalet ändå borde kunna användas för olika typer 

av jämförelser vid genomförandet av liknande studier på annat håll, till exempel i en annan 

kommun. Självklart måste i ett sådant fall de teoretiska infallsvinklarna anpassas efter den 

givna situationen. Mer om urvalet av specifika personer diskuteras i avsnitt 3.4.1 nedan.
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3.4 – Undersökningstekniker

Undersökningen som ligger till grund för denna studie har genomförts under lång tid men 

med olika intensitet och några pauser. Studien inleddes med en kort förundersökning då jag 

läste på både om Växjö Kommun, om kommuners arbete i allmänhet, samt om 

Naturskyddsföreningen. Jag gjorde också en litteratursökning och skaffade mig en bred bas av 

litteratur inom ämnet, för att senare välja ut den mest relevanta litteraturen. Inledningsvis 

skedde också en kontakt över E-mail med representanter från Naturskyddsföreningens 

styrelse för att få en bild av denna och för att hitta rätt kontaktpersoner i god tid. Jag inbjöds 

under denna kontaktknytarprocess även till en ekologisk supé ordnad av organisationen 

Miljöresurs Linné tillsammans med Naturskyddsföreningen. Till denna bjöds lokala politiker 

in och den var således en form av påverkansarbete från organisationernas sida. På denna supé 

fick jag direkt kontakt med Naturskyddsföreningens styrelse och de fick också en bild av mitt 

intresse för området. Den var en viktig del av förförståelsen för Naturskyddsföreningens 

arbete. Jag besökte också Naturskyddsföreningens årsstämma för att knyta kontakter och för 

att se hur valet av en ny styrelse går till.

I själva studien har en kombination av två undersökningstekniker använts: intervjuer 

och översiktlig dokumentanalys. Resultatet från intervjuerna utgör huvudmaterialet, medan 

dokumentanalys fungerade som en kompletterande teknik. De analyserade dokumenten 

bestod dels av informationsmaterial utdelat av intervjupersonerna, men också tidningsartiklar, 

information på hemsidor och andra längre texter. I de dokument som gav information som till 

exempel årtal, aktörer, verksamheter eller geografiska områden försökte jag också hitta spår 

av värderande åsikter, eller värdegrunder, så som de nämnts tidigare. Jag ville även i 

dokumenten undersöka hur organisationerna framställde sig själva och sitt arbete. Dessa 

aspekter fanns alltid som en tanke i bakgrunden när jag läste dokumenten.

De två undersökningsteknikerna valdes ut då de ansågs mest lämpliga att förse mig med 

ett varierat material som kunde ge en bred bas av information inför den kommande analysen. I 

det följande presenteras intervjutekniken och intervjugenomförandet mer ingående.

3.4.1 – Intervjuteknik och intervjugenomförande

Bland de olika typer av intervjuer som går att genomföra inom forskningen valdes en semi-

strukturerad metod ut för denna studie. De övriga typerna av intervjuer – strukturerade och 

ostrukturerade – ansågs inte passa denna studie (jmf. May, 2001: 148ff, 151) . En strukturerad 

intervju hade blivit för formell och det hade varit svårt för intervjupersonen att göra 

utsvävningar under intervjun. Samtidigt ville jag också kunna ställa spontana följdfrågor om 
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intervjupersonen tog upp något intressant. En strukturerad intervju hade kunnat möjliggöra en 

jämförelse mellan olika svar, men en sådan jämförelse var inte relevant för studien. En helt 

ostrukturerad intervju hade kunnat ha gjort intervju mer personlig och djupgående, men den 

kändes inte som rätt val då jag ville ha möjlighet att styra frågorna in på vissa bestämda 

ämnesområden. Samtidigt var jag inte heller ute efter en alltför personlig presentation från 

intervjupersonens sida – jag ville istället se dessa som representanter för den organisation de 

var en del av.

Valet av semistrukturerad intervju möjliggjorde en viss standardisering, samtidigt som 

det fanns möjlighet att utveckla och fördjupa frågorna under intervjuns gång. De första 

frågorna i mina intervjuguider var i princip lika vid alla intervjuer, och gällde arbetsformer 

och roller på arbetsplatsen. Resten av frågorna var mer specifikt inriktade på 

intervjupersonens arbete och kopplingen till miljöfrågan. Samtidigt kom frågorna om 

intresseorganisationers möjlighet att påverka arbetet på lite olika ställen i intervjun, beroende 

på hur intervjupersonernas svar utvecklade sig.

En generell intervjuguide utarbetades som mall för intervjuerna. Grundmallen delades 

upp i frågor till kommunanställd och frågor till Naturskyddsföreningen och finns med som 

Bilaga 1 och 2 i slutet av detta dokument. Jag utarbetade utifrån denna en specifik 

intervjuguide till varje person och blev därmed mer flexibel och kunde få en större bredd på 

materialet. Dessa är inte relevanta att presentera, då jag upptäckte att jag ändå frångick dessa i 

hög grad när intervjupersonen utvecklade sina svar eller svarade på något innan den frågan 

hunnit tas upp. Intervjuguiden förändrades också med grund i den tidigare intervjuade 

personens svar. Detta var för att viss information kunde uppkomma i en intervju, som var 

viktig att fråga om i nästa intervju. Intervjuguiderna så som de först utformades kan därför 

sägas vara högst generella.

Tim May (2001: 155ff) beskriver hur intervjuaren och den som intervjuas måste 

upprätta en intersubjektiv förståelse. En viss distans måste dock finnas för att kunna bedöma 

situationen i efterhand . Samtidigt är det också viktigt att intervjupersonen förstår vad som 

förväntas av henne eller honom som svarare (ibid.). Under mina intervjuer försökte jag 

upprätthålla en ganska personlig relation under intervjun, vilket också möjliggjordes av att 

intervjupersonerna kände sig avspända och lugna i situationen. Ingen visade något tecken på 

stress eller obekväma känslor inför situationen. Sådana personliga intervjuer skulle kunna 

leda till en viss intervjuareffekt, som betyder att de ömsesidiga förväntningarna på situationen 

kan göra att svaren blir snedvridna (Rosengren & Arvidson, 2002: 145). De gånger en 

intervjuperson gjorde utsvävningar långt bortom ämnets ramar ställde jag flera följdfrågor 
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som ledde personen tillbaka till ämnet. I de flesta fall var det inte svårt att få intervjupersonen 

att svara på ett bra sätt – istället var det svårt att begränsa deras svar och leda dem vidare till 

övriga frågor.

Intervjupersonerna valdes ut med grund i deras olika roller i de undersökta 

organisationerna. Jag hade i förväg både genom mail-kontakt och eget informationssökande 

letat upp de personer som var ansvariga inom de olika områdena. De var samtliga så kallade 

nyckelpersoner i den undersökta situationen. Personerna valdes också ut för att skapa en 

bredd i materialet, det vill säga, de arbetade på olika avdelningar och med olika frågor. Av 

forskningsetiska skäl anger jag i denna studie intervjupersonerna med figurerade namn. De är 

således anonyma i studien. Nedan följer en lista av intervjupersonerna och deras roller:

Sven – Styrelseledamot i Naturskyddsföreningen Växjö, aktiv i föreningen under många år.

Olof – Kommunanställd. Nyckelperson för bostadsområdet Biskopshagen.

Lina – Kommunanställd. Arbetar med strategiska miljöfrågor och hållbar utveckling inom kommunen. Även 

stödjande tjänsteman i Nätverket Expansiva Växjö.

Maria – Kommunanställd. Planarkitekt och involverad i bostadsområdet Biskopshagen.

Stig – Kommunanställd som ekolog.

Jonas – Styrelseledamot i Naturskyddsföreningen Växjö.

Anders – Kommunanställd. Arbetar med strategiska miljöfrågor. Tidigare styrelseledamot i 

Naturskyddsföreningen Växjö.

Sammanlagt genomfördes sju intervjuer. Intervjuerna var mellan 45 och 80 minuter långa. Att 

det inte blev fler berodde främst på tidsbrist, men jag anser att antalet intervjupersoner ändå 

ger ett tillräckligt material för den senare analysen. De två sista intervjuerna var kortare än de 

andra, och rörde sig kring specifika frågor om påverkansmöjligheter och inskickade 

skrivelser.

Själva intervjuförfarandet föregicks av att intervjun planerades via mail-kontakt. Jag 

ansåg mig i E-mail bättre kunna uttrycka mitt syfte med intervjun och vad min studie 

handlade om. Samtliga personer var positiva till att ställa upp och med ett undantag 

intervjuades sedan alla på deras respektive arbetsplatser. Detta föll sig naturligt, då jag 

intervjuade dem på deras arbetstid. Intervjuerna ägde rum i mindre rum och störnings-

momenten var ytterst få. Samtliga intervjupersoner hade inget emot att jag spelade in 

intervjun på band. Jag ansåg en kassettbandspelare vara mer tillförlitlig än dess digitala 

motsvarighet mp3-spelaren – detta för att det under intervjuns gång var enkelt att övervaka att 

bandet fortfarande snurrade och för att jag därmed inte behövde ha värdefulla ljudfiler lagrade 

på datorn.
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Intervjufrågorna var uppdelade i olika huvudområden, som rörde egna arbetsuppgifter, 

organisationens arbetssätt, miljöfrågan inom kommunen relationen till andra organisationer 

och påverkansmöjligheter. I vilken ordning dessa avsnitt behandlades varierade något, men 

tanken var att börja med mer allmänna frågor och ställa de mer detaljerade en bit in i 

intervjun. Intervjupersonerna hoppade dock ofta mellan områdena redan i förväg och det 

visade sig svårt att behålla den ursprungliga uppdelningen. Vissa frågor kunde jag 

omformulera och fördjupa i slutet av uppsatsen, när jag kände att jag inte fått ett tillräckligt 

utförligt svar.

De genomförda intervjuerna transkriberades senast några dagar efter intervjuns 

genomförande. Jag ville få en överblick över svaren och se om det var något som var viktigt 

att fråga om vid en kommande intervju. På detta sätt utvecklades intervjuerna något för varje 

gång. Efter transkriberingen av samtliga intervjuer markerades intressanta avsnitt och jag 

använde mig av en metod med olika färger för olika intresseområden för att i den kommande 

resultatredovisningen lätt kunna hitta de relevanta styckena.

3.5 – Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Validiteten och reliabiliteten (jmf. Bell, 2006: 117f, Ejvegård 2003: 70-75, Svensson & 

Starrin, 1996: 211-216) för denna studie har försökt ökas genom flera medvetna val. 

Information hämtades från ett flertal olika källor, såväl i tryckt text som i muntlig form. Jag 

har försökt hitta nyckelpersoner inom de olika projekten för att försäkra mig om att den 

information som hittades var korrekt. All den insamlade informationen har analyserats, inte 

bara med egna tolkningar och tyckanden, utan med samtida forskning och tidigare teoretiska 

tolkningar av liknande situationer (se kapitel 2). Det är omöjligt att hitta all möjlig relevant 

forskning som skrivits inom ämnet, men det urval som gjorts borde säkerställa en varierad 

bild av ämnesområdet.

Ett problem var att studien, på grund av personliga omständigheter, genomfördes under 

en längre tid än planerat vilket medförde flera pauser i informationshämtandet. Flera 

nyckelpersoner eller omständigheter skulle kunna ha ändrats under denna tid, vilket dock inte 

inträffade. Att vid ett senare tillfälle genomföra en liknande studie med ungefär samma 

resultat borde kunna vara möjligt och jag har försökt möjliggöra detta genom ett detaljerat 

teori- och metodavsnitt.

Som redan nämnts valdes en kvalitativ metod och en fallstudiemetod till denna studie. 

Syftet var att förstå den undersökta situationen på djupet. Detta begränsar möjligheterna till 

senare generaliseringar. Den detaljerade redovisningen av själva fallstudien kan dock 
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möjliggöra en senare jämförelse med liknande fall, även om dessa skiljer sig åt på flera 

punkter (jmf. Bell, 2006: 21). Ett annat sätt på vilket jag försökte öka studiens 

generaliserbarhet var att inte helt stanna kvar på den detaljerade nivån utan att i analysen 

koppla den samman med mer allmänna tolkningar och teorier.

3.6 – Problem

I detta avsnitt presenteras några problem som uppstod innan eller under studiens gång och hur 

jag bäst försökt undvika konsekvenserna av dessa.

Att jag innehar ett stödmedlemskap i Svenska Naturskyddsföreningen var något jag var 

öppen med i kontakten till densamma. Hade jag på något sätt varit aktiv inom föreningen hade 

denna studie varit svår att genomföra av forskningsetiska skäl. Jag har studien igenom strävat 

efter att förhålla mig neutral till frågan om organisationens arbete, mål och värderingar, något 

jag också anser mig ha uppnått. Då medlemskapet är ett rent stödmedlemskap som inte i sig 

innebär någon direkt kontakt med föreningen kände jag mig i min roll som forskare inte heller 

som en del av den organisation jag undersökte. Huruvida medlemskapet innebar ett problem 

lämnar jag åt utomstående att tolka eller bedöma. Jag anser mig dock ha anammat en kritisk 

och neutral bild av forskningsproblemet.

Att välja intervjuer som undersökningsmetod är att välja en subjektiv 

undersökningsteknik där risken för partiskhet eller omedveten påverkan är stor (Bell 2006: 

158). Det går inte att helt undvika den personliga relationen mellan intervjuare och 

intervjuperson. Jag upplevde under två av intervjuerna att intervjun mer tog formen av ett 

samtal och att min roll som intervjuare till viss del minskade. I dessa fall kunde 

intervjupersonen göra långa utläggningar som kom alltför långt bort från ämnet och det var då 

svårt att på ett ej oartigt sätt styra upp intervjun igen. I dessa fall försökte jag istället ställa 

följdfrågor som ledde tillbaka in på ämnet. Jag anser att detta problem helt och fullt grundade 

sig i min oerfarenhet inom forskningen och min oerfarenhet av att genomföra längre 

djupintervjuer av liknande slag. I slutänden fick jag dock ut ett bra material även från de två 

problematiska intervjuerna.

Ett problem som uppkom under bearbetningen av den information jag fått från 

intervjuerna var att Naturskyddsföreningens försök att påverka i fallet Biskopshagen inte varit 

starka. Påverkansarbetet bestod av yttranden i form av skrivelser som skickades in till 

kommunen, vilken svarade på dessa i skriftlig form. Jag vände dock detta problem till ett 

forskningsinriktat problem och ställde då frågan: på vilket sätt hade de kunnat påverka mer? 

Med grund i detta lades ytterligare en del in i fallstudien, nämligen ”Kommunens expansivitet 
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och miljöfrågan”, vars syfte blev att beskriva Naturskyddsföreningens övriga möjligheter att 

påverka den expansiva staden och de åsikter som upptäcktes kring detta. På så sätt fortsatte 

frågeställningen att tjäna syftet med studien, som ju bland annat var att beskriva de faktorer 

som försvagar eller förstärker intresseorganisationens möjlighet till påverkan.
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4. Fallstudie: En utvald påverkansprocess

Detta kapitel presenterar det insamlade empiriska materialet för denna studie. Detta består av 

information hämtad både från intervjuer och från olika typer av dokument som har att göra 

med det specifika fallet, eller aktörerna involverade i det. För att förenkla för läsaren är 

kapitlet uppdelat i flera delar, där den första delen behandlar Biskopshagen och den andra 

Naturskyddsföreningen och deras relation till kommunen och det specifika bostadsområdet. 

Den tredje delen är det extraavsnitt presenterat under ”problem” ovan, där kommunens 

expansivitet och miljöfrågan inom detta presenteras, så som den upptäcktes i intervjuerna.

I den tredje delen ligger fokus således på Naturskyddsföreningens möjligheter att påverka på 

annat sätt än med skrivelser och mot bostadsområdesprojekt.

Intervjupersonerna i följande redovisning är för det mesta angivna med figurerade 

förnamn. Intervjuerna finns med i källförteckningen under punkt 8.2. För en översikt av 

intervjupersonernas roller, se avsnitt 3.4.1 ovan. Växjö Kommun är bland referenserna 

förkortat till VK och för att förkorta texten något  förkortas Naturskyddsföreningen Växjö 

ibland som NFV och Nätverket Expansiva Växjö som NEV.

4.1 – Bostadsområdet Biskopshagen

Bostadsområdet Biskopshagen är beläget i den södra utkanten av Söder i Växjö på det område 

som i början av 90-talet hyste ett reningsverk. Området ses som attraktivt för kommunen på 

grund av närheten till centrum och naturområden som naturreservatet Bokhultet (Detaljplan, 

2002). När reningsverket flyttades hade planerna på ett kommande bostadsområde redan 

påbörjats. Området presenteras som en ”modern trädgårdsstad” vilken består av olika kvarter 

med villor och radhus i blandade utformningar, där fasaderna mot gatan är av särskilt 

betydelse (VK, 2006). Tanken är att gator och torg i området ska vara den naturliga platsen 

för liv och rörelse, medan villornas baksida skall ha en grön och lugn profil med en egen liten 

trädgård till varje hus, som leder till en större gemensam grön innergård (VK, 2006). Området 

ska ha en småskalighet med stadskaraktär (Detaljplan, 2002: 4) Områdets karaktär med smala 

gator och gröna innergårdar framgår på kartan i bilaga 3.

Växtlighet som till exempel trädgårdarnas träd och häckar ska anpassas för att passa den 

trevliga och öppna atmosfären på gator och torg och ej störa insynen mot husens fasader (VK, 

2006). Olof beskriver hur det i området finns också en nybyggd damm som ska skapa en 

attraktiv miljö, fungera som vattenreserv om Växjösjön höjs för mycket, samt hantera 

dagvattnet från området. Området har följt trenden som nu finns i hela landet: att blanda 
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bebyggelsetyper och upplåtelseformer. Av 320 bostäder var endast 30 ej påbörjade i mars 

2007. Olof förklarar att på 1,5 år har grunden lagts till 320 lägenheter och över 150 familjer 

har redan flyttat in.

4.1.1 – Planering och fortskridande

År 2000 påbörjades arbetet med ett planprogram för området och 2001 påbörjades arbetet 

med detaljplanen. Efter ett överklagande av detaljplanen 2003, som senare avslogs var 

området redo att bebyggas i början av 2004. Olof, nyckelperson i Biskopshagen, berättar:

I januari månad beslutade vi att börja bygga de första kommunaltekniska anläggningarna, vatten och 
avlopp, gator och parker. Det har byggts i två etapper och det är en entreprenör, Skanska, som har haft 
båda etapperna. (...) Vi räknar med att deras entrepenad kommer att pågå till sommaren 2008 och att 
husen också ska vara färdigställda 2008.

Kommunen och länsstyrelsen, med deras olika delar, har en stor roll i beslutandet kring 

kommunens nya bostadsområden och dess utformning. Besluten sker enligt Olof i olika 

skeden och på olika sätt:

I princip så är det ju många nämnder som är involverade och lämnar yttranden på detaljplanförslaget, men 
i princip så tas det slutgiltiga beslutet av byggnadsnämnden, kommunstyrelsen och i vissa fall går det till 
kommunfullmäktige. (...) När det gäller Länsstyrelsen så är de också involverade i detaljplanprocessen. 
De ska ju yttra sig över planprogrammet, de har samråd under detaljplansskedet och de får sen in 
detaljplanen för att ta ställning till om det finns några skäl till att den inte kan bli fastställd (...) så att inte 
någon har överklagat den som inte kommunen känner till.

Olof berättar också att i fallet Biskopshagen ägde kommunen i princip all mark aktuell för 

bebyggelse, vilket underlättade exploateringen.

4.1.2 – Projektets aktörer och deras relationer

En sak som gör området unikt är det höga antalet aktörer involverade i området. Olof menar: 

”Det är ovanligt att man har 10-11 olika företag på en så begränsad yta”. Skanska stod för de 

kommunaltekniska anläggningarna. Bland byggherrarna fanns aktörer som Växjöhem, HSB 

Fastigheter Sydost AB, Myresjöhus, Hovhus, Kärnhem AB, Haaks Stenhus, Modulenthus, 

Derome Förvaltning, Riksbyggen och Botium (VK, 2006). Sammansättningen av aktörer har 

förändrats under projektets gång, när ekonomiska medel har blivit knappa eller när olika 

förhållanden har förändrats för byggherrarna. Byggherrarna som valts ut har presenterat 

förslag på hur de vill gestalta det tilldelade området inom ramarna för kvalitetsprogrammet 

och de som ansågs mest lämpliga har valts ut av kommunen.

Övriga aktörer är till exempel de redan boende och inflyttande i området, samt de 

boende på Söder som berörs av det näraliggande Biskopshagen. Från de sistnämnda har, 

berättar Olof, klagomål kommit in från flera håll rörande det faktiska byggandet av området 
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såväl som åsikter om för höga bullernivåer. Han menar att en dialog hela tiden har förts med 

berörda parter och att en strävan har funnits att informera de boende i tid, samt att minimera 

risken för senare problem (ibid.). Från de inflyttande har istället klagomål förts på områdets 

utformning, att det inte sett ut som utlovat. Olof menar att problem uppstår för att ”när man 

flyttar in vill man att det ska se ut som det ser ut om 10 år”. Träd och växtlighet har ibland 

tvingats flyttas på grund av ändrade förhållanden eller förutsättningar.

Kommunen och länsstyrelsen är de aktörer som genom olika typer av beslut påverkar 

alla de övriga aktörerna. Planarkitekten Maria förklarar vilka aktörer hon har kontakt med i 

sina projekt:

Det är länsstyrelsen, det är de interna, och enligt lagen har vi också reglerat vilka vi måste samråda med, 
det är andra myndigheter, det blir många. Det är väldigt traditionellt också. Många pratar om att man 
skulle utveckla det på ett annat sätt, men ingen har kommit på riktigt hur man vill engagera mer folk kring 
stadsutveckling.

De två intervjuade som arbetat med projektet Biskopshagen har inte haft någon direkt 

kontakt med någon från Nätverket Expansiva Växjö. Detta innebär dock inte att området inte 

kan se som en del av kommunens expansiva profil. I samtliga intervjuer framgår tydligt att 

Biskopshagen är en del av kommunens expansion på senare tid. Det är ett av de områden i 

staden som byggts med modern utformning, blandad bebyggelse, samt för att tjäna den 

framtida stadens syften. Området ligger därmed inom ramarna för det som på Nätverket 

Expansiva Växjös hemsida beskrivs som ”Unik livsmiljö” (NEVa).

4.1.3 – Miljöfrågan i projektet

Biskopshagen planerades redan från början med hårda miljökrav. Två viktiga aspekter var att 

bygga energisnåla hus, samt att spara en del befintlig grönska på området (Detaljplan, 2002). 

De avtal som skrevs under av byggherrarna angav till exempel hur mycket energi som fick 

förbrukas per byggd bostad. Olof sade: ”I botten finns ju ett kvalitetsprogram så man måste  

också bejaka att man ställer upp på det kvalitetsprogrammet och det är ett ganska digert  

material med krav på gestaltning, kvalitet, energi, miljö och tillgänglighet”. 

Kvalitetsprogrammet var inskrivet i avtalet vilket innebar att byggherrarna var tvungna att 

följa det när de köpte mark och planerade bebyggelse i området. Lina som arbetar med 

strategiska miljöfrågor på kommunen, menar att ett stort problem är den långsiktiga 

uppföljningen av miljökraven som fanns på området. Hon beskriver att:

(...) efter två år är det ett annat läge då, för då kan man ju inte kräva i köpavtalet att de ska leverera 
data till oss. (...) Det finns inget motstånd, skulle jag vilja säga, mot att ställa mer specifika miljökrav, 
eller andra miljökrav eller strängare miljökrav, utan svårigheten ligger i plan- och bygglagen och 
uppföljningen av det hela.
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När det gällde att spara den befintliga växtligheten uppkom också en del problem. Då 

tomterna oftast inte är större än 600 kvadratmeter och husen upptar 200 kvadratmeter av 

denna yta blev det svårt att följa kraven. Även krav på tillgänglighet gjorde att marken i 

många fall var tvungen att planas ut. Olof berättar:

Det är en utopi att klara alla sådana krav på bevarande, då måste man ha mycket stora tomter. Och det var 
inte det här projektets idé, att ha stora tomter. Och vi har ju blivit drabbade av två stormar under tiden. 
(...) Men det är inte mycket som är kvar av det ursprungliga när det här är färdigt, det är ju utdikning och 
liknande så mycket försvinner av det tidigare.

Maria menar att en stor del av miljöfrågan bakom projektet var just närheten till staden 

och till naturen, ”så att man kan gå till jobbet, cykla till jobbet. Så att man inte måste ta bilen 

till det där vardagliga”. Hon menar också att ”när det gäller det gröna så har vi försökt hitta 

en balans där”. Trafiken har planerats utifrån en princip om att alla kvarter ska kunna gå att 

nå från alla håll, varför inga egentliga återvändsgator finns. Området är också förbundet med 

en väg till Söder, men det är inte tänkt att den ska fungera som genomfartsled för de som vill 

ut på Söderleden (Detaljplan, 2002).

4.1.4 – Generella påverkansmöjligheter

När de som på något sätt är involverade i Biskopshagen-projektet får frågan om på vilka sätt 

projektet kunde påverkas av utomstående aktörer blev svaren ibland tvetydiga. Både Olof och 

Maria menar att det var möjligt att påverka, men att det också i hög grad berodde på vilken 

fråga det gällde. Detaljplanen stod utställd under tiden 02-05-13 till 02-06-17 och under denna 

tid var det möjligt att skicka in yttranden. Även tidigare, under själva planprogrammet och 

under samrådstiden kunde synpunkter skickas in. Olof beskriver förloppet med de 

organisationer som fick svara på remiss eller skickade in egna yttranden:

De som är direkt berörda får en avisering. Så de får information om att en detaljplan finns och att den är 
utställd på den och den tiden och att synpunkter ska vara inkomna ett visst datum. Sen går det ut till ett 
antal myndigheter som finns på en lista som man alltid skickar till. Och den har då för vissa kommuner 
kompletterats, på senare tid, av intresseorganisationer. (...) Så en del skickar till miljöorganisationer (...). 

Även Maria beskrev detta förlopp:
Då fick vi beakta och skriva ner. Alla de som skickat får svar men ibland blir det så att vi får besvara dem 
i grupp för det kan vara 30 synpunkter men som handlar om två frågor. (...) Men i det här fallet har vi 
gjort så att vi kopierat alla yttranden i original och skickat till byggnadsnämnden. Det är ju ändå 
politikerna som fattar beslut, så att det inte bara blir vår tolkning av det, utan vi kan se om vi tolkat rätt. 

Olof förklarade också att det är byggnadsnämnden som tar de yttersta besluten. Maria menar 

att även om detaljplanen antas så kan den ju överklagas, vilket också gjordes i fallet 

Biskopshagen av en privatperson boende på Söder.
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Enligt Olof vill de flesta kommuner få med miljöorganisationer i ett tidigt skede i 

processen, för att undvika senare konflikter. Han menar att när besluten väl är fattade körs 

arbetet igång fortast möjligt. De åsikter som kommer in från andra organisationer är enligt 

Olof mycket viktiga för arbetet då de kan ge förslag på hur något kan lösas på ett annat sätt. 

På det informationsmöte som hålls under utställningstiden kan även allmänheten komma med 

frågor och Olof har under andra projekt varit med om flera möten där saker har ändrats efter 

protester eller synpunkter från enskilda personer. Maria håller med om detta, och menar att 

inkomna åsikter får bemötas och ställas i relation till andra saker: ”Så man kan inte säga att  

det är kört helt och hållet utan det beror på hur starka de andra intressena är och vad 

allmänintresset är”.

När jag nämnde miljörörelsens intressen i frågan ansåg både Olof dock att allmän-

intressen gick före intressen från en liten grupp i de flesta fall.

Så det får man ju faktiskt acceptera när det har blivit så här. Vi har ju en demokratisk process i landet ju. 
Detaljplanen är en demokratisk process. Man får komma med åsikter och det tas ett beslut i en politisk 
församling. (...) Och antingen säger man ”vi vill inte ha det på det här sättet”, men då får man ju jobba 
med ett helt annat system.

Kommunen måste ju på något sätt tillgodose alla kommuninvånares intressen, och inte bara en viss del. 
Och då kan man säga så att för Växjö så är detta inte något problem, med miljö. Vi har så att säga hur 
mycket miljö som helst, men det är inte säkert att det ska vara just på de 200 metrarna där nere. Jag menar 
det att ska de jobba så måste de ta reda på: ”Vad är det viktigaste?” och ”det ska vi lägga ner krutet på!”.

Även Maria höll med om allmänintressenas vikt i fallet:

Det beror på vilken fråga de driver. För vi har ändå översiktsplanen som i grund och botten ska avväga de 
här långsiktiga intressena, och då har man pekat ut vad det är för stadsmiljö och var vi har naturreservat 
och vilka riksintressena är. Så om vi följer det här långsiktiga med planprocessen , (...), då blir det att de 
vägs utifrån allmänna intressen och då blir det de intressena som staden har för att växa och utvecklas. 
Och när det då ligger en bit in i stadsmiljön så väger det inte lika tungt. Men då kan de uppleva att vi inte 
lyssnar på dem.

Att påverka utbyggandet av bostadsområden är enligt Maria ett område som det kan 

vara svårt för miljörörelsen att samarbeta med kommunen kring: ”(...) för bostadsområden 

har ändå så mycket krav på sig och det blir mycket mer komplicerat för miljörörelsen nu när 

vi ska blanda ihop så mycket”. Men Anders på kommunen menar att en viss påverkan är 

möjlig: ”(...) det är nog lättare att få igenom anpassningar av områden än att man stoppar 

hela området”. Olof menar istället att det skulle vara mer framgångsrikt för miljörörelsen att 

inte försöka påverka själva bostadsområdet. Han förklarar:

På miljösidan tror jag man ska lägga krutet på sidan av själva tomtytorna och lägga det en bit ifrån och 
där kan man göra insatser. För inne på ett sådant här område är det oerhört svårt.
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4.1.5 - Sammanfattning

Bostadsområdet Biskopshagen är unikt på många sätt. Den moderna utformningen enligt 

trädgårdsstadens principer, tillsammans med den starka miljötanken bakom husen, är det som 

främst utmärker området. Alla byggherrar som skrev på avtal för området tvingades följa ett 

kvalitetsprogram med höga krav på energianvändningen i husen, viss typ av växtlighet, med 

mera. I slutänden var det dock svårt att spara så mycket befintlig natur som det egentligen var 

tänkt. Närheten till Växjö city ingår också i miljöaspekten, då Biskopshagen förtätar staden på 

ett sätt som möjliggör kortare transporter och användning av cykel istället för bil.

Också det stora antalet aktörer, bland annat alla byggherrar, är unikt för ett så pass litet 

område. Detta har medfört att projektet i sig blivit komplicerat, med många kontakter, möten 

och frågor. Av de protester som märkts av mot området har de flesta kommit från de boende 

på Söder. Att påverka projektet har varit möjligt främst genom yttranden under 

detaljplansskedet, men också senare på olika typer av informationsmöten. Vad det gäller 

miljörörelsens synpunkter, och övriga privatpersoners synpunkter på miljö, har det så kallade 

allmänintresset fått väga tyngre i detta fall. Genom att naturreservatet Bokhultet, som har en 

stor artrikedom, finns i närheten ansågs Biskopshagen som område trots egna naturvärden 

vara nödvändigt och önskvärt att exploatera. Generellt ansåg de tillfrågade 

kommunalanställda att det var svårt för just miljörörelsen att försöka påverka bostadsprojekt, 

då dessa numera är väldigt komplicerade.

4.2 – Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen i Växjö (hädanefter förkortad NFV) är den största kommunkretsen av 

organisationen i Kronobergs Län, med för närvarande cirka 1130  medlemmar, enligt 

verksamhetsberättelsen för 2006 (SNFd). Det är dock bara ett mindre antal av dessa 

medlemmar som är aktiva i föreningen. För närvarande saknar föreningen en ordförande, vars 

uppgifter istället har delats upp på ett arbetsutskott bestående av tre personer. Dessa sitter 

även med i föreningens styrelse, vilken består av nio personer (SNFd). Förutom styrelsen 

finns också ett antal arbetsgrupper bestående av 1-4 personer, vilka är ansvariga för olika 

frågor, till exempel medlemsbladet Nötväckan, aktivitetsprogram för medlemmarna, 

hemsidan, utbildning och projekt samt att svara på remisser. Vissa personer är med både i 

styrelsen och i arbetsgrupperna (SNFd). Vid årsstämman den 25 mars 2007, där jag själv var 

närvarande för att få information om hur val och träffar går till, valdes de flesta personer inom 

styrelsen om till samma poster, med endast några få undantag eller omflyttningar.
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Föreningens inkomster är till viss del medlemsavgifterna som går tillbaka till 

kommunkretsen från riksnivån av organisationen. Enligt intervjuer med Sven och Jonas får 

föreningen också projektpengar från kommunen för vissa specifika projekt de vill genomföra.

Målet för SNF i Växjö är, enligt styrelseledamoten Sven, att ”vara den som står upp för  

naturen, för de gröna frågorna”. Föreningens samhällsfunktion, enligt Sven, är också ”att  

försvara de gröna bitarna i staden, det lilla som finns kvar” (ibid.). 

4.2.1 – Naturskyddsföreningens arbete

Styrelsen samlas ungefär en gång i månaden för att gå igenom olika ärenden inkomna per post 

eller övriga ärenden. Enligt Sven kretsar arbetet främst kring de frågor som på så sätt tas upp 

av allmänheten, men också kring att svara på remisser från olika myndigheter. Privatpersoner 

ringer relativt ofta för att uppmärksamma någonting de vill att NFV ska engagera sig i. Han 

förklarar också att föreningen engagerat sig i bland annat eko-driving, då de har en person i 

styrelsen som jobbar med detta. Naturskyddsföreningen Riks har tidigare gett NFV 

ekonomiska medel för att kunna driva projekt bakom miljöfordon och förnyelsebara 

drivmedel (SNFd) Sven menar att: ”Just nu har vi arbetat mycket med koldioxiden, det är ju  

växthuseffekten, det är ju det som är inne nu då”.

NFV har också under år 2006 bedrivit naturguidningar som ett projekt i samarbete med 

Skogsstyrelsen, Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen Riks. Detta projekt riktade sig 

till nya målgrupper och hade syftet att göra människor intresserade av den tätortsnära naturen. 

Projektet möjliggjordes delvis genom finansiella medel från Naturvårdsverket (SNFd). De har 

också tidigare ordnat studiecirklar tillsammans med Studiefrämjandet och haft samarbete med 

turistföreningen, men Sven menar att ”nu har vi haft svårt att få ihop sådant eftersom vi alla 

jobbar dagtid”. 

En stor del av föreningens arbete består också av att ordna ett program med olika 

aktiviteter för medlemmarna. Ett exempel är de örnskådarutflykter de ordnat i samarbete med 

Fågelklubben i Växjö och Kronobergs Ornitologiska Förening. Under 2006 genomfördes 18 

aktiviteter för medlemmarna i form av olika utflykter med guider, samt arbete med t.ex. 

fågelholkstillverkning (SNFd). NFV arrenderar också en äng, Tussudden, där de bedriver 

ekologiskt slåtterbruk för att främja bevarandet av värdefull flora och fauna. Medlemmarna 

inbjuds också till arbetet med ängen.

Arbetet med att nå ut till allmänheten har enligt Sven inte högprioriterats av NFV på 

sistone. Han förklarar: ”Och sen är det ju lite så att vi också är beroende av vad tidningarna 

skriver om miljö, står det väldigt mycket om miljöfrågor så får vi medlemmar på det sättet”. 
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Regionens största tidning Smålandsposten tar inte emot brev med föreningar som avsändare, 

varför NFV i så fall måste skicka insändare i form av privatperson. Tidigare fanns en 

miljösida i Smålandsposten och Sven menar att kanske borde NFV arbeta för att få in en 

sådan igen. Men Jonas menar att tidningen aktivt är negativa till NFV: ”De har ju nobbat oss  

ganska länge nu med våra synpunkter, att de inte vill publicera någonting”.

Ett sätt att nå allmänheten på senare tid har varit att införa en artikel om ängen 

Tussudden och arbetet med denna i reklamtidningen Magazinet. Denna artikel infördes i 

mitten av juni 2007 (Magazinet, 2007). Jonas nämner också att SNF försöker vara med på 

marknader och att de i oktober 2007 ska vara med på en miljövänlig vecka. Men vad gäller ett 

mer utökat arbete mot allmänheten är det, enligt Jonas, främst pengabrist och tidsbrist som 

försvårar. Han förklarar att: ”Nu har vi sagt att nu prioriterar vi de stora frågorna: 

strandskydd, handla miljövänligt och trafiken och där jobbar vi med cykelfrågor, då”.

4.2.2 – Synen på kommunen och samarbetet med denna

Växjö Kommun valdes i mitten av 1990-talet som enda kommun i landet ut av 

Naturskyddsföreningen på riksnivå som en speciell pilotkommun som de skulle hjälpa till att 

få fram miljöfrågorna inom politiken och i kommunens allmänna arbete. Sven menar att valet 

föll på Växjö eftersom både vänstern och högern där var intresserade av miljöfrågorna, vilket 

skulle göra ett långsiktigt arbete möjligt. ”Då var det ju väldigt mycket, då var det möten 

varje vecka och det kom specialister från Riks hit också då”. Inom detta projekt skickade 

också Naturskyddsföreningen Riks ner en person som på heltid arbetade med Agenda21-

frågorna. Under denna period steg antalet medlemmar i den lokala kommunkretsen enligt 

Sven till över 2000, att jämföra med dagens ca 1130 (SNFd).

Samarbetet med kommunen har enligt Sven varierat väldigt under olika perioder, och 

han är missnöjd med att kontakterna nu inte är lika många som tidigare:

(...) där är jag ju lite besviken för vi hade ett miljöråds-råd tidigare där vi och kommunen träffades 
regelbundet och där vi kunde önska vilka frågor vi ville ha belysta av tjänstemännen. Men det lade de ner 
när Agenda 21 kom igång. Men nu har det ju dalat, det arbetet. (...) Nu var det jättelänge sen jag var på 
något sådant. I början var det åtminstone 2-4 gånger per år Agenda21-möten då man fick komma och 
framföra sina synpunkter.

Den nuvarande kontakten med kommunen sker enligt Sven delvis genom initiativ från 

kommunens sida, i samband med rådfrågning eller svar på remisser:

Det är ju om de ska bygga en ny väg på något ställe, då får vi yttra oss. Eller om det ska bli ett nytt 
naturreservat som de planerar. Eller om de planerar för nya skötselregler för något område, då får vi yttra 
oss om de reglerna då.
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Sven förklarar att NFV också har löpande kontakt med vissa personer på kommunen som de 

har känt länge, till exempel kommunekologen Stig samt Anders som varit aktiv i NFV 

tidigare, när de vill uppmärksamma någon särskild aspekt eller händelse. Med politikerna sker 

kontakten främst genom de politiker föreningen känner till eller har pratat med tidigare. Sven 

förklarar att ”där är det ju också så att vi känner de som suttit länge så dem brukar vi också 

ta kontakt med ibland”.

Ett problem som Sven ser när det gäller att kunna påverka kommunen är bristen på tid, 

som härrör ur att samtliga i styrelsen har andra arbeten parallellt med föreningsuppdragen:

Det är ju det som är kruxet, (...), att alla har vi andra jobb. Så ibland kan det vara svårt att hinna med om 
vi får för kort tid som det är att reagera på. Då kan det ju bli svårt att klara ut det. Så vissa frågor har vi ju 
fått släppa av den anledningen att vi har våra vanliga jobb och vi kan inte sticka iväg. Så när kommunen 
kallar på oss på dagtid har vi ju svårt att ställa upp. Det är på kvällstid då, då brukar det vara någon av oss 
som kan gå.

Sven menar att kommunen har gjort flera framsteg på miljösidan när det gäller att få ett 

fossilbränslefritt Växjö. Uppvärmningsfrågan har gått bra, men kommunen har enligt Sven 

misslyckats med bland annat trafiken.

De frågor som NFV är mest oense med kommunen om har varit dels förtätningen och 

utbyggnaden av staden, men också upphävandet av strandskydd på många platser i samband 

med utbyggnaden av de nya områdena, vilket Sven påpekar:

Det är ju mest det med strandskydd där vi varit oense, att de borde hålla på de där 100 metrarna mer. De 
säger ju att eftersom de redan börjat exploatera så kan de fortsätta. Men då kan man ju göra så med alla 
sjöar, det finns ju alltid något hus som stått där innan strandskyddet kom till.

Jonas menar att kommunen, till skillnad från SNF, tänker alldeles för kortsiktigt:

Och politiker, de vill ju på kort sikt ha så många nöjda väljare som möjligt. Så de försöker ju, de är inte 
särskilt insatta i hur miljöproblemen fungerar, oftast är det väldigt komplicerat. Men de lyssnar ju på vad 
folk vill, så om folk vill ha parkeringsplatser i stan så bygger de det. Men nästa dag så säger de ”vi vill ha 
cykelbanor”, men då har de inga pengar till cykelbanor för de har byggt parkeringar. (...) Det är ett 
allmänt problem i politiken, inte bara i Växjö utan överallt. Väldigt kortsiktiga mål.

Jonas menar också att ett viktigt jobb för SNF är att påminna kommunen om de uppsatta 

miljömålen hela tiden.
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4.2.3 – Naturskyddsföreningen och projektet Biskopshagen

Naturskyddsföreningen i Växjö (NFV) ställer sig generellt negativa till kommunens 

utbyggnad av bostadsområden när de anser att de anser förstör värdefulla naturområden. De 

motsätter sig en ytterligare expansion av Växjö och Sven menar att NFV istället vill se en 

ökad satsning på randsamhällena kring Växjö, helst med spårbunden trafik till och från Växjö 

till dessa. Sven ställer sig även kritisk till förtätningen av staden:

(...) man förtätar och tar bort grönområden, det gillar vi inte. Vi såg hellre att på alla ställen där det finns 
möjligheter, att man lägger på en våning på husen istället, så att man sparar gröna ytor. (...)

Jonas uttrycker liknande åsikter:

Det är ohälsosamt att tränga ihop folk på en för liten yta. Det finns det många exempel på i utlandet. Det 
är nästan kriminellt tycker jag, att bygga igen alla grönområden. För det är grönområden som gör att man 
har livskvalitet, att det finns plats för avkoppling och plats för att komma bort från vardagen. Och Växjö 
tycker jag, har ju ett läge som är superbt! De har så mycket sjöyta och stränder. Så vårt budskap till 
kommunen är: ”Kasta inte bort det ni redan har.”

Synpunkterna NFV hade på bostadsområdet Biskopshagen skickades gemensamt med 

Fågelklubben i Växjö och Kronobergs Ornitologiska Förening (KOF), som stod för en viss 

del av den skrivna texten. Redan under programtiden för projektet, där kommunens 

intentioner för området redogjordes i mer grova drag, skickade dessa tre organisationer 

tillsammans in ett yttrande till kommunen. När det första planförslaget sedan låg ute för 

samråd skickades ännu ett yttrande, vilket följdes av ett senare tredje yttrande som kom in 

under utställningsskedet. Till skillnad från området för bostadsprojektet Vallen, som var ett 

Natura 2000-område, hade NFV enligt Jonas ingen officiell talrätt i fallet Biskopshagen, 

varför de inte överklagade kommunens senare beslut.

I de yttranden som skickades in var det främst de höga naturvärdena på området som 

belystes av NFV och de övriga organisationerna. Området för Biskopshagen ansågs inneha 

nyckelbiotoper som ädellövskog, igenväxande hagmark och fuktig lövskog (Yttrande 1). Flera 

ovanliga fåglar häckade också i området. Samtidigt ansågs bebyggelsen planeras alltför nära 

det näraliggande naturreservatet Bokhultet. Organisationerna krävde en buffertzon kring 

naturreservatet, men egentligen ställde de sig emot en utbyggnad av området helt och hållet 

(Yttrande 2). Endast på det gamla reningsverkets mark kunde enligt organisationerna en 

utbyggnad ske utan att inkräkta på skyddsvärd natur. Organisationerna hänvisade också till att 

beslutet att bygga på Biskopshagenområdet gick i strid med kommunens översiktsplan, där 

det angetts att kommunen vill bevara områden med höga naturvärden och friluftskvaliteter, 

enligt miljömålen i Miljöbalken (Yttrande 2).
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I detaljplanen finns kommunens kommentar till skrivelserna från organisationerna. 

Kommunen menar att hänsyn tagits till naturvärdena på platsen när området planerades och 

inventerades. De visar med en karta vilka områden med natur som kommer bevaras vid 

utbyggandet. Att fågellivet kommer att påverkas anses inte vara av stor vikt, vid en avvägning 

mellan de olika intressena. Kommunen menar också att Bokhultets naturvärden inte påverkas 

av utbyggnaden. Och angående de nationella miljömålen så har kommunen inte ännu vägt 

dessa mot de lokala miljömålen, men de anser att god bebyggd miljö är ett sådant lokalt mål.

Jonas menar att skrivelser är ett bra sätt att påverka kommunen som har gett resultat 

bland annat när det gäller utformningen av nya rastplatser, men att bostadsområden generellt 

sätt är svårare att påverka: ”Ja, då är det politiska beslut och de har inte överblicken, alltså,  

de tycker att om folk vill ha två bilar så ska de få två garage i varje villa. Om de vill ha 

bostäder utmed sjön så blir det bostäder utmed sjön, oavsett om det är strandskydd eller inte”.

Sven förklarar att NFV i sitt arbete inte direkt försöker påverka byggherrar eller 

byggföretag på ett liknande sätt: ”Nej, det är det nog sämre med. Vi har ju varit inne på att de 

ska försöka bygga i trä och bygga energisnålt, men vi har ju försökt påverka kommunen i  

första hand”.

4.2.4 – Sammanfattning

Naturskyddsföreningen utgörs av en relativt liten grupp aktiva som på sin fritid driver 

föreningens arbete framåt. Arbetet är till största delen inriktat på att ordna aktiviteter för de 

egna medlemmarna, samt att i form av olika samarbeten med andra organisationer ordna 

aktiviteter för allmänheten. Naturskyddsföreningen Växjö försöker också påverka 

kommunens arbete på olika sätt, främst genom remissvar i form av skrivelser. NFV:s 

återkommande kontakter sker främst med privatpersoner som själva tar kontakt, samt med 

olika kommunanställda inom miljöområdet, vilka föreningen känner sedan tidigare.

Samarbetet med kommunen har varit olika stort under olika perioder, men har på senare 

tid främst begränsats till de olika projekt NFV fått stöd för att genomföra. NFV kontaktar 

också själva kommunens ekolog Stig när de vill ta upp någon viktig fråga. 

Naturskyddsföreningen får också svara på remiss från kommunen, vilket de har gjorde i fallet 

Biskopshagen i form av flera yttranden. De största områdena inom vilka NFV protesterar mot 

kommunen är upphävandet av strandskyddet samt utbyggnaden av nya bostadsområden.

Protesterna mot utbyggnaden av bostadsområdet Biskopshagen skedde genom flera 

yttranden som skickades in gemensamt med Fågelklubben och KOF. Protesterna gällde främst 

de höga naturvärdena på platsen som ansågs försvinna med byggandet av bostadsområdet. 
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Kommunen menade dock att tillräcklig hänsyn till naturvärdena hade tagits och att platsen 

inventerats med hänsyn till detta, varför de inkomna förslagen ej antogs.

4.3 – Kommunens expansivitet och miljöfrågan

Under de olika intervjuerna, både med kommunanställda och NFV-aktiva, märktes tydligt att 

olika åsikter fanns vad gällde kommunens expansivitet och hur miljöfrågan kan lösas inom 

denna. Dessa åsikter kom upp när frågor ställdes om möjligheten att påverka bostadsområden 

så som Biskopshagen. De åsikter Sven nämnde om användande av befintlig bebyggelse och 

utveckling av randsamhällena står i kontrast till bland annat Marias beskrivning av att 

utveckla citynära områden för ny bebyggelse. Här är några exempel på Marias åsikter:

Samtidigt kan jag tycka att vi har ändå så mycket natur, så nära natur. Varför inte bygga med de 
kvalitéerna så att fler kan ta del av centralt läge.

Det finns en miljöaspekt av det täta. Det tror jag skulle välkomnas mer. Det skulle ge mer åt miljön och 
mycket mer åt städerna.

Det måste finnas en mix av allting, då är det attraktivt för folk att bo där och företag vill etablera sig. Då 
blir det den perfekta symbiosen, att det är nära till jobbet, nära till släkten, nära till kultur och att gå ut och 
sådär.

Som nämnts menade Sven att NFV vill försvara de gröna bitarna i staden och därmed är de 

emot en ytterligare förtätning. Maria menar istället att miljörörelsen tittar för snävt på hela 

miljöfrågan i staden:

Hur ska samhället utvecklas, var ska alla bo som vill flytta till staden? Hur ska vi ta hand om alla företag 
som vill etablera sig. Städer är inte bara natur, städer är inte bara bostäder, städer är också mycket annat, 
det sociala, (...) , den här tätheten, att det är nära till olika verksamheter, kultur och nöjen. Och om vi vill 
försöka hålla dem hållbara även ur miljösynpunkt så blir det ibland att man tittar väldigt snålt och snävt 
på miljöfrågan och det blir väldigt lokalt.

Den här närhetsprincipen, den tycker jag... Det kommer bli mer och mer viktigt. Om vi vill minska 
transporterna och utsläpp av avgaser. Då blir det det här globala som kommer in. Och jag hoppas att det 
blir den balansen utifrån de globala frågorna till det lokala. Att vi försöker hitta en bra balans där. 

Lina beskriver att Naturskyddsföreningen Riks, som samarbetade med kommunen på 

1990-talet, stödde strategin med den sammanhållna staden och att de ansåg att klimatfrågan 

var viktigare än de naturvärden som fanns. Maria menar att det finns en frånvaro av den 

långsiktiga globala tanken hos lokala miljöorganisationer som NFV:

Ja det har varit mycket fokus på det lokala och väldigt lite fokus på ett helhetsperspektiv. Hur förhåller sig 
vårt lokala i det globala? Det tycker jag måste gå hand i hand. (...) Om de här lokala intressena är så 
starka att de gör att det globalt sett blir sämre för alla.... Jag har inte sett den rätta kopplingen. 

Då tror jag det är bättre att öppna en dialog, vad som är långsiktigt bra för hela planeten och staden i sig, 
än att säga ”Det försvinner!” I slutänden kanske den här lilla plutten försvinner, men totalt sett vinner vi 
på det hela. Då har vi att vi kan åka ut i naturen på 5 minuter istället. Och kanske vi då har lite mark 
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istället för en jättestor park som inte fungerar alls. (...) Om det inte fungerar bra är det bättre att vi har 
färre ytor med kvalitet än stora som inte fungerar bra. Och då blir det plötsligt: ”Nej, det bara 
försvinner!”, men okej, ”Vad är det som försvinner och vad är det som ska komma till?” Så jag tycker det 
är bättre att vi försöker öppna en dialog (...).

Jonas, styrelseledamot i Naturskyddsföreningen Växjö, menar att det istället är kommunen 

som tänker kortsiktigt när det gäller bostadsområden som Biskopshagen:

Ja, det är ju i princip inte färdigbyggt som hållbart. Det krävs mycket mer. (...) Man behöver inte bygga 
tätt överallt. Men det är lite arkitektur. Stadsarkitekterna har den meningen att man ska se bebyggelse, 
deras vackra byggnader ska synas från alla håll och kanter.

Han kan dock till viss mån förstå att bilden av att miljöorganisationer ser snävt på saker, har 

uppstått:

Jag kan känna ibland att vissa av oss, som har jobbat länge med samma frågor, kan bli lite insnöade. Jag 
har jobbat med miljöfrågor under lång tid och har ganska bred kunskap om ekologiska sammanhang och 
hur miljön skadas av olika föroreningar och så. Men om man är intresserad av fåglar så är det ju väldigt 
lätt att man blir indragen i den här väldigt synen att... då vill man ju, kosta vad det kosta vill skydda 
fågelbiotopen för hackspetten eller någonting. Och då kan man hålla på i oändlighet att gnälla om att de 
hugger ner vissa träd och så. Och det kan kommunen ha rätt i, att ibland hamnar vi där, att det blir mycket 
punktinsatser. Att vi gnäller för mycket om enskilda saker. Medan man egentligen vill ta upp helheten, för 
det är ju mycket mer lämpligt.

Den kommunalanställda Lina menar att för att undvika konflikter med intresseorganisationer 

som till exempel de från miljörörelsen skulle kommunen kunna förklara de egna intressena 

bättre:

Om alla intresseföreträdare så att säga hade mer insikt i de andra intressegruppernas synpunkter och 
förstod liksom varför man gör de här övervägandena, då kanske det vore lättare att acceptera att det 
ibland blir något annat. (...) Det kanske är någon kommunikationsgrej från kommunen då, att man inte 
kommunicerar övervägandena tillräckligt väl.

4.3.1 – Kommunens miljöproblem

Växjö räknas som en framstående miljökommun främst genom sitt arbete med att helt sluta 

använda fossila bränslen och  målet av en koldioxidutsläppshalvering till 2010. Anders menar 

att samarbetet med Svenska Naturskyddsföreningen när Växjö valdes ut som pilotkommun 

var otroligt viktigt för att få igång miljöarbetet i kommunen:
Det där samarbetet var väldigt viktigt för kommunens miljöarbete skulle jag vilja säga, för då satte man 
igång massor av projekt, små och stora projekt, samarbete med SNF, framförallt på riksnivå men även på 
lokal nivå med de här projekten. Och de som arbetade i kommunen kände att nu händer det saker här. Och 
miljöarbetet spirade på ett väldigt bra sätt under några år.

Lina menar också att kommunens miljöledningssystem är unikt i Sverige och att det kommer 

att vidareutvecklas för att integrera hållbar utveckling på alla plan i kommunens arbete. Detta 

system inför miljötanken i budgeten och anger till exempel hur mycket koldioxid de olika 

förvaltningarna får släppa ut varje år.
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De lokala investeringsprogrammen (Lip) har också hjälpt kommunen att få finansiering 

till många olika projekt som sattes igång under tidigare år. Anders menar dock  att detta har 

gjort det svårare  att ha mer personlig kontakt med kommunen kring miljöfrågor:

Det lyckliga med det var att det fokuserades mycket på att ta fram investeringsprogrammet och vi fick en 
massa pengar. Det olyckliga i det här var att alla som jobbade med miljöfrågor, inte alla, men de som 
jobbade med de strategiska miljöfrågorna i kommunen, fokuserade så väldigt mycket på att ta fram det 
här programmet och underhållandet av det andra miljöarbetet, att att samtala med folk och så vidare, det 
hamnade i skymundan och det har varit svårt att hämta upp igen.
Att nå ut till folket och organisationerna och ha mer av det här gräsrotssamarbetet, det har blivit 
svårare.

Stig ställer sig lite tveksam till all den uppmärksamhet Växjö fått som kommun:
Sen kan man säga att det har gått lite för lätt att få den marknadsföringen som vi har fått hittills. Det är ju 
väldigt många kommuner idag som gör så. Vi var tidigt ute kan man säga, vi fick väldigt mycket respons. 
Det var ju det här samarbetet vi hade med Naturskyddsföreningen (riksnivån, förf. anm.).

Finns det då överhuvudtaget några miljöproblem i kommunen? Detta var intressant att 

undersöka då sådana områden skulle kunna vara attraktiva arbetsområden för NFV. 

Kommunens största miljöproblem är enligt flera intervjupersoner trafiken. Lina menar:
Det är jättesvårt. Det finns ju inget stöd varken bland invånare eller hos kommunen eller hos tjänstemän i 
kommunen att göra någonting för att minska biltrafiken. Så kan man nog säga. Det som finns är ju att 
man är väldigt positiv till eco-driving, till förnyelsebara bränslen.

Både Lina, Maria och Stig menar att det är för lite fokus på cykeltrafik och för mycket på 

biltrafik, i kommunen. Lina definierar också handeln som ett problem och menar att den fria 

etableringen av handel i Växjö innebär att affärer byggs lite överallt och att det genererar 

trafik i sig.

4.3.2 – Nätverket Expansiva Växjö och dess miljöarbete

Nätverket Expansiva Växjö (”NEV”) anger på sin hemsida att enskilda och organisationer är 

en del av nätverket, och att vem som helst kan gå med för att starta utvecklingsgrupper inom 

nätverket (NEVb, 2006). Tanken är att den som vill går med i en grupp, vilken sen ansvarar 

för att konkreta projekt verkligen genomförs. När jag ställde frågan om huruvida även lite 

mindre föreningar är med i nätverket menade Lina, medlem i arbetsgruppen Växjö 

Klimatkommission, att: ”Jag tror aldrig jag har sett en sådan förening, det är bara de  

större”. Klimatkommissionen är den enda miljöinriktade arbetsgruppen i nätverket och 

skillnaden mellan den och de övriga är att de som jobbar i klimatgruppen är utvalda, medan 

den som vill får gå med i de andra grupperna. Även två politiker är med i klimatgruppen, 

vilket är unikt inom nätverket (ibid.). Lina menar dock att:
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Det är lite synd att man tar miljöfrågor i en grupp av dem som är intresserade av miljöfrågor, för det är ju 
oftast inte de som behöver jobba med det. (...) Expansiva Växjö bygger ju på att man gör någonting, så 
man kan liksom inte styra det heller, va. De som vill, de gör något tillsammans.

De övriga grupperna är mera inriktade på kommunens expansivitet, till exempel 

Bostadsgruppen som enligt Lina ”har pekat ut nya områden, där de tycker det ska byggas och 

sådär”. En annan, något större, arbetsgrupp är inriktad på näringslivet och jobbar bland annat 

med att främja ökad tillväxt och att locka företag till Växjö (NEVc). Lina förklarar att de olika 

grupperna bara jobbar med sina intressen och ingen är direkt samhällsansvarig. Därför saknar 

nätverket också det samhällsnyttiga perspektiv som finns hos till exempel kommunen.

4.3.3 – Naturskyddsföreningens möjligheter

Flera av de intervjuade menade, som tidigare nämnts, att det är svårt att påverka nya 

bostadsområden. När det gäller Naturskyddsföreningens möjligheter att utöka samarbetet med 

kommunen inom andra områden framkom flera olika svar hos intervjupersonerna på 

kommunen.

Lina menade att en möjlighet för NFV skulle vara att gå med i Nätverket Expansiva 

Växjö: ”Jag tror det skulle vara mycket mycket bra om miljöorganisationerna skulle vara 

med i nätverket också”. De önskemål Sven hade om att återigen införa diskussionsgrupper 

som träffas och pratar miljö anser hon inte vara en bra idé:

Det är ju det att sitta och prata miljö med alla som tycker likadant, det är ju ingen mening, känns det som 
längre. Utan det medborgarförslaget har vi ju skrivit ett svar på, (...), att man istället skulle uppmuntra de 
ideella föreningarna att vara med i Expansiva Växjö.

Hon tror inte att Naturskyddsföreningens brist på heltidsarbetande i föreningen skulle vara ett 

stort problem för ett arbete inom Nätverket Expansiva Växjö. Hon menar att frukostmötena i 

nätverket börjar runt 7 och är klara vid 9, varför de medverkande därför ej skulle behöva vara 

borta mycket från jobbet. Lina anser dock att NFV borde börja med ett sådant samarbete nu 

när deras frågor också diskuteras i resten av samhället. Ingen har talat för dessa frågor tidigare 

inom nätverket och hon tycker att det finns ett intresse och en öppenhet inom nätverket, som 

inte skulle påverka ett samarbete med NFV negativt: ”Jag tror de skulle tas emot väl, det tror 

jag”. Hon ser ett samarbete också som någonting positivt för själva NFV i sig: ”Ja, de skulle  

framförallt få ett annat kontaktnät”. Anders menar att om NFV gick med i nätverket skulle de 

också få möjlighet att komma in tidigare i olika skeden: ”(...) så kan de redan när det finns 

spånarmöten och så där, få in sina idéer från början där”.

Kommunekologen Stig menar att NFV:s roll i Växjö har förändrats:

Det är väl så att organisationerna påverkade mer tidigare. För då fanns inte kompetensen inom 
kommunen. Så den sjutspets... att komma med kompetens och... det var mycket enklare om vi ser på 

40



1990-talet och längre tillbaka. För den fanns där inom organisationerna. Men idag finns kompetenserna i 
kommunen på ett annat sätt. Vi har många biologer i kommunen till exempel  (...).

Under både 80- och 90-talet hade vi ju ett miljöråd och vi träffades ganska ofta då. Men den typen av 
frågor är inte riktigt aktuella idag. Det är andra frågor. Det kanske skulle fungera nu också, eller behövas, 
men inte på samma sätt. Man måste hitta en ny modell för det, va. Så det kanske behövs en nystart på 
något sätt. Det kanske är mer inom föreningarna som det måste hända något nytt.

Anders på kommunen, som tidigare varit aktiv i NFV, menar att miljörörelsens attityder mot 

kommunen har förändrats på senare tid och är mer positiva nu, men han förklarar ändå att: 

”(...) det gäller att hitta det där att... Att istället för att vara de som klankar på att allt är fel,  

samarbeta så att det blir rätt från början istället”. 

Lina på kommunen menar dock att: ”Om Naturskyddsföreningen skulle göra något så 

gäller det ju att övertyga andra människor!”. Stig anser också att Naturskyddsföreningen 

istället främst borde jobba med att förändra allmänhetens och politikernas attityder och 

värderingar, då de i grunden är botten till problemet:

Jag tror ju på det här med att påverka människor, som opinionsbildare. Jag tror det är, det är det som är... 
Både mot allmänheten och politiskt. Att driva lokala frågor mer mot politikerna. I det senaste valet var ju 
inte Naturskyddsföreningen särskilt aktiva. (...) Det har säkert funnits men man har inte varit framme och 
tagit tag i det. Så det tror jag skulle vara en framgång.

Anders menar att även om skrivelser inte alltid påverkar kommunen så är de viktiga att 

fortsätta skicka in: ”Sen i vilken utsträckning de också efterlevs, det är en annan sak, men 

man visar ju ändå att här finns det synpunkter”. Han tror att inskickning av medborgarförslag 

till och med ibland kan vara ett bättre sätt än skrivelser att påverka kommunen med: ”Det gör  

ju också att kommunen måste ta ställning och fundera på att ”hur gör vi egentligen”. 

Trots att Maria nämnt att Naturskyddsföreningen försöker påverka fel saker och saknar 

ett globalt perspektiv, menar hon samtidigt att de inte behöver stora eller många för att kunna 

påverka i praktiken. Hon eftersträvar ett större samarbete:

(...) det behöver inte vara många personer utan bara rätt person som kan tala för rätt sak. Och då tror jag 
att miljö och stadsbyggande måste gå hand i hand. Vi kan inte gå varsin linje utan det funkar inte och det 
är inte bra vare sig för miljö eller stadsbyggande.

När jag förklarade att miljöorganisationen Naturskyddsföreningen i Växjö jobbar ideellt 

och undrade om deras begränsade resurser kunde påverka deras påverkansmöjligheter menade 

Olof, nyckelperson i projektet Biskopshagen, att det istället var Växjös starka miljöarbete som 

gjorde att deras protester inte uppmärksammades mer:

Om kommunen jobbar mycket med det, då behövs det ju inte så mycket argumentation på sidan om sådär, 
va. Det är mycket lättare att föra en diskussion när de andra inte alls vill ställa upp på det. Men det är ju 
inget motstånd här i kommunen – man vill ju göra det bästa möjliga!

41



Det finns hos de kommunanställda således olika åsikter om varför Naturskyddsföreningen inte 

lyckas påverka mer än de gör. Från NFV:s sida anses, som nämnts tidigare, den största 

anledningen vara bristen på tid.

4.3.4 - Sammanfattning

Att Växjö är en expansiv stad, geografiskt sett, visades tydligt i intervjuerna. Samtliga 

kommunalanställda ansåg det nödvändigt att till viss del bygga ut staden, så länge efterfrågan 

fanns. Men flera värderade också att behålla staden tät i så lång utsträckning som möjligt och 

talade om miljöaspekten bakom detta. Åsikterna skilde sig från de hos NFV, som vill behålla 

stadens gröna områden och satsa på randsamhällena. Maria, planarkitekten på kommunen, 

hade svårt att se varför NFV inte förstod att förtätningen tjänade miljövänliga syften.

Kommunen hade enligt de kommunanställda ett väl utbyggt miljöarbete, där målet med 

ett fossilbränslefritt Växjö, samt i vissa fall också satsningen på ett miljöledningssystem 

nämndes som de främsta framstegen. Trafiken ansågs vara det största miljöproblemet i Växjö 

och kommunen ansågs av flera ha misslyckats med att inspirera till ökad cykeltrafik.

Vad gäller Naturskyddsföreningen Växjös påverkansmöjligheter anser de flesta 

kommunanställda att NFV måste jobba på ett annat sätt för att kunna påverka, men tankarna 

om hur detta arbete bör ske är flera. Ett förslag är att NFV går med i Nätverket Expansiva 

Växjö och försöker driva miljöfrågorna där. Stig menar istället att en nystart kanske skulle 

behövas för föreningen, med till viss del nya arbetssätt och nya modeller för samarbete. Att i 

högre grad jobba med att förändra politikers och allmänhetens värderingar kring miljö tror 

han skulle vara framgångsrikt. NFV ringa storlek anses inte ha stor betydelse för deras 

påverkansmöjligheter, istället gäller det att hitta en bra talesperson och rätt frågor, menar 

Maria. Olof ansåg dock att NFV svårigheter att påverka hade mycket att göra med 

kommunens starka arbete inom miljöfrågan då detta bidrar till att inget motstånd finns att 

driva frågorna kring.
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5. Analys
Detta kapitel analyserar de ovan presenterade resultaten från den empiriska undersökningen, 

dels utifrån de de teoretiska utgångspunkterna beskrivna i kapitel 2, men också med egna 

tolkningar och teoretiska resonemang. Analysen är uppdelad i flera avsnitt för att göra texten 

mer lättöverskådlig.

I resultatdelen kan upptäckas att Naturskyddsföreningens påverkansmöjligheter på 

själva bostadsprojektet Biskopshagen var små. Detta hade dock flera orsaker, vilka kommer 

att diskuteras i denna analys. Samtidigt upptäcktes också skilda värderingar när det gällde 

inställningen till stadens expansivitet och olika åsikter om de olika organisationernas 

arbetsformer och hur de bör se ut. Då syftet med denna studie var att analysera den interaktion 

och påverkanprocess som sker mellan en intresseorganisation inom miljörörelsen och en 

expansiv kommun samt att finna de faktorer som försvagar eller förstärker 

intresseorganisationens möjlighet till påverkan,  har analysen inte bara fokuserats på 

Biskopshagen utan även på vilka faktorer som försvagar eller begränsar ett mer generellt 

påverkansarbete.

5.1 – Organisatoriska begränsningar och förutsättningar

Som nämndes i teoriavsnittet finns i organisationer olika regler som avgör när, hur och av 

vem de kollektiva resurserna ska användas (jmf. Boström: 2001: 36). Kommunen som 

organisation är starkt bunden till de regler som finns för hur varje situation ska hanteras inom 

kommunen. I avsnitt 4.1.2 beskrevs hur kontakterna med de olika parterna i bostadsprojektet 

Biskopshagen hanterades på ett traditionellt sätt som kan tyckas svårt för utomstående. 

Samtidigt var det också ett stort antal parter med i byggprojektet, varför relationerna dem 

emellan blev fler och mer komplicerade. De regler som finns kring hur beslut fattas skapar en 

tröghet i organisationen när det gäller att snabbt ändra inriktning efter inkomna synpunkter 

från olika aktörer. Samtidigt kan denna tröghet också ha att göra med en ovilja att förlora 

inflytande över situationen (se avsnitt 2.1). Att alltför ofta ge vika för synpunkter från en 

miljöorganisation som NFV skulle kunna försvaga kommunens förmåga att se till de egna 

vinsterna för organisationen i stort. Att förändra utformandet av bostadsområden som 

Biskopshagen innebär också, vilket beskrevs, nya möten och nya förhållningssätt till alla de 

parter (t.ex. byggherrar) som är involverade i området, något som kan anstränga kommunens 

relation till dessa. Sett ur ett rationellt perspektiv är det enklare och mindre resurskrävande för 

kommunen att få en ansträngd relation med endast en organisation, än med flera stycken.
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I fallstudien framstod tydligt att den faktor som ofta anses viktigare än 

miljöorganisationers intressen är det så kallade allmänintresset. Vad är då allmänintresset, och 

hur tror sig kommunen känna till detta? Att hänvisa till allmänintresset kan tyda på en ovilja 

att genomföra resurskrävande förändringar. Allmänintresset tycks nämligen i intervjusvaren 

inte hänvisa till intressen upptäckta hos allmänheten utan snarare betyda en på lång sikt 

fungerande stad, något som Marias påpekanden om ”intressena som staden har för att växa 

och utvecklas” tyder på. Vid kommunens avvägning av detta, mer abstrakta, intresse mot 

Naturskyddsföreningens mer konkreta, kan det senare ses som alltför specifikt och ensidigt, 

vilket skulle kunna vara en faktor som försvårar för Naturskyddsföreningen att driva de egna 

intressena.

De inomorganisatoriska regler som kommunen följer i sitt arbete blir också viktiga för 

själva Naturskyddsföreningen när de ska försöka påverka den kommunala verksamheten. Att 

svara på remisser genom yttranden, som i fallet Biskopshagen, är ett exempel på en sådan typ 

av påverkansarbete. NFV tvingas då rätta sig efter kommunens arbetssätt, för i ett sådan 

formell typ av påverkansarbete måste de egna förslagen ligga inom ramarna för kommunens 

regler kring detta. I teoriavsnittet nämndes att miljöorganisationernas krav just på grund av 

detta inte kan ses som särskilt radikala, utan snarare reformistiska, då de går inom ramarna för 

statens organisatoriska sätt att fungera. Därmed skulle bilden av NFV som en mer radikal 

påtryckarorganisation inom specifika frågor, kunna gå förlorad. Detta tycks också stämma in 

på det undersökta fallet Biskopshagen, där valet av ett mer formellt påverkansarbete inte gav 

några positiva resultat för NFV.

Vilken sorts förändringar vill då Naturskyddsföreningen i Växjö genomföra inom 

kommunen och i dess arbete? I resultatdelen framkom det att de förändringar NFV främst 

ville se hos kommunen var dels att få fler kontakttillfällen men också att synen på stadens 

expansivitet och framtidens byggprojekt skulle förändras. Som nämndes i teorikapitlet är det 

ovanligt att förändringar av organisationer tränger in till organisationens kärna, till vad 

organisationen huvudsakligen gör. Detta verkar även stämma i fallet med NFV och 

kommunen. De förändringar av kommunen NFV vill se har inte att göra med dess 

organisatoriska helhetsstruktur, utan snarare med dess arbetssätt inom vissa specifika frågor. 

Ett exempel på detta är just kommunens utbyggnad av bostäder på befintliga grönområden. 

Att deras krav är mer specifika borde kunna göra att det är lättare att få igenom förslag på 

förändringar, då kommunen inte behöver ändra hela sin verksamhet för att genomföra dessa. 

Samtidigt finns det en mer central del av kommunen som organisation, som NFV verkar vilja 

förändra, vilken har att göra mer med värderingar. Detta diskuteras längre fram i analysen.
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De relativt enkla kraven på förändring från NFV:s sida skulle dock kunna innebära att 

kommunen skapar en så kallad ”lös koppling”. Inom denna skulle kommunen, för att verka 

mer demokratisk, kunna gå NFV till mötes i vissa frågor genom att koppla loss delar av 

kommunens arbete från den formella arbetsstrukturen inom organisationen (jmf. Johansson 

1997: 14f, 164, Nordlander, 2007). En sådan lös koppling upptäcktes dock inte i fallstudien. 

Istället tycks det som om kommunens anställda anser att miljöfrågan är tillräckligt integrerad i 

samtliga områden, varför ett än starkare miljöarbete inte är nödvändigt (jmf. Olofs svar i 

avsnitt 4.3.3). Både de kommunalanställda, såväl som personer inom NFV ansåg att 

kommunen hade genomfört många positiva saker i sitt miljöarbete. Kommunens positiva syn 

på det egna miljöarbetet kan medföra att organisationen inte anser sig behöva stöd utifrån 

kring dessa frågor. Detta kan ha varit en förklaring till varför just fallet Biskopshagen var 

svårt att påverka. I fallstudien upptäcktes nämligen att miljöarbetet varit extra starkt just inom 

detta bostadsområde, med hårda krav på utformning och bevarande av växtlighet. Samtidigt 

framkom också att just de höga kraven på bostadsområden gör arbetet och kontakterna mellan 

aktörerna mer komplicerat, vilket i sin tur också kan göra det svårt för miljörörelsen att 

påverka.

5.2 – Resursers betydelse

Vilka organisatoriska förutsättningar och begränsningar när det gäller att kunna påverka 

kommunen finns då inom själva Naturskyddsföreningen? Naturskyddsföreningen är, trots sitt 

relativt ringa medlemsantal, den dominerande miljöorganisationen i kommunen. Riksnivån av 

organisationen är också den dominerande miljöorganisationen i Sverige. Av de resurser som 

nämndes i teoriavsnittet ansågs bland annat antal medlemmar och ekonomiska resurser 

avgörande för i vilken utsträckning en intresseorganisation kunde påverka till förändring. Då 

NFV har både färre medlemmar och sämre ekonomi än kommunen, som ju är den 

organisation de vill påverka, är det relevant att tala om tillgång till icke-materiella resurser 

som ett medel för att få mer makt i den asymmetriska relationen med kommunen. I 

teorikapitlet nämndes bland annat de icke-materiella resurserna personligt kontaktnät, 

symboliskt kapital i form av rykte eller status, kunskaper eller expertis, ett vällovligt syfte, 

legitimitet hos allmänheten, samt sammanhållning.

I fallstudien framträdde särskilt tre resurser som betydande, där de två första var 

symboliskt kapital och vällovligt syfte. Den tredje, sammanhållning, går också att se som 

resurs, dock främst i form av samarbetet och sammanhållningen med andra organisationer 

kring de egna frågorna. Enligt både Sven, Stig och Anders drevs miljöfrågan hårt i kommunen 
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när riksnivån av Naturskyddsföreningen valde Växjö som pilotkommun. 

Naturskyddsföreningen har som en del av riksnivån av organisationen också del av dess 

namn, rykte och kompetens. Att kunna hänvisa till det tidigare framgångsrika samarbetet med 

kommunen blir till ett symboliskt kapital, då kommunen inte helt kan bortse från det positiva 

med det samarbetet och dess resultat. Det vällovliga syftet som resurs har att göra med att 

miljöfrågan nu är aktuell och diskuteras av både allmänheten och politiker. Lina på 

kommunen menar att NFV borde framhäva sina frågor just nu när miljöfrågan är stor. Kanske 

kommer miljöfrågan i framtiden att få ge vika för andra frågor. Det vällovliga syftet kan i 

sådana fall ses som en tidsbegränsad resurs. Samtidigt kan denna resurs också begränsas av att 

kommunen själv tar upp miljöfrågorna i hög utsträckning, vilket flyttar fokus bort från NFV, 

något som Olof nämnde som skäl till att NFV:s frågor inte uppmärksammades.

Vid beskrivningen av Naturskyddsföreningens arbete i fallstudien framkom också att 

många aktiviteter sker som samarbeten med andra organisationer. Det var till exempel 

tillsammans med Fågeklubben och KOF som yttrandena om Biskopshagen skickades in. 

Samarbeten av detta slag möjliggör tillgång till ett större antal personer, fler kontakter och 

mer resurskrävande aktiviteter. Därför kan sammanhållning med andra organisationer ses 

som en viktig resurs för Naturskyddsföreningen. Samtidigt är det inte säkert att denna resurs 

verkligen hjälper för att driva igenom förändringar hos kommunen i sig. Samarbetena har 

nämligen i de flesta fall varit inriktade på aktiviteter för allmänheten, vilket dock skulle kunna 

öka legitimiteten hos denna och på så sätt underlätta för framtida påverkansarbete på 

kommunen då en större legitimitet för detta påverkansarbete då skulle finnas hos allmänheten.

Att driva sina frågor mot allmänheten kommer enligt fallstudien bli viktigare för NFV i 

framtiden. Både Lina och Stig menar att det är ett bättre sätt för NFV att jobba för att få 

igenom sina åsikter (se avsnitt 4.3.3). I teoriavsnittet nämndes att Boström (2001: 189) anser 

att både media och personliga kontakter är viktiga kanaler för att påverka allmänheten. 

Svårigheterna för föreningar att nå ut till media så som Smålandsposten tyder dock på att 

personliga kontakter och deras möjliggörande av en konkretisering av budskapet istället 

kommer att bli allt viktigare för Naturskyddsföreningen i framtiden.

Kunskap är en resurs som kunde upptäckas hos Naturskyddsföreningen, men som inte 

verkar vara av lika stor betydelse idag som tidigare. Det finns flera saker som tyder på detta, 

bland annat att diskussionstillfällena och träffpunkterna mellan Naturskyddsföreningen och 

kommunen har blivit färre – något som säkert inte skulle ha skett om kommunen verkligen 

behövde den kunskap som fanns inom NFV. Enligt Stig finns det numera en stor kompetens 

inom kommunen, med till exempel många anställda biologer. Detta tyder på att 
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Naturskyddsföreningen inte på samma sätt kan räkna med att det räcker med att framhäva 

kunskaper, när de vill ha mer makt i relationen till kommunen. Detta kan leda till att NFV 

tvingas hitta nya arbetsformer eller tvingas omstrukturera sitt arbete på något sätt, något som 

diskuteras mer i avsnitt 5.5 nedan.

5.3 – Värdegrunder och etiska perspektiv

I fallstudien framkom tydligt att åsikterna om hur kommunens miljöarbete och framtida 

expansion bör se ut skiftade bland de kommunanställda men i än högre grad mellan 

kommunen och Naturskyddsföreningen. Björn Forsbergs (2002) begrepp tillväxtekonomin går 

även att se som riktlinje hos kommunen i fråga om utbyggnaden av staden. Att ha en 

ekomodernistisk värdegrund innebär att hållbar utveckling anses kunna nås genom en 

reformering av den rådande tillväxtekonomin, medan en socialekologisk värdegrund anser att 

en hållbar utveckling kräver en ny värdegrund i samhället, vilken värderar miljön högre än 

tillväxten. Den ekomodernistiskt tekniska synen på miljö framkommer enligt Forsberg (2002) 

till exempel i införandet av miljöledningssystem, som ju också införts av Växjö Kommun. 

Miljöfrågorna blir allt mer integrerade i verksamheten och således blir värderingarna kring 

miljö mer integrerade med kommunens centrala värdegrunder. Med sloganen ”Expansiva 

Växjö” har kommunen visat att expansivitet, i olika former, är någonting positivt för 

kommunen. Det går inte att hitta några tecken på att denna expansivitet inte har att göra med 

en positiv syn på tillväxt i olika former. Trots att miljöarbetet varit starkt i Växjö Kommun är 

det svårt att se hur just miljötanken kan kopplas samman med expansiviteten. Miljöarbetet 

tycks, trots att det är införlivat i många olika verksamheter hos kommunen, vara svårt att 

integrera de värderingar som styr tanken om ett expansivt Växjö. Detta betyder inte att 

miljöarbetet inte kan fortsätta att utvecklas. Vad jag vill visa på är istället att 

miljöorganisationers inblandning i kommunens miljöarbete blir svårare när kommunen 

centralt värderar expansivitet högt. Miljöarbetet skall då integreras i arbetet med den 

expansiva kommunen på ett nytt sätt, vilket kan komma att kräva mer av miljörörelsen.

Trots att Naturskyddsföreningen, som beskrivet, i många fall tvingas rätta sig efter 

kommunens arbetssätt och regler när de försöker driva igenom sina förslag, innebär detta inte 

att de delar en ekomodernistisk värdegrund med kommunen. Svens ord i fallstudien om att 

Naturskyddsföreningen vill ”försvara de gröna bitarna i staden” (avsnitt 4.2) tyder på att den 

värderar miljöfrågan högt, och anser att den värderar dessa högre än kommunen, som ju är 

den organisation de vill försvara dessa mot. Att Naturskyddsföreningen, enligt Sven också vill 

”vara den som står upp för de gröna frågorna” (avsnitt 4.2) tyder på ett mer moraliskt 
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ställningstagande kring miljöfrågor. I Forsbergs (2002:262) undersökning visades att 

kommunerna sällan ser arbetet med hållbar utveckling (däribland även miljöfrågor) som en 

ideologisk vision, något som också kan sägas vara fallet med Växjö Kommun. Miljöfrågan 

diskuteras av bland annat Maria (avsnitt 4.1.4) och Olof mer som ett allmänintresse, ett 

intresse för staden och ett intresse för stadens utveckling. De hittills upptäckta skillnaderna 

baserade på olika centrala värderingar i organisationerna, presenteras i figur 1 nedan.

Figur 1. Skillnader i centrala värderingar.

 Handelsetableringen och trafiken i staden kan ses som två nyckelsatsningar som 

kommunen prioriterar högre än miljöfrågan. Dessa är i sin tur kopplade till kommunens 

geografiska expansivitet, liksom även utbyggnaden av nya bostadsområden. Att Biskopshagen 

hade ett kvalitetsprogram med hårda krav på miljö ledde inte till att exploateringen av vild 

natur eller borttagningen av befintlig växtlighet på området stoppades. Kort sagt kan 

kommunens syn på expansivitet och miljösägas utgå från mer ekomodernistiska värderingar, 

medan Naturskyddsföreningens motstånd mot expansiviteten utgår från mer socialekologiska 

värderingar.

5.4 – Påverkansmöjligheter

De olika värdegrunderna, så som de definierades i föregående avsnitt, kan påverka formerna 

för hur Naturskyddsföreningens påverkan på kommunen sker. I teoriavsnittet nämndes att det 

arbete hos miljöorganisationer som faktiskt genomförs är det som inte går emot kommunens 

ekomodernistiska synsätt och främjandet av tillväxtekonomin. Denna tanke går att applicera 

även på Naturskyddsföreningens arbete. De former av samarbete som framkom i fallstudien 

där Naturskyddsföreningen bedrivit arbete med andra organisationer eller med kommunen var 

främst inriktade på aktiviteter för allmänheten, information och utbildning kring miljöfrågor, 

samt främjandet av miljövänliga fordon. Samtliga av dessa samarbeten äventyrar inte 

kommunens fokus på tillväxt eller expansion. Andra påverkansförsök, till exempel försöket 
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att påverka byggandet av Biskopshagen, föll inte lika väl ut för Naturskyddsföreningen. När 

det gäller Naturskyddsföreningens möjligheter att påverka tycks dessa således hänga ihop 

med kommunens möjligheter att följa sin egen värdegrund, såväl som kommunens 

möjligheter att få någon form av vinning i linje med den egna organisationens mål.

I teorikapitlet nämndes att staten kan välja att favorisera vissa intresseorganisationer 

framför andra, med grund i de egna vinster som kan uppnås genom ett sådant samarbete. 

Sådana vinster för statens organisationer kan vara att få legitimitet för de egna förslagen eller 

att ge en bild av en demokratisk process som ger en positiv bild av staten inför allmänheten. 

Uhrwing (2001) menar att just dominerande intresseorganisationer är särskilt intressanta för 

staten (i detta fall kommunen) att samarbeta med, då ett samarbete i högre grad kan skapa 

legitimitet för olika förslag eller projekt. Detta tycks bara till viss del vara fallet enligt 

resultatet från fallstudien. Att följa de egna värdegrunderna och inte äventyra 

tillväxtekonomin verkar ses som viktigare för kommunen, än att ta hänsyn till dominerande 

intresseorganisationers vilja. Om Naturskyddsföreningen i högre grad lyckas nå fram till, samt 

få stöd av, allmänheten kan kommunen komma att bli positiva till fler samarbeten med NFV, 

då de annars riskerar att få höra fler protester från allmänheten. Kampen om allmänhetens 

gunst blir således viktig för de båda organisationerna i framtiden. 

De olika formerna av interaktion mellan de två organisationerna, till exempel formell 

konsultation initierad av staten (remissvar från NFV) eller formella kontakter initerade av 

intresseorganisationer (frivilliga skrivelser från NFV), verkar inte någon väga tyngre än en 

annan. Öppenheten kring att ta emot skrivelser och liknande förslag från NFV kan dock ha att 

göra med vinstmaximering från kommunens sida, då till exempel yttrandet i fallet 

Biskopshagen kan ses mer som symboliskt och utan stora möjligheter till påverkan. Att tillåta 

en intresseorganisation som NFV att komma längre in i beslutsprocesser skulle kunna bli mer 

kostsamt för kommunen, till exempel i form av ändringar av arbetssätt eller arrangerandet av 

fler möten och diskussioner med samtliga involverade parter. Enligt Uhrwings (2001 :250f) 

resonemang presenterat i teorikapitlet  skulle ett sådant djupare arbete göra att kommunen 

började kräva gentjänster av Naturskyddsföreningen i form av sakkunskap. Som tidigare 

nämnts besitter kommunen nu delar av denna sakkunskap inom själva organisationen, vilket 

är ytterligare en faktor som begränsar möjligheterna för NFV att få igenom sina förslag.
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5.5 – Flexibilitet och nytänkande

Som nämndes i teorikapitlet (avsnitt 2.1.2) innehar tjänstemännen inom kommunen inte bara 

en organisatorisk roll. De är också där i form av individer, med egna åsikter och engagemang 

i olika frågor. Detta möjliggör för Naturskyddsföreningen att försöka påverka kommunen 

genom personliga kontakter med de anställda, såväl politiker som tjänstemän. I fallstudien 

förklarade dock Sven att dessa kontakter främst sker med personer som föreningen känt under 

lång tid. En förklaring till varför de inte i högre grad försöker knyta nya kontakter inom 

kommunen kan vara bristen på tid hos de aktiva i NFV. Samtidigt skulle sådana kontakter inte 

kräva särskilt mycket tid, eller så kunde tid tas från andra typer av arbete i föreningen. Jag 

anser därför inte tid vara den främsta faktorn till varför en ytterligare kontaktknytning inte 

sker. Istället går det att utgå från tanken om organisationens tröghet vid utifrån kommande 

förändringar eller andra typer av krav på förändringar. Som nämnts kan trögheten bestå både i 

en oförmåga och en ovilja att förändras snabbt.

Finns det något som tyder på att NFV innehar en oförmåga till förändring? Det 

begränsade antalet aktiva medlemmar i föreningen framkom vid bland annat årsstämman, där 

samma personer som året innan valdes in i styrelsen eller på liknande positioner ytterligare ett 

år. Detta medför att de specifika arbetssätten, vanorna och åsikterna hos varje individ 

fortsätter att prägla föreningens styrelsearbete. Att alla känner varandra och inte tvingas 

anpassa sig till nya, okända personer, kan underlätta beslut eller skapa konsensus runt 

arbetsmetoder. Samtidigt kan svårigheten att få in nya perspektiv och åsikter i styrelsen skapa 

just den oförmåga till förändring som skulle krävas för att skapa ett nytt kontaktnät eller 

utarbeta nya arbetsmetoder gentemot kommunen.

En ovilja att förändra arbetssätten inom den egna verksamheten kunde inte upptäckas, 

men det nämndes heller inte att detta var önskvärt. Enligt diskussionen i teorikapitlet (avsnitt 

2.1) kan oviljan bestå i en rädsla att förlora stabilitet och trygghet inom organisationen. Detta 

ser jag som de enda faktorer som skulle kunna tyda på en ovilja till förändring hos NFV. När 

arbetssätten, kontaktpersonerna och typen av aktiviteter är kända sedan tidigare skapas en 

trygghet som medför att varje person i föreningen vet vad som förväntas av henne eller 

honom i olika situationer och i förväg vet hur arbetet kommer se ut en tid framöver.

Enligt Micheletti (1994: 114) har medborgarsammanslutningar (t.ex. 

intresseorganisationer) under det senaste århundradet haft svårt att anpassa sig till samhällets 

förändringar. Detta skulle kunna vara fallet även med Naturskyddsföreningen i Växjö under 

senare tid. Vilka förändringar har då skett inom Växjö Kommun som kan ha påverkat 

Naturskyddsföreningens arbete? En förändring som framkom i fallstudien var att miljöfrågan 
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blivit integrerad i kommunens verksamhet på ett annat sätt än tidigare, då det fanns mer 

samarbete kring miljöfrågan med Naturskyddsföreningen. En annan förändring är 

kommunens starkare fokus på expansivitet enligt slogan ”Expansiva Växjö”, under senare år, 

med den medföljande synen på tillväxt och byggandet av nya bostadsområden som 

Biskopshagen. Det tycks som om NFV har haft vissa svårigheter med dessa förändringar. 

Sven menar att de vill se ett fortsatt samarbete i form av möten och diskussioner, medan flera 

personer på kommunen anser att sådana möten inte längre ger något nytt utan att nya 

samarbetsformer krävs - eller till och med förändringar hos själva föreningen i sig.

I fallstudien nämndes av Lina en form av nytt samarbete som skulle kunna vara aktuellt 

för NFV, nämligen att starta en arbetsgrupp inom Nätverket Expansiva Växjö och driva 

miljöfrågorna där. Detta skulle vara ett nytt sätt att arbeta för NFV, vilken även i högre grad 

skulle tvingas ta ställning till kommunens expansivitet och hur miljöfrågan kan lösas inom 

denna. Som nämndes i fallstudien (avsnitt 4.3.2) är flera grupper i nätverket tydligt inriktade 

på tillväxt, både inom näringslivet genom företagande, samt i form av bostadsområden. Detta 

tyder på att det inom nätverket finns en stark koppling till ekomodernism, den värdegrund 

som tidigare diskuterades. Detta skulle kunna skapa konflikter med Naturskyddsföreningen, 

som utgår från mer socialekologiska värderingar i sin verksamhet. Huruvida nätverket klarar 

att ha arbetsgrupper som utgår från helt skilda värderingar är fråga som det inte går att få ett 

direkt svar på. Lina menade dock i fallstudien att grupperna jobbar med sina egna intressen 

och att det finns en öppenhet för nytänkande inom nätverket. Detta tyder på att det är hos 

Naturskyddsföreningen som ett nytänkande krävs, för att detta samarbete ska kunna bli 

verklighet.

Sammanfattningsvis innebär förändrade förhållanden både hos kommunen och hos NFV 

att även arbetssätten och kontaktpunkterna organisationerna emellan förändras. I båda 

organisationerna går det att tala om en tröghet och olika former av ovilja till förändring. I 

vilken mån organisationerna klarar att förändras, och huruvida de förändras åt samma håll så 

att fler möten och samarbeten kan komma till stånd, kan bara framtiden utvisa. Resultatdelen 

visade ändå att olika typer av förändringar och flexibilitet hos organisationerna kan vara 

nödvändiga för att undvika ett dödläge där ingen kontakt mellan organisationerna förs.
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6. Slutdiskussion och slutsatser
Syftet med denna studie var att genom en detaljerad undersökning på mikronivå analysera den 

interaktion och påverkanprocess som sker mellan en intresseorganisation inom miljörörelsen 

och en expansiv kommun samt att, som en följd av denna analys, finna de faktorer som 

försvagar eller förstärker intresseorganisationens möjlighet till påverkan på den expansiva 

kommunen.

En fråga som ledde fram till denna studie var: Om Växjö är en miljökommun – var 

finns miljörörelsen? I studien upptäcktes att ett samarbete fanns, men att det blivit svagare på 

senare år. Miljörörelsen hade också vissa problem att nå fram till, samt påverka, den 

expansiva profilen. Analysen visade att interaktionen mellan den expansiva kommunen och 

intresseorganisationen till stor del styrs av de underliggande värderingar (värdegrunder), 

bestående av en positiv syn på expansivitet hos kommunen och en mer negativ syn på 

expansivitet hos Naturskyddsföreningen. Kommunens miljöarbete kan sägas ligga inom 

ramen för ett mer ekomodernistiskt synsätt, där miljöarbete sker inom ramen för  

tillväxtekonomin, medan Naturskyddsföreningens miljöarbete utgår från mer socialekologiska  

värderingar.

Naturskyddsföreningen, den undersökta intresseorganisationen i fallet, kan i sitt 

formella påverkansarbete såväl som inom de mer direkta samarbetena främst genomföra de  

aktiviteter eller få igenom de förändringar som inte påverkar kommunens möjlighet att följa 

de egna värdegrunderna. Formell påverkan på nya typer av bostadsområden så som 

Biskopshagen genom till exempel yttranden, är ett exempel på detta. Kommunen anser att alla 

möjliga och önskvärda miljöaspekter har blivit uppfyllda i bostadsområdet, vilket var ett skäl 

till varför de inte tog till sig Naturskyddsföreningens krav på förändringar. Detta visar på att 

deras värderingar kring miljö ser annorlunda ut än Naturskyddsföreningens, vilken önskar att 

utbyggnaden ej borde ha skett.

Det asymmetriska maktförhållandet organisationerna emellan skulle kunna förändras 

om fördelningen, samt typerna, av resurser förändras i framtiden. I nuläget är det dock främst 

i de icke-materiella resurserna som Naturskyddsföreningens styrka ligger, till exempel i det 

symboliska kapitalet, det vällovliga syftet samt i sammanhållningen med andra 

organisationer. Sådana typer av resurser är en faktor som kan förstärka intresse-

organisationens möjligheter till påverkan, i alla fall inom vissa specifika projekt eller arbets-

områden. Samtidigt är dessa resurser till viss del tidsbegränsade och de måste underhållas för 

att fortsätta ha ett högt värde. Till exempel måste Naturskyddsföreningen fortsätta ge 
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kommunen en positiv bild av föreningen för att bevara det symboliska kapitalet, bilden av att 

vara en stark och viktig organisation. Förmågan att underhålla och bevara de viktigaste  

resurserna blir således också till en faktor som kan förstärka eller försvaga möjligheten till  

påverkan på kommunen.

Analysen visade också att olika förändringar i kommunens arbete ger förändrade 

förutsättningar för miljörörelsens påverkansarbete. Med införlivandet av slogan ”Expansiva 

Växjö” har kommunen från början gett uttryck för ett positivt värderande av expansivitet, vare 

sig den är geografisk eller mer betonad på tillväxt. Nätverket Expansiva Växjö vill driva 

denna positiva bild av expansivitet framåt. Om Naturskyddsföreningen ska kunna påverka 

denna tanke hos kommunen, eller något av de projekt som kommunen genomför enligt denna 

grundtanke, måste de bestämma hur de ska se på expansivitetsbegreppet. Om de vill få in en 

starkare miljötanke i begreppet kanske nya samarbetsvägar gentemot kommunen blir 

nödvändiga. De tidigare använda påverkanskanalerna, till exempel i form av diskussions-

träffar, anses inte längre nödvändiga av kommunen. Förmågan att utarbeta och hitta sådana 

nya samarbetsvägar på vilka det blir möjligt att nå fram till kommunen blir därför ytterligare  

en avgörande faktor som kan förstärka Naturskyddsföreningens påverkansmöjligheter i  

framtiden.

En annan förändring hos kommunen är att miljöfrågan under senare år blivit allt mer 

integrerad i alla delar av kommunens arbete, till exempel med införandet av ett 

miljöledningssystem. Detta medför att kommunen som organisation anser sig ha ett väl 

utbyggt miljöarbete. Om Naturskyddsföreningen vill fortsätta anses som en viktig påtryckare 

inom miljöfrågor måste den hitta nya luckor eller brister i kommunens miljöarbete och 

uppmärksamma dessa. Risken är annars att kommunen anser att Naturskyddsföreningen 

uppmärksammar frågor som redan blivit uppmärksammade inom kommunen självt – något 

som kan försvaga det symboliska kapital som Naturskyddsföreningen byggt upp, vilket består 

i att kommunen har en positiv bild av föreningen sedan tidigare samarbeten. Förmågan till  

flexibilitet i det egna arbetet blir således en faktor som kan förstärka eller försvaga 

intresseorganisationens möjlighet till påverkan på den expansiva kommunen.

Vilka generella slutsatser går det då att dra av denna specifika studie? Det står klart att 

kommunen och intresseorganisationen har skilda värderingar kring de i denna situation 

viktiga nyckelbegreppen tillväxt, expansivitet och miljöarbete. Detta påverkar själva 

relationen organisationerna emellan, då organisationerna för att överhuvudtaget kunna 

samarbeta i viss mån måste anpassa sig till dessa olika värderingar. I nuläget tycks det som 

om den svagare organisationen i högre grad tvingas anpassa sig till den starkare vad gäller 
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själva metoderna för påverkan. En förändring inom vissa nyckelområden i kommunen, den 

organisation som har mest makt i förhållandet, innebär ökat tryck på flexibilitet eller 

förändring även hos den svagare organisationen i förhållandet, i detta fall miljöorganisationen. 

Förmågan att kunna förändra arbetsmetoder, vårda och bibehålla de viktigaste resurserna samt 

att utarbeta helt nya metoder för samarbeten blir de avgörande faktorerna för miljö-

organisationens fortsatta styrka i relationen till kommunen. Finns inte denna förmåga eller 

viljan till förändring, kan intresseorganisationens möjligheter att faktiskt få igenom 

förändringar bli svagare.

I denna studie undersöktes en specifik kommuns relation till en specifik intresse-

organisation inom miljöområdet. Jag anser dock undersökningen vara relevant som början till 

fortsatta studier inom området. En möjlighet vore att undersöka fler kommuner och 

dominerande miljöorganisationer på ett liknande sätt och att sedan göra en jämförande studie 

kommunerna emellan, för att se vilka former av samarbeten och påverkansmöjligheter som 

utvecklats i de specifika fallen. Kanske skulle det då upptäckas att vissa resurser är viktigare 

än andra när det gäller att verkligen kunna få igenom förändringar. Slutsatserna dragna av 

denna studie är således bara början för att nå mer generella och allmängiltiga slutsatser om 

relationen mellan miljöorganisationer och kommuner.

7. Sammanfattning
Växjö Kommun benämner kommunen ”Expansiva Växjö”. Att kunna erbjuda en unik 

livsmiljö i form av varierande bostadsområden är ett mål för kommunen. Växjö Kommun har 

också uppmärksammats som miljökommun, såväl nationellt som internationellt. Var finns 

miljörörelsen i den expansiva miljökommunen? Det främsta syftet med denna studie var att 

analysera den interaktion och påverkanprocess som sker mellan en intresseorganisation inom 

miljörörelsen och en expansiv kommun samt att, som en följd av denna analys, finna de 

faktorer som försvagar eller förstärker intresseorganisationens möjlighet till påverkan på den 

expansiva kommunen. Naturskyddsföreningen blev den intresseorganisation som fick 

representera miljörörelsen i studien.

Studien genomfördes med en kvalitativ metod där information från intervjuer stod för 

den största delen av det empiriska materialet. Studiens resultat presenterades i form av en 

detaljerad fallstudie som hade som mål att undersöka en påverkansprocess på bostadsområdet 

Biskopshagen i Växjö. Fallstudien presenterade också upp de generella påverkans-

möjligheterna och kontaktpunkter som fanns mellan Naturskyddsföreningen och Växjö 

54



Kommun. Sju intervjuer genomfördes med olika nyckelpersoner i den undersökta situationen, 

bland annat anställda från kommunens förvaltning samt aktiva inom Naturskyddsföreningen. I 

resultatet framkom bland annat att Naturskyddsföreningen har en mer socialekologisk syn på 

miljöfrågan, medan kommunen har en mer ekomodernistisk och således anser att miljöarbetet 

kan bedrivas inom tillväxtekonomin. Att påverka utbyggnaden av bostadsområden visade sig 

vara svårare än att påverka andra områden i kommunen. Naturskyddsföreningen och 

kommunen samarbetade främst inom olika aktiviteter riktade till allmänheten, vilket kan 

sägas vara områden där ett samarbete kan ske utan att kommunen går ifrån de egna 

värderingarna kring miljö. I studien framkom också att det i de två organisationerna fanns 

olika syn på vilka samarbetsformer som var de mest effektiva. Medan Naturskyddsföreningen 

ville återuppta tidigare samarbetsformer, ville kommunen istället se nya typer av samarbeten 

och även en viss förändring av Naturskyddsföreningens sätt att arbeta.

Slutsatsen som går att dra av studien är att värdegrunderna som styr miljösynen inom de 

två olika organisationerna ser olika ut, vilket påverkar hur interaktionen mellan 

organisationerna sker. Den mindre organisationen, Naturskyddsföreningen, tvingas till viss 

del anpassa sig till de formella regler som finns inom kommunen när de försöker påverka 

denna. I relationen organisationerna emellan framstår icke-materiella resurser som symboliskt 

kapital, vällovligt syfte och sammanhållning med andra organisationer som de viktigaste för 

miljöorganisationen när det gäller att kunna påverka kommunen. Förändringar inom 

kommunen, till exempel gällande miljöarbete, medför ett ökat tryck på  miljöorganisationen 

att hitta nya samarbetsformer och arbetsmetoder för att kunna påverka kommunen inom 

miljöfrågor. Förmågan att vårda de starkaste resurserna, samt förmågan till flexibilitet, 

framstod som de viktigaste försvagande eller förstärkande faktorerna när det gällde 

möjligheterna för miljörörelsen att kunna påverka den expansiva kommunen.
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Bilaga 1 – Intervjuguide, kommunanställd

Egna arbetsuppgifter

Vilka är dina arbetsuppgifter och din roll i kommunen/organisationen?

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig?

Hur är ditt arbete länkat till bostadsområdet Biskopshagen?

Vilka andra projekt är du involverad i?

Vilka olika typer av organisationer eller aktörer, förutom kommunen, har du kontakt med?

Känner du till nätverket Expansiva Växjö?

Miljöfrågan

Växjö omnämns ju ibland som en miljökommun. Tycker du att man har kommit långt inom 
miljöområdet? Och när det gäller bostadsområden?

Om man ser mer generellt i kommunen, anser du att Växjö prioriterar miljöfrågan högt?

Vilka miljöproblem finns i kommunen?

Hur viktiga är utomstående organisationers åsikter för kommunens miljöarbete?

Naturskyddsföreningen är ju den största intresseorganisationen med miljöfokus här i Växjö.
Vad vet du om Naturskyddsföreningen som organisation?

Andra organisationers påverkan på kommunen

När det gäller Biskopshagen så var det ju främst den biologiska mångfalden som 
Naturskyddföreningen upplevde var hotad i området, till exempel fågelarter och skog. 
Vad anser du om dessa åsikter?

Om det skulle vara så att skriftliga synpunkter inte är det bästa sättet att påverka till exempel 
kommunens miljöarbete. Vad tror du är det effektivaste sättet för intresseorganisationer att göra sin 
röst hörd hos kommunen?

Anser du att det krävs ett visst mått av resurser för att kunna påverka, eller har även en liten 
organisation möjlighet att faktiskt åstadkomma förändring när det gäller kommunens beslut?

Om du föreställer dig att Naturskyddsföreningen växer och får mer resurser att uppvakta kommunen i 
dess arbete – inom vilka områden tror du att kommunen skulle kunna samarbeta mer med 
Naturskyddföreningen?

Om Naturskyddsföreningen gick med i Nätverket Expansiva Växjö för att uppmärksamma 
miljöfrågorna, tror du att ett sådant samarbete skulle kunna vara en väg för dom att nå kommunen?
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Bilaga 2 – Intervjuguide, Naturskyddsföreningen

Konkreta frågor om organisationen

Hur är Svenska Naturskyddsföreningen uppbyggd som organisation?
Vilka delar består den av?
Hur ser maktförhållandena ut inom organisationen?
Hur fattas beslut och hur genomdrivs dessa? På riksnivå? Och på Växjönivå?

Hur ser det konkreta arbetet ut inom SNF i Växjö? Vilka arbetsuppgifter är de vanligaste?
Jobbar någon med SNF på heltid?
Hur ofta träffas styrelsen?
Vilket är målet för SNF i Växjö?

Är verksamheten direkt relaterad till målen? Exempel på detta?
Prioriteras några särskilda arbetsområden högre än andra?
Hur ser SNF på begreppet hållbar utveckling?
Hur mycket direktiv får ni från SNF riks? Arbetar ni fristående, eller påverkar de er?

Tycker du att SNF har en samhällsfunktion att fylla – i så fall vilken?

Frågor om relationen mellan organisationen och omvärlden

Vilken sorts legitimitet upplever du att SNF Växjö har hos allmänheten?
Hur märker ni eller mäter ni denna popularitet?

Brukar ni samarbeta med någon annan organisation – i så fall vilken?
Hur ser detta samarbete ut?

Har det förekommit någon konflikt eller het debatt mellan er och någon annan organisation?
Hur tog den sig uttryck?

Frågor om relationen till kommunen

Hur skulle du beskriva SNF:s relation till Växjö Kommun?
Hur ser påverkansarbete ut med kommunen – hur sköts kontakterna med denna?
Har det förekommit någon konflikt mellan SNF och kommunen?

Finns det någon faktor i Växjö som du anser påverkar SNF:s arbete starkt negativt?
Hur ser SNF på begreppet ”expansiva Växjö”. Vad anser du eller ni att det står för?
Hur önskar ni i SNF att arbetet kring expansiva Växjö skulle ske?

Frågor om organisationens roll i fallet

Hur har SNF jobbat kring fallet med bostadsområdet Biskopshagen?

Hur har SNF upplevt kontakten med kommunen i detta fall?

Upplevde ni att kommunen begrundade era förslag?

Har SNF haft kontakt med någon annan organisation eller företag inblandat i bostadsområdet?
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Bilaga 3 – Karta över Biskopshagen

(Källa: Växjö Kommun (2006). Trädgårdsstaden Biskopshagen Växjö. Informationshäfte.)
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