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Sammanfattning

En hållbar utveckling är ett stort begrepp och innefattar det mesta i samhället. Sveriges 

regering har som uttalat politiskt mål att samhällsplaneringen ska ske mot en hållbar 

utveckling, men det finns idag ingen allmänt känd metod för kommunerna att använda i

planeringen mot ett hållbart samhälle. Syftet med denna fallstudie har varit att genomföra en 

deltagandebaserad backcasting för att undersöka dess potential som metod i planeringen av en 

legitim och hållbar stadsutveckling, vilka för- och nackdelar metoden har, samt att undersöka 

betydelsen av begreppet ”En hållbar stad”.  Deltagandebaserad backcasting är en kombination 

av traditionell backcasting och stakeholder workshops, vilket innebär att en framtidsvision 

skapas i seminarieform med lokala aktörer, som sedan även diskuterar och tar fram möjliga 

sätt att uppnå visionen. Fallstudien har genomförts i Borlänge/Falun där backcastingen har 

använts för att ta reda på styrkor och svagheter i regionen samt för att skapa idéer och om vad 

som skulle kunna göras för att utveckla regionen mer hållbart.

Undersökningen konstaterar att en beskrivning av vad som är viktig i en hållbar stad och hur 

en hållbar stad bör se ut måste klaras ut lokalt, och att det inte går att ge en generell 

beskrivning av detta eftersom det skiljer sig beroende på människors åsikter och synsätt.

Resultatet visar att deltagande i planeringen för en hållbar stadsutveckling är av yttersta vikt, 

då den lokala situationen hamnar i fokus, engagemanget ökar och en spridning av kunskap 

sker. Deltagandebaserad backcasting är måluppfyllande och fungerar bra för att skapa 

visioner och framtidsbilder om en hållbar stad, vilket kan ge planerarna nya idéer att arbeta 

mot. Den stora nackdelen med metoden är svårigheterna att locka seminariedeltagare med 

olika bakgrunder och att få de deltagande att släppa sina redan förutfattade meningar. 

Eftersom alla metodens fördelar är beroende av att det finns ett brett deltagande kan hela 

processen riskeras om det inte finns ett tillräckligt intresse från omgivningen att delta. 
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1. Introduktion

1.1. Bakgrund

En hållbar utveckling definieras enligt Bruntlandkommissionen som ”En utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” vilket den svenska regeringen ser som ett övergripande mål för 

landet att arbeta mot1. Begreppet en hållbar utveckling har under senare år fått en allt större 

betydelse inom samhällsplaneringen och många av Sveriges kommuner strävar idag efter att 

bygga sina städer och stadsdelar så hållbart som möjligt. En hållbar utveckling är ett stort 

begrepp och innefattar det mesta i samhället och det finns idag ingen allmänt känd metod för 

kommunerna att använda för att kunna planera mot ett hållbart samhälle.

Människornas handlingsmönster hänger samman med den fysiska strukturen i staden och vad 

som är uthålligt bestäms av hur människorna använder sin stad/stadsdel2. Eftersom alla 

kommuner har olika förutsättningar och olika utgångspunkter är det svårt att identifiera en 

särskild metod för hur planerandet mot hållbara städer bör ske. Hänsyn måste tas till den 

geografiska plats som är aktuell och till vilka förutsättningar som finns hos de lokala 

aktörerna. För att stadsutvecklingen ska kunna ske mot en hållbar utveckling krävs alltså att 

planeringen sker genom en metod som utgår från de lokala förutsättningarna och som är 

legitim gentemot alla olika aktörer i området. Att det lokala sammanhanget har en avgörande 

betydelse för hur hållbarhetstänket tas upp och anammas, bäddar för ett underifrån perspektiv 

där den lokala situationen analyseras på ett mer mångsidigt sätt än vad kommunerna har 

erbjudit hittills, bland annat med en genomgång av de lokala resurserna som utgångspunkt3.

                                                
1  Regeringens skrivelse. (2005) s.1. 

2 Formas. (2007) s.15.

3 Ibid. s.13.
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1.2. Syfte 

Uppsatsens syfte är att genomföra en deltagandebaserad backcasting i avsikt att undersöka 

dess potential som metod att använda i planeringen av en legitim och hållbar stadsutveckling 

på kommunal/regional nivå, vilka för- och nackdelar metoden har, samt att undersöka 

betydelsen av begreppet ”En hållbar stad” och dess problematik, både utifrån vad litteraturen 

säger och vad resultaten från backcastingen visar. Ett försök kommer att ske i Borlänge/Falun 

där utgångspunkten kommer att vara att med hjälp av denna metod ta reda på styrkor och 

svagheter i Borlänge/Falun och vad som kan göras för att utveckla Borlänge/Falun till en mer 

hållbar stadsregion. 

1.3. Frågeställningar:

1. Vad är en hållbar stad och vad är problematiken med begreppet en hållbar stad? 

För att lättare kunna svara på frågeställningen har den brutits ned i ett antal

underfrågor som behandlas i rapporten. 

- Vad säger litteraturen/tidigare forskning?

- Hur definierar seminariedeltagarna en hållbar stad?  

- Hade seminariedeltagarna olika syn på vad som definierar en hållbar stad?

2. Vilka fördelar och vilka nackdelar har deltagandebaserad backcasting som

metod i planeringen av en hållbar stadsutveckling? 

1.4. Urval och avgränsningar:

Fallstudien omfattar Borlänge och Falun och görs i samarbete med Stiftelsen Teknikdalen 

som arbetar med utvecklingsfrågor i Dalarna och driver flertalet lokala projekt inom området 

en hållbar utveckling. Eftersom ämnesområdet är så allomfattande har jag valt att avgränsa 

arbetet till att främst fokusera på grundteorin och problematiken med själva begreppet ”En 

hållbar stad”, samt vad som anses vara viktigast i planeringen för en hållbar stadsutveckling. 

Den geografiska avgränsningen gällande Borlänge och Falun i metodundersökningen, ges av 
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uppdragsgivaren som har ett intresse i att se över de två grannstädernas möjligheter att 

utveckla ett större samarbete gällande en hållbar stadsutveckling, varför det är av vikt att 

försöket görs med representanter från båda kommunerna. Stiftelsen Teknikdalens redan 

befintliga kontaktnät i Dalarna har en stor betydelse för genomförandet av fallstudien. 

 1.5.  Litteratur och källmaterial:

I valet av litteratur gällande metoden backcasting och participative backcasting har jag främst 

utgått från publicerade vetenskapliga artiklar skrivna av forskare som använt dessa metoder i 

sina undersökningar. Speciellt gällande metoden participative backcasting som är ny finns det 

inte mycket annan information att tillgå än från just vetenskapliga tidsskrifter. Offentliga 

rapporter och skrivelser från statliga myndigheter i Sverige har använts för att få en överblick 

om vilka riktlinjer svenska staten har gällande planeringen för en hållbar stadsutveckling, 

samt i insamlingen av information om vad tidigare forskning i Sverige kommit fram till 

gällande hållbara städer; rapporten Kunskapsöversikt- Den uthålliga staden som bygger på ett 

sexårigt FoU-program som Formas gett ut, ger till exempel ger en god överblick.

I ämnet en hållbar utveckling finns det en mängd litteratur att utgå från. Jag har gjort mitt 

urval främst utifrån temat en hållbar stadsutveckling och planering. Innehållet i böcker och 

artiklar måste alltid läsas med en viss kritisk hållning då författarens bakgrund och egna 

uppfattningar ofta speglar innehållet i en text. Flera av böckerna som använts har varit 

antologier där flera olika författare med olika syn på hur planeringen bör gå till och 

utgångspunkter har skrivit varsina kapitel. Detta hoppas jag har kunnat ge mig en bred och 

inte så vinklad förståelse i ämnet. I kapitlet om problematiken med en hållbar stad har mycket 

av informationen inhämtats från vetenskapliga artiklar som behandlat just svårigheterna att 

planera för en hållbar utveckling, samt genom egen granskning av litteratur som behandlar 

ämnet planering för hållbara städer generellt. Till teorikapitlet gällande en hållbar utveckling 

har även information inhämtats från undervisningsmaterial i form av kurslärobok i 

miljövetenskap, där objektiv kunskap om ekosystemen inhämtats för att få en bättre förståelse 

för grundteorin av en hållbar utveckling. 

De flesta av artiklarna, de offentliga dokumenten och böckerna som använts är relativt nya, 

mestadels från 2000-talet. Detta faller sig naturligt eftersom ämnet inte har varit 

uppmärksammat så länge, men är även avsiktligt, då det är av särskild vikt för 
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undersökningens validitet att den bygger på aktuell information och forskning, då 

utvecklingen inom detta ämne har gått väldigt fort.

Det källmaterial som använts i undersökningen anses ha gett tillräckligt med stöd och 

teoretiskt underlag till undersökningen. Särskilt utförandet av metodprövningen har haft en 

stor nytta av den rapport som Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier gett ut om själva 

utförandet av ToolSust-projektet: Possibilities for long term changes of city life, där forskarna 

har gett sina egna tankar och intryck om själva utförandet av metoden participative 

backcasting. 
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2. Metod

Undersökningen består av en kvalitativ fallstudie som bygger på backcastingmetoden och 

litteraturstudier. Nedan följer en närmare förklaring av metoden samt hur den kommer att 

användas i denna undersökning. 

2.1. Backcasting: en metod för att skapa och analysera framtidsbilder

Backcastingmetoden är en vanlig metod att använda i arbetet med scenarier och visioner. 

Metoden går ut på att formulera framtidsbilder utifrån vilka det analyseras vad för 

förändringar som fordras för att nå dit4. 

Figur 1. Modellen för Backcasting

Ovanstående modell visar de grundläggande stegen för backcastingmetoden och fungerar 

som vägvisare i upplägget av scenarioskapandet och backcastingen i detta försök.5

                                                
4 Holmberg. (1998) s. 33.

5 Bilden är hämtad från Holmbergs Backcasting: a natural step in operationalising sustainable development, 
s.33.
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Framtiden går inte att förutspå och vi kan inte med säkerhet fatta beslut och veta vilka 

konsekvenser de får samt vilka beslut som är rätt eller fel. Det finns dock ett antal metoder 

som kan ge en bild av hur framtiden skulle kunna se ut, med eller utan fattade beslut. 

Skapandet av scenarier är ett sätt. Scenarier är möjliga versioner av framtiden och används 

främst inom områden där det finns en stor osäkerhet och som påverkas av många yttre 

faktorer6. Avsikten med scenarier är att skapa antaganden, både oväntade och väntade, och 

förväntningar på framtiden för beslutsfattare: att hjälpa dem se bortanför vår tids tankebanor 

som ofta hindrar oss att se det oväntade7. Scenarier är utvecklade genom systematiska 

iakttagelser av olika trender och tendenser i nuet och de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till 

i framtagandet av framtidsbilder är de som anses vara utanför företagets, organisationens, 

kommunens eller vilka det nu är som framställer scenariets kontroll. 

I detta arbete är motivet med användningen av backcastingmetoden att skapa en möjlig 

version av hur Borlänge/Falun skulle kunna se ut som en hållbar stadsregion och sedan 

fundera över eventuella fördelar och hinder och definiera möjliga tillvägagångsätt. Motivet 

”En hållbar stadsregion” ger namnet på ett önskvärt scenario, en vision, men en vision som 

inte är färdigdefinierad. Det finns ingen generell bild av hur en hållbar stadsregion ser ut, så 

för att kunna göra det måste först de viktigaste faktorer som definierar en hållbar stad 

identifieras. Denna definition kommer sedan att fungera som vägvisare, när den möjliga 

versionen av hur Borlänge/Falun skulle kunna se ut som en hållbar stadsregion år 2030,

skapas och inte minst för att få människor att tänka bortanför vad som är möjligt idag och 

istället fokusera på vad som skulle kunna vara möjligt inom en snar framtid och vad som är 

önskvärt att sträva efter.

                                                                                                                                                        

6 Selin. (2006) s. 1-2

7 Chermack. (2007) s. 4
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2.2. Metoden Deltagandebaserad backcasting

I detta arbete kommer en deltagandebaserad backcasting att genomföras. Denna metod är en 

kombination av traditionell backcasting som är beskriven i föregående kapitel och stakeholder 

workshops8 . Detta innebär att formuleringen av framtidsmålen gällande en hållbar 

stadsutveckling för Borlänge/Falun och möjliga vägar till förändring kommer att göras i 

seminarieform där lokala aktörer så som representanter från både kommun, företag, 

intresseorganisationer och privatpersoner tillsammans diskuterar och definierar begreppet ”En 

hållbar stad”, skapar ett framtidsscenario över Borlänge/Falun som en hållbar stadsregion år 

2030 och sedan diskuterar och tar fram möjliga vägar att uppnå detta. Framtidsscenariot 

”Borlänge/Falun år 2030- En Hållbar Stadsregion” kommer att konstrueras med hjälp av att

12 faktorer som definierar en hållbar stad tas fram av deltagarna. Valet av 12 faktorer är gjort 

utifrån andra scenarioskapares erfarenheter då det i praktiken har visat sig vara ett lagom 

hanterbart nummer att arbeta med samtidigt som det ger deltagarna möjlighet att fånga både 

en viss bredd och ett visst djup för och i olika kategorier9.

2.3. Litteraturstudier och kvalitativ analys av processen

Fallstudien kommer även att bestå av litteraturstudier över tidigare forskning om hållbara 

städer och den problematik som finns inbakat i begreppet. Två resultat kommer att tas fram:

en analys av själva processen Deltagandebaserad backcasting som en metod att använda i 

planerandet för en hållbar stadsutveckling, samt en analys av resultatet från backcastingen i 

relation till litteraturen. Analysen av metoden kommer att bygga på de egna erfarenheterna 

under processens gång, resultatet av backcastingaktiviteterna, samt en anonym 

enkätutvärdering som de deltagande aktörerna får fylla i efter avslutade aktiviteter. 

                                                
8 Stakeholder workshop: Seminarier där berörda aktörer diskuterar och söker lösningar på något problem eller 
fenomen. 

9 O’Brien. (2004) s. 711-712
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2.4. Tidigare undersökningar med deltagandebaserad backcasting

Inspiration till projektet har hämtats från ToolSust-projektet “Possibilities for long term 

changes of city life”10. Detta projekt gick ut på att testa en ny metod för att uppmuntra och 

involvera fler lokala aktörer att delta i diskussioner och idéformuleringar om en hållbar 

utveckling i ett lång-tids perspektiv, där uppmuntran och inspiration till visionstänkande och 

konkret problemlösning gavs utrymme. 

Projektet utfördes på Södermalm i Stockholm och gick till på så sätt att forskarna bjöd in 

lokala politiker, intresseorganisationer och hushåll med hjälp av särskilda inbjudningar och 

notiser på allmänna informationstavlor på Södermalm. Målet med workshopseminarierna som 

hölls var att deltagarna skulle utveckla idéer om hur en hållbar vardagslivsstil i staden skulle 

kunna se ut 30 år framåt i tiden. Scenarioskapandet skedde genom att var och en av deltagarna 

föreslog idéer som de skrev ned på post-it lappar som projektledaren sedan sorterade på 

tavlan. Deltagarna fick sedan markera de idéer de var tilltalade av med hjälp av en grön penna 

och med en röd penna markera de idéer de ogillade. Materialet blev sedan analyserat av 

forskarna som skapade två olika scenarier utifrån resultatet. Vid det andra workshopseminarie 

tillfället presenterades de två scenarierna för deltagarna som sedan fick diskutera olika 

tillvägagångsätt för hur scenarierna skulle kunna uppnås. 

Resultatet från ToolSust-projektet visar att denna process fungerar bra för att involvera och 

inspirera fler aktörer samt generera nya kreativa idéer mot ett hållbart samhälle. Samt att även

genomförandet av de mål som sätts upp ökar eftersom flera deltagande aktörer från olika 

sektorer ger processen en större bredd och även ökar chanserna till ett smärtfritt 

genomförande11. Författarna till projektet ger i sin utvärdering ett antal råd till liknande 

projekt i framtiden som har tagits hänsyn till i upplägget av denna metod. Bland annat ges 

uppmaningen att samarbeta med någon form av lokal organisation som redan har ett nätverk 

av möjliga intressenter för att underlätta processen att rekrytera deltagare, liksom att en större 

fokus på problematiseringen av olika konflikter i samhället12.  

                                                
10 Carlsson-Kanayama m. fl. (2007)

11 ibid. s.5

12 ibid s. 19-20
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3. Ämnesrelaterad teori

I kapitlet som följer ges en presentation av teorin bakom begreppet ”En hållbar stad” och dess 

uppkomst. Vad teorin anser vara viktigt i planeringen för en hållbar stadsregion kommer 

sedan att användas och relateras till i analysen av backcastingens resultat och genomförande. 

3.1. Synsättet  ”En hållbar utveckling”

I följande delkapitel ges en kort genomgång av bakgrunden till och definitionen av synsättet 

”En hållbar utveckling”.

3.1.1. Befolkningsexplosionen, globaliseringen, urbaniseringen och fattigdomen

I mitten på 1900-talet levde en man vid namn John Eli Miller vars familj var den största i 

USA. Miller hade 5 barn, 61 barnbarn och 338 barnbarnsbarn. Under den största tiden av 

Millers liv var hans familj inte historiskt sett ovanligt stor. Det var bara det att eftersom John 

Eli levde ovanligt länge under en tid då teknisk utveckling och medicinska innovationer lett 

till att nästan alla barnen som föds överlever sina föräldrar som han hann uppmärksamma den 

enkla multiplikation som ligger bakom den stora befolkningsexplosionen som vi sett under 

det senaste århundrandet. Har man exemplet John Eli Millers familj i åtanke så är det lätt att 

förstå hur fort det kan gå för en befolkning att multipliceras flera gånger om. Det är idag ett 

faktum att jordens befolkning de senaste 40 åren har mer än fördubblats 13, denna 

befolkningsexplosion ligger till grund för många av dagens miljö och samhällsproblem och 

leder till frågeställningen: Hur många människor kan vår värld klara av att tillgodose med nog 

resurser för att de ska kunna leva ett gott liv?  

På 1970-talet började allt fler att ge uppmärksamhet till denna fråga och uppmärksamma och 

bekymra sig över västvärldens vanor och den användning av resurser som den allmer 

globaliserade och urbana livsstilen förde med sig. Globala miljö-, fattigdoms- och 

resursfördelningsproblemen började att ses allt allvarligare på och de lokala och globala 
                                                
13 Botkin & Keller. (2007) s. 5 
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effekter som västvärldens vanor och livsmönster förde med sig började att göra sig allt mer 

synliga, speciellt i världens fattiga länder. En viktig händelse som ökade denna

uppmärksamhet var när Romklubben år 1972 presenterade framtidsscenariot ” The limits of 

growt” där den globala utvecklingen fram till år 2000 målades upp och faktorerna befolkning, 

naturresurser, rikedom, jordbruk och miljö sattes i relation till varandra. Resultatet visade 

bland annat att om utvecklingen skulle följa samma linje som fördes vid den tidpunkten skulle 

den ekonomiska utvecklingen stanna upp och det skulle bli omöjligt att tillgodose den 

växande befolkningen med tillräckligt föda i framtiden14.

I globaliseringens spår med multinationella företag, produktionsuppdelning och utländska 

direktinvesteringar i låglöneländer har en allt högre urbanisering i hela världen skett 15. 

Jordens befolkning blir allt större och de västerländska konsumtionsvanorna och 

energianvändningen anammas av allt fler människor runtom i världens städer.

Idag bor cirka hälften av jordens befolkning i stadsområden, vilket är att jämföra med år 1972 

då cirka en tredjedel av världens befolkning var urbaniserad. Den största befolkningsökningen 

sker idag i låglöneländer i Asien, Afrika och Sydamerika som idag står för ca. 70 % av 

jordens befolkning, varav den största ökningen sker i städerna16. UNEP (United Nations 

Environmental Programme) visar i sin rapport ”Global Environmental Outlook: Panorama 

Mundial, Zonas Urbanas” på den starka kopplingen mellan världens växande fattigdom i 

städer och förstörelsen av miljön och ekosystemen. Samtidigt som globaliseringen har ökat 

arbetsmöjligheterna och utbildningsnivån på många håll så har den även haft en negativ 

påverkan på både miljö och människor. I globaliseringen och urbaniseringens spår kan det ses

en allt större social segregation och fattigdom i utvecklingsländernas städer. Uppkomsten av 

socialt segregerade bostadsområden där människor lever utan fungerande system för avlopp, 

vatten, sopor etc. Områden som dessa ger inte bara konsekvenser för dess invånares hälsa och 

sociala liv, utan förorenar och förstör även ekosystemen och deras återhämtningsförmåga i 

vatten och land för hundratals om inte ännu fler år i in i framtiden17. 

                                                
14 Van der Duin. (2006) s. 237

15 UNEP. (2002) s. 3

16 ibid. s. 3

17 ibid s. 4
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3.1.2. Bruntlandskommissionens definition av ”En hållbar utveckling”

År 1987, det vill säga 6 år efter att ”The limits of growth” presenterats, lades den så kallade

Bruntlandsrapporten ”Our common future” fram av Bruntlandskommissionen. Det är i denna 

rapport synsättet en hållbar utveckling definieras för första gången. Bruntlandskommissionens 

definition av en hållbar utveckling lyder följande ” En utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”18. 

Begreppet fick dock inte globalt genomslag förrän år 1992 då FN anordnade en stor konferens 

i Rio de Janeiro där miljö och utveckling stod i fokus för diskussionerna och samtalen. Deltog

på konferensen gjorde 181 stater och ett handlingsprogram för en hållbar utveckling, Agenda 

21, antogs19.  

Det är synsättet för en hållbar utveckling och de mål och riktlinjer som sattes upp i Agenda 21 

där det betonas att utvecklingen inte bara måste vara ekologiskt hållbar, utan även att den 

sociala och ekonomiska hållbarheten är viktig för att en hållbar utveckling ska kunna nås, som

har präglat uppkomsten av begreppet ”En hållbar stad” .

3.2. Grundteorin för en hållbar stad: Det holistiska synsättet

Eftersom städerna anses ha en stor betydelse för de problem vi ser idag finns ett behov av att 

utreda och fundera över planerandet av dessa i relation till en hållbar utveckling. Begreppet 

”En hållbar stad” innebär att staden ses ur ett holistiskt perspektiv där fokusering på helheten 

istället för de olika delarna är viktigt. Vid holistisk planering försöks relationerna mellan 

tingen ses och en förkroppsling av den ekologiska förståelsen av världen söks; de olika 

inriktningarna av planeringen sammanförs till en helhet. Det holistiska perspektivet försöker 

dessutom att samordna olika nivåer av planeringen, från global till lokal20. Stad och landsbygd

förs samman till en ekologisk enhet där den mänskliga relationen med naturen omhuldas och 

skyddas. 

                                                
18 http://www.un.org/esa/sustdev/index.html

19 Nyström. (2003) s. 49

20 Wheeler. (2004) s.36 
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Under 1900-talets senare årtionden sågs staden ur ett mer teknokratiskt perspektiv där 

rationalistiska tankar om funktionsuppdelning av bostäder, arbetsplatser och service uttrycktes 

i planeringen. Detta sätt att arbeta och planera på har hängt sig kvar ända in i vår tid, men det 

anses idag vara viktigt att stadsregionen ses ur ett bredare perspektiv för att kunna planera för 

en hållbar utveckling, där det tydliggörs hur urbana utvecklingsperspektiv hör samman och 

relaterar till varandra21. 

Att se städer i ett större sammanhang och som en helhet är ingenting nytt. Tankarna om att 

stadsregionen består av flera olika funktioner som påverkar varandra och därför måste 

planeras för gemensamt har funnits länge. Redan i slutet av 1800-talet lade Ebenezer Howard 

i sin bok ”To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform” fram en modell för stadsbyggandet 

som bygger på dessa tankar22. Howards idéer om ” The Social City” sökte svar på den stora 

stadens urbaniseringsproblem. ”The Social City” bestod av ett nätverk av små trädgårdstäder

med cirka 30 000 invånare vardera. Trädgårdstäderna skulle vara nogrannt planerade och 

ligga på kommunalt ägd mark. Att kommunen äger marken skulle göra att stadens storlek och 

växande kan kontrolleras bättre. Urbaniseringen, som Howard såg som en av 

huvudanledningarna till trädgårdstädernas uppkomst, skulle ge kommunen och inte enskilda 

individer fördel av markägandet. Omkring varje stad skulle ett jordbruksbälte finnas som en 

yttre gräns som skiljer de olika trädgårdstäderna från varandra och förebygger 

sammansmältning av olika städer. Jordbruksbältet skulle även försörja invånarna med 

livsmedel och skapa en närhet till naturen.  Inne i själva staden skulle bebyggelsen vara 

blandad, vilket gör att olika typer av hushåll kan bo i samma område23. Howards tankar om 

staden och dess utformning och funktion som en enhet har många likheter med tankarna och 

teorin för en hållbar stad. Något som dock är viktigt att komma ihåg när det talas om och ska 

planeras för ”hållbarhet”, är att det inte är ett statiskt mål att arbeta mot i vanlig mening, utan 

en rad önskvärda egenskaper i ett framtida system, vilka kan se olika ut och variera i olika 

system.

                                                
21 Nyström. (2003) s. 96, 164

22 Ward. (2002) s. 33

23 ibid s. 34
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3.3. Three-ball teorin

Three-ball teorin är en holistisk modell som definierar vad som eftersträvas i en hållbar stad. 

Ett välkänt sätt att se på stadens roll när man talar om en hållbar utveckling är som en 

tillhandahållare för ekonomiska, sociala/samhälleliga och miljömässiga funktioner där de alla 

är i konflikt med varandra samtidigt som de är beroende av varandra för att kunna existera: 

bevarandet av miljön och de ekologiska kretsloppen är nödvändig för människornas goda 

samhällsliv, ekonomisk utveckling är nödvändig för att kunna behålla en god miljö, och 

samhällsutvecklingen är nödvändig för en stabil ekonomi24. Samtidigt som de tre faktorerna 

är beroende av varandra finns det, som tidigare nämnts, emellan dem även en ständig konflikt. 

Satsas det på att uppnå en maximal ekonomisk tillväxt måste de andra faktorerna bortses, och 

satsat det på att leva helt ”miljövänligt” måste ekonomiska och samhälleliga intressen bortses 

etc. Three-ball teorin menar att det finns ett gränsland, en perfekt balans, mellan de tre 

konfliktområdena där alla funktionerna i staden blir tillgodosedda utan att hamna i konflikt 

med varandra. Denna ideal-värld där det tre funktionerna existerar utan att vara i konflikt med 

varandra är vad som enligt denna teori definierar en hållbar stad25. 

Figur 2. Modell för three-ball teorin

Figuren visar three-ball modellen  som beskriver stadens funktioner. Området där de tre ringarna överlappar 

varandra (den röda punkten) anses vara en ”win-win” situation och är vad som eftersträvas i en hållbar 

utveckling där alla stadens viktigaste funktioner blir tillgodosedda. 

                                                
24 Ravetz. (2000) s. 8-9

25 Campbell. (2001) s. 451-453
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3.4. Planeringens legitimitet, deltagandet i planeringsprocessen och en 

hållbar stadsutveckling

Det finns fler aspekter att ta hänsyn till i planerandet för en hållbar stadsutveckling än de tre 

som målas upp i ovanstående modell. Planeringens legitimitet är viktig för att ett ekonomiskt, 

socialt rättvist och ekologiskt samhälle ska kunna planeras för. För att kunna nå en hållbar 

utveckling i alla avseenden måste planeringsprocessen vara legitim, allsidig och accepterad

och planeringen måste kunna ske på ett effektivt sätt. Vad som gör en planeringsprocess 

legitim är dock inte självklart. Planerare måste ta hänsyn till allmänintresset, vilket i sig kan 

ge planeringen en viss legitimitet, men hur avgörs vad som är allmänintresse och viktigt för 

de som berörs? Och är motivet ”allmänintresse” nog för att befolkningen ska acceptera och 

rätta sig efter de förändringar som planerats för? Plöger konstaterar i sin artikel ”Ethics in 

Norwegian Planning: Legitimacy, ambivalence, rhetoric”26 att dagens planerare ser sig som 

opolitiska och med allmänhetens bästa i försvar, men ändå allt oftare upplever problem med 

att skapa en legitimitet hos befolkningen när de pratar om ”allmänintresset” och om 

”nödvändiga beslut”. 

Handlingsprogrammet Agenda 21 poängterar vikten av att planeringen för en hållbar 

utveckling måste ske i ett underifrån perspektiv där initiativ till förändring ursprungar från ett 

lokalt engagemang, vilket dessutom ger en större acceptans, deltagande och legitimitet27. 

Även Formas skriver i sin rapport över ”Den uthålliga staden” om hur människor har lättare 

att acceptera förändringar om de har fått vara med i utarbetandet av dem, även om de inte 

håller med fullständigt, det ger planeringen en legitimitet i sig på samma gång som

erfarenheter och kunskaper hos boende och verksamma är avgörande för att åstadkomma en 

förståelse för vilken väg mot hållbar utveckling av ett lokalsamhälle som är lämplig28.

Ett allt bredare och aktivt deltagande inom planeringen, menar Wheeler i sin bok ”Planning 

for sustainability; creating livable, equitable and ecological communities” krävs för att de 

förändringar som en hållbar stadsutveckling kräver ska kunna ske. Tjänstemän, politiker och 

invånare måste involveras mer aktivt i problemlösandet. En allmän förståelse för de holistiska 
                                                
26 Plöger (2004) s. 50, 63 

27 Nyström. (2003) s. 49

28  Formas. (2007) s.14.
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tankarna om att hur vi lever här får konsekvenser någon annanstans, måste uppnås så att 

lösningar som anses förmånliga för en hållbar utveckling kan anammas i hela samhället. Han 

menar också att processen mot ett långsiktigt planerande mot en hållbar utveckling måste 

struktureras och effektiviseras: att strategiskt tänkande och visionära mål är nyckeln dit. Även 

de minsta initiativen kan över tid få stora verkningar och planeringen måste uppmuntra och 

arbeta för att öka deltagandet, och sprida engagemang och intresse29. 

                                                
29 Wheeler. (2004) s. 40-41
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4. Problematiken med ”En hållbar stad”

Detta kapitel kommer att behandla vad litteraturen säger om problematiken med begreppet en 

hållbar stad och analysen av både resultatet och metoden kommer att sättas i relation till den 

problematik som uppdagas i följande kapitel. 

Vad är en Hållbar stad? Frågan är svår och har troligtvis många olika svar beroende på vem 

som svarar. Three-ball teorin ger en teoretisk definition, men det är svårt att hitta balansen och 

det är kanske inte alltid det finns valmöjligheter i den verkliga världen. En modell är en 

förenkling av verkligheten och en applicering i den riktiga världen är mycket mer 

komplicerad och har alldeles för många påverkande indirekta faktorer. Att målet ”hållbarhet” 

inte är ett statiskt mål utan en rad önskvärda egenskaper i ett framtida system och kan se olika 

ut i olika system gör att det dessutom är svårt att ge ett enkelt svar som alla kan relatera till.

Konflikten mellan att försvara miljöintressen, uppmuntran till ekonomisk tillväxt samt att 

eftersträva en samhällelig/social rättvisa har funnits ända sedan samhällsplaneringens 

begynnelse och är ännu idag den svåraste utmaningen planerare har att göra med30. En 

definitition av en hållbar stad som påminner om three-ball teorin, ger Girardet då han 

beskriver det som en stad som tillhandahåller alla dess invånare möjligheten att tillgodose sina 

egna behov utan att riskera övrig omgivning och naturens välbefinnande idag eller i 

framtiden31. Båda dessa svar på vad en hållbar stad är svarar dock inte på den största 

problematiken med begreppet ”En hållbar stad”, vilket är hur en hållbar stad bör se ut.

4.1. Konflikt mellan den täta staden och den gröna staden

En konflikt som är nästan oundviklig när man talar om hur en hållbar stad bör se ut, är den 

mellan en tät stadsbebyggelse och önskan att göra staden grönare. Stadsutglesning leder ofta 

till en uppdelning, splittring av ”det goda grannlivet”, allt längre resande till och från jobbet 

                                                
30 Campbell. (2001) s. 435

31 Girardet. (2001) s. 419
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och andra aktiviteter påverkar inte bara människornas levnadsmönster utan ger även stora 

effekter på miljön genom ökade utsläpp och en högre energikonsumtion per person. 32

New-urbanismen är en modell som förespråkar en tät stadsbebyggelse och det finns många 

som menar att det är en bra modell för hur en hållbar stad bör se ut. Denna modell uppkom i 

USA som en motreaktion på det bilberoende och den stadsutglesning som skett under 

modernismens storskalighet och funktionsseparering under efterkrigstiden fram till idag. 

Anhängarna till New Urbanism vill skapa levande stadsdelar med alla olika samhällsklasser

och människor och som innehar de kvaliteér som människorna tycker om i en stad. En 

stadsmässig miljö där alla funktioner samlas inom gång-och cykelavstånd: bostäder, 

arbetsplatser samt olika typer av service och andra nödvändiga verksamheter som tillhör de 

dagliga behoven. Slagord inom new urbanismen är grannskapskänsla, trygghet och goda 

näringslivsmöjligheter som bygger på närhet och attraktiva stadsmiljöer. New Urbanismen har 

ett antal förutbestämda kriterier för hur bebyggelsen ska se ut. Planeringen för denna 

stadsutveckling är på så sätt redan förutbestämd33. Mycket på grund av detta menar andra att 

hela konceptet för New Urbanismen inte fungerar i verkligheten och att planeringssättet som 

förespråkas inte uppfyller de demokratiska värdena som en hållbar stadsutveckling behöver 

för att kunna fungera på alla plan. I artikeln ”Defending Suburban Sprawl”34 kritiseras flera 

kända New Urbanism områden i USA som till exempel Kentlands i Maryland, Laguna West i 

Kalifornien och Seaside i Florida för att inte uppfylla de utsatta målen. Invånarna i dessa 

områden använder bilen i lika hög utrsäckning som tidigare. En ökning av gågängare i 

områdena har märkts, men denna ökning består mest av utomstående som på sin fritid 

promenerar i området och inte av att invånarnas dagliga vanor ändrats något särskilt. Kritik 

riktas i artikeln även mot att områdena har en monoton invånargrupp bestående av en vit övre

medelklass och inte den eftersträvade integrationen av samhällsklasser och olika människor. 

Det påvisas även att mer än 80 procent av de amerikanska hushållen föredrar att bo i 

enfamiljshus som dem i de modernistiska förorterna och inte i flerfamiljs stadshus som New 

Urbanismen förespråkar. 35

                                                
32 Fainstein. (2003) s. 182

33 www.cnu.org 

34 Gordon  & Richardson. (1992) s. 3

35 ibid. s.4
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De flesta forskare menar dock att den tätbebyggda staden anses vara bättre för den globala 

miljön, en agglomering av människor gör att energikonsumtionen per person blir mindre och 

att det till exempel är lättare att skapa välfungerande källsorteringssystem med mera i 

tätbebyggda städer. Men det finns teorier som talar mot detta, även när det gäller önskan att 

vilja skapa ett hållbart samhälle. Girardet skriver i sin artikel ”Sustainable cities: A 

contradiction in terms” om hur vissa menar att de mest hållbara städerna är glesa mindre 

städer som är själförsörjande gällande matproduktion med mycket grönområden, åkrar och 

skogslandskap36. Undersökningar bland medborgare visar dock att det finns ett stort intresse 

för områden som anses vara ”hållbara” men att de för att vara attraktiva även måste innefatta 

element som en hög säkerhet, god access till faciliteter samt goda kommunikationer37.  

4.2. Den inbyggda problematiken och motsättningen i synsättet En hållbar 
stadsutveckling

Det finns problem och tvetydigheter med själva synsättet en hållbar stad. Det nuvarande 

hållbarhetskonceptet är sårbart, menar Campbell som beskriver det vara är en vag idealvärld 

som bygger på en dröm om romantiserade för-industriella, naturligt hållbara kulturer: visioner 

som möjligtvis kan fungera inspirerande men som knappast är applicerbara i dagens moderna 

värld. Någon form av praktisk nytta menar han dock att idéen om en hållbar utveckling kan ha 

just genom att starta diskussioner om och skärpa debatten mellan de olika målen. Göra det 

lättare för beslutsfattare och skapa en dialog mellan idag åtskilda intressegrupper som till 

exempel miljöaktivister och företagare38. 

Breheny och Rookwood påvisar i sitt artikel ”The sustainable city region” att det inte finns en 

generell klar bild om hur den fysiska staden skall utformas för en så liten miljö- och 

klimatpåverkan som möjligt, och att vi idag inte vet vilka tekniska innovationer som kommer 

att finnas i framtiden39. Detta synsätt stämmer väl överens med vad Rees menar är ett av två 

                                                
36 Girardet. (2001) s. 419-120

37 Ravetz. (2000) s. 43

38 ibid. s. 436

39  Blowers. m. fl. (1993). s. 156
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synsätt inom centralvetenskapen som motsäger varandra och som har en stor betydelse för 

problematiken med teorin för en hållbar utveckling och en hållbar stad40:

Centralvetenskaplig teori 

Synsätt 1:

Centralvetenskaplig teori

Synsätt 2:

Vetenskapen om naturen består av 

fallstudieanalyser, observationer och 

experiment: Observatören är separerad från 

det som observeras; naturen är objektifierad.

De naturliga systemen är oförutsägbara, 

osäkerheten är stor och opålitligheten 

oreducerbar i det stora hela. Det holistiska 

tillvägagångsättet ger den bästa förklaringen 

till värdens förändringar men vad våra 

undersökningar än kommer fram till är 

mänskligheten en integrerad del av ekosfären 

och det existerar inget sådant som objektiv 

kunskap om vår omvärld. 

Det är inte bara inom centralvetenskapen som Rees menar att det finns två olika men likväl 

accepterade synsätt som är varandras motsättningar och som problematiserar hela begreppet 

och planerandet för ”En hållbar utveckling”. Några andra som är viktiga att reflektera över är

följande: 41

Attityder mot människor och framtiden

Synsätt 1.

Attityder mot människor och framtiden

Synsätt 2. 

Tonvikt läggs vid individen och direkta 

nationella intressen: viktigast ses den 

nuvarande generationens betryggande av tid 

Större tonvikt läggs på samhället och de 

gemensamma intressena; samt en stor 

angelägenhet för nuvarande och framtida 

                                                
40  Rees. (2001) s. 24

41 ibid s. 25- 26
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och rum. generationer, en försiktighet gällande snabb 

utveckling.

Perspektiv på naturen

Synsätt 1:

Perspektiv på naturen

Synsätt 2:

Människan är herre över sin omgivning; 

människor kan forma ”miljön” till att 

tillgodose dem med vad de behöver. Naturen 

är värderad främst som en resurskälla. 

Mänskligheten är helt beroende av ekosfären 

och det är dess resureser som kontrollerar 

människan. Det finns endast några få 

exempel på industrier som framgångsrikt 

klarar av att hantera naturens resurser 

hållbart. Naturen har ett egenvärde utöver 

dess resurser.

Startpunkt för analys

Synsätt 1:

Startpunkt för analys

Synsätt 2:

Cirkulationsflödena av värdebyten sker 

mellan företag och hushåll (med pengar som 

måttstock)

Flödena av resurser och energi går i samma 

riktning från naturen till ekonomin och 

tillbaka i en degraderad form. (Fysiska 

måttstockar skall åtminstonde fungera som 

ett supplement till pengar som mått )

Marknadens roll och ekologiska 

effektivitet

Synsätt 1:

Marknadens roll och ekologiska 

effektivitet

Synsätt 2:

Den fria marknaden stimulerar (genom 

stigande och korresponderande priser) både 

Marknaden fungerar som beskrivet här 

bredvid på en begränsad andel icke 
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konservationen av tärande naturtillgångar 

och sökandet after teknologiska substitut; 

den fria marknaden och tekniska framsteg 

kan därigenom hjälpa att koppla bort 

ekonomiska aktiviteter från naturen.

förnyelsebara naturresurser, men priserna för 

speciellt förnyelsebara resurser är 

otillräckliga indikatorer för ekologisk 

mångfald. Marknadspriserna visa endast 

bytesvärdet på marginalen och reflekterar 

inte i förväg över storleken på det återstående 

naturkapitalet och inte heller över eventuella 

miljökonsekvenserna som kommer med 

användningen av naturresurserna.

Alla dessa motsättningar mellan olika synsätt att se omvärlden påverkar uppfattningen om hur 

en hållbar stad bör se ut och skapar problem att ge direkta riktlinjer för planerandet för en 

hållbar stadsutveckling. Svårigheterna att hantera dessa frågor och arbeta för en hållbar 

stadsutveckling har i hög grad med arbetsprocessen och de inblandade aktörerna att göra, 

fastställer Formas efter att ha undersökt fem olika forskarmiljöer gällande planeringen för en 

hållbar stadsutveckling. Med detta i åtanke uttalas i samma rapport även att vad som bedöms 

vara hållbart måste redas ut lokalt, i varje enskild situation42. 

                                                
42 Formas. (2007) s. 9-10
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5. Undersökningen

I detta kapitel presenteras undersökningen med deltagandebaserad backcasting som 

genomfördes i Borlänge/Falun och resultatet från undersökningen. Kapitlet inleds med en kort 

bakgrundsbeskrivning av Borlänge och Falun för att ge läsaren en överblick av de gällande 

kommunerna.

5.1. Bakgrundbeskrivning av Borlänge och Falun

Falun och Borlänge är två syskonstäder som tillsammans utgör en expansiv tillväxtregion med 

över 100 000 invånare: Falu kommun har idag ca 55 000 invånare43 och i Borlänge kommun

bor det ca 48 000 människor44. 

Arbetspendlingen mellan de båda kommunerna är stor och Falun och Borlänge skapar 

tillsammans en gemensam arbetsmarknad. 

Tabell över 

sysslesättning tätort: 

år 2005     Falun

  

Borlänge

Dagbefolkning: 26 739 24 644

Nattbefolkning: 23 835 22 403

Pendlingen in till tätorterna från omgivande region är också den stor. I båda kommunerna har

tätorterna en andel arbetande befolkning (dagsbefolkning) som är högre än den arbetande 

befolkningen som är bosatt i tätorten (nattbefolkning)45. 

Mellan de båda huvudorterna finns det järnväg och motorväg och pendlingsmöjligheterna är 

goda. Tågtrafiken mellan de båda städerna avgår ungefär en gång i halvtimmen under 

                                                
43 www.falun.se

44 www.borlange.se

45 tabellen är hämtad från www.scb.se
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veckorna och tar ca. 17 minuter. Det finns även vältrafikerad busstrafik mellan de båda 

städerna och småorterna som är lokaliserade emellan dem46. 

Enligt statistik består näringslivet i Falun till stor del av förvaltning och service, och 

kommunen med över 5000 anställda är den största arbetsgivaren. I övrigt står industrin och 

handel/kommunikation för en stor andel av sysselsättningen47. Handel och kommunikation 

tillsammans med tillverkningsindustrin sysselsätter den största andelen i Borlänge kommun, 

men även här är förvaltnings- och servicesektorn en stor del av näringslivet, liksom utbildning 

och forskning48.

Kommunerna skiljer sig från varandra historiskt sett. Falun är en gammal residentstad som 

växte upp kring Falu koppargruva som var igång redan i början på 1000-talet.49  Falun som 

gammal residentstad och Falu koppargruva som i december år 2001 blev utsett till Sveriges 

12: e världsarv präglar staden på många sätt och vis och lockar turister från hela Sverige och 

världen. Borlänge, som är en före detta arbetarstad gick från att vara en landsbygdskommun 

till ett industrisamhälle i slutet av 1800-talet då ett stort järnverk anlades på orten50 och har 

som största dragplåster det relativt nybyggda köpcentrumet Kupolen som är den största 

handelsplatsen i hela dalarna och som lockar företag och konsumenter. 

I historien har de båda grannstäderna haft vissa motsättningar och en del spår av 

rivalitetsandan finns fortfarande kvar att tyda de båda städerna emellan. Samarbete och 

interaktion mellan de båda städerna har inte allt för ofta varit ett självklart val eller ens 

reflekterat över inom många besluts och planeringsområden. 

                                                
46

http://www.dalatrafik.se/templates/Units/templates/dtInfo.aspx?id=1111

47 www.falun.se

48 www.borlange.se

49 www.falun.se

50 www.borlange.se
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5.2. Utförandet/Processen

Delkapitlet ger en beskrivning av arbetsprocessen i undersökningen.

5.2.1 Förarbetet/upplägget

Efter att initiativ tagits till projektet och metoden presenterats för Stiftelsen Teknikdalen 

utarbetades ett upplägg för arbetsprocessen. Huvudskedena i upplägget är följande:

Metodstudier och studier om hållbara städer.

Datumbestämmelser för de båda workshopen/seminarierna.

Injudan

Förberedelser för workshop 1 samt ytterligare rekrytering av deltagare till 

workshopen/seminarierna.

Genomförande av workshop 1. 

Resultatsammansställning samt förberedelser för workshop 2. 

Genomförande av workshop 2. 

Sammanställning av resultat från workshop 2. 
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5.2.2. Beskrivning av de olika skedena i processen

Metodstudier och studier om en hållbar stad: (ca. 2 veckor) Studier om metoden 

backcasting med särskild tonvikt på participative backcasting ligger till grund för förarbetet 

och upplägget av visionsskapandet och tillvägagångssättet. Förarbetet bestod även av 

litteraturstudier om en hållbar utveckling och en hållbar stad för att som facilitator 

(projektledare under workshopseminarierna) ha en viss kunskap och kunna leda tillbaka 

deltagarna till ämnet om diskussionerna under seminarierna glider ut för mycket från agendan.

Datumbestämmelser för de båda seminarierna/workshopen: (17 april) Tillsammans med 

avdelningen för en Hållbar Utveckling på Stiftelsen Teknikdalen bestämdes datum för de 

båda seminarierna/workshopen. Tiden mellan de båda workshopseminarierna är ungefär två 

veckor, vilket till högsta grad berodde på att tidsramen för uppsatsarbetet inte lämnar 

utrymme för en längre period för förberedelser mellan de båda seminarierna/workshopen. 

Stiftelsen Teknikdalen ordnar med möteslokal och fika till de båda workshopseminarierna.

Inbjudan: (ca. 3 dagar) En lista över personer, organisationer, utbildningsinstitutioner, 

kommuner och landsting som kan tänkas ha intresse att delta i worshopseminarierna

sammanställdes i samarbete med Stiftelsen Teknikdalen som har en lokalkännedom i Dalarna 

och ett redan befintligt kontaktnät med flertalet av de tilltänkta intressenterna. Inbjudan 

skapades i elektroniskt format och skickades ut omkring tre veckor innan det första 

workshopseminariet hölls. 

Förberedelser för workshop 1 samt ytterligare rekrytering av deltagare: (ca. 2-3 veckor)

Agendan till workshopseminarie 1 samt en ungefärlig agenda till workshopseminarie 2 

skapades samt en  powerpointintroduktion till projektet där även en översikt av ämnet ”en 

hållbar stadsutveckling” gavs. En ytterligare rekryteringsprocess genom rundringning via 

telefon till de som inte lämnat något svar på inbjudan som gått ut via e-post genomfördes. Vid 

rundrigningen presenterades projektet muntligt och telefonnummer införskaffades delvis 

genom Stiftelsen Teknikdalen som redan hade kontaktuppgifterna samt via organisationernas 

och kommunernas offentliga hemsidor. En sammanställning av deltagarlistan gjordes. Post-it 

lappar inhandlades. 
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Genomförande av workshop 1: (5 maj) Agendan för workshop 1 såg ut som följande:

 09.00-09.15 Fika/deltagarna presenterar sig själva

 09.15-09.30  Introduktion

 09.30-10.10 Workshop:  Vad är viktigt i en hållbar stad?

 10.15-11.00 Workshop: Skapande av framtidsscenario ”Borlänge/Falun år 2030 -En 

            Hållbar Stadsregion”

 11.00-11.10 Paus

 11.10-11.50 Workshop: Borlänge/Faluns förutsättningar idag? Fördelar/hinder för att 

            kunna nå de uppsatta målen/framtidsscenariot? 

 11.50-12.00 Kort presentation av uppföljningsseminariet den 19/5. 

På det första seminariet deltog 10 personer från olika organisationer, företag, Borlänge och 

Falu kommun, Högskolan i Dalarna m.fl. Efter det korta välkomnandet och fikan hölls en kort 

powerpointpresentation som inledning på seminariet. Den första worskhop aktiviteten gick till 

på så sätt att deltagarna genom ”brainstormning” fick skriva ner de vad de själva anser vara de 

fem viktigaste aspekterna i en ”Hållbar stadsregion”. Post-it lapparna sorterades sedan på 

tavlan och några gemensamma faktorer kunde hittas. Målet var att 12 punkter som definierar 

en hållbar stad skulle skapas, vilket det även gjordes med utgångspunkt från post-it lapparna 

och de diskussioner som uppstod under workshopen. Punkterna skrevs ned på ett stort 

anteckningsblock på tavlan så att ändringar kunde göras utifrån diskussionerna och för att allt 

som skrevs ned skall finnas kvar till sammanställningen. Alla tolv punkterna godkändes av 

alla deltagarna innan aktiviteten avslutades. Den andra workshop aktiviteten som bestod av 

skapandet av framtidsscenariot utgick från de punkter som skapades vid den första 

workshopaktiviteten. Även denna gång skapades 12 punkter på det stora anteckningsblocket 

på tavlan. De två första workshopaktiviteterna tog längre tid än planerat, flera intressanta 

aspekter dök upp och diskuterades bland deltagarna, vilket gjorde att de 4 sista punkterna för 

framtidsscenariot och den sista workshop aktiviteten fick skjutas upp till kommande 

seminarietillfälle.



31

Resultatsammanställning av workshop 1 samt förberedelser för workshop 2: (2 veckor) 

Resultatet från det första seminariet sammanställdes utifrån de nedskrivna punkterna på det 

stora anteckningsblocket. En ny agenda gjordes för workshopseminarie 2 där tid lämnades för 

det som inte hanns med på det tidigare seminariet. En powerpointpresentation av 

sammanställningen av resultatet gjordes som en introduktion till workshopseminariet för att 

ge deltagarna en återblick av vad som gjorts tidigare. Ett påminnelsebrev skickades ut via e-

post till de anmälda om uppföljningsseminariet.

Genomförande av workshop 2: (19 maj) Agendan för workshop 2 såg ut som följande:

09.00-09.15 Fika/deltagarna presenterar sig själva

09.15-09.30 Återblick/presentation av resultat 

från workshop 1. 

09.30-10.15 Fortsättning: skapande av 

framtidsscenario ”Borlänge/Falun år 

2030-En hållbar stadsregion”

10.15-10.30 Paus

10.30-11.30 Tillvägagångssätt: Vilka förutsättningar har 

Borlänge/Falun idag? Vilka är fördelarna resp. 

hindren och hur kan dessa tas tillvara resp. 

överkommas? Dvs. hur kan framtidsscenariot /målen nås? 

11.30-12.00 Genomgång av dagens resultat samt en kort 

utvärdering.

12.00- Lunch

På seminariet deltog samma personer som på det första seminariet. Det var två stycken som 

inte kunde komma och som ersattes av två nya anmälda som inte var med på det första. 

Seminariet inleddes efter en kort fika och presentation med en åteblick över vad som gjordes

vid det tidigare seminarietillfället, vilket även gav de två nya deltagara en större inblick i 

projektet. Sedan fortsattes framtidsscenarioskapandet från workshop 1 där de sista fyra 

punkterna fylldes i. Efter en kort paus börjades workshop aktiviteten om att hitta eventuella 

tillvägagångsätt att uppnå framtidsscenariot. Denna aktivitet gick till på ungefär samma sätt 
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som den tidigare; med utgångspunkt från framtidsscenariot fördes diskussioner och förslag 

skrevs ned och diskuterades på det stora anteckningsblocket på tavlan. Workshopseminariet 

avslutades med att deltagarna fick fylla i en kort anonym utvärderingsenkät om hur de upplevt 

aktiviteten och vad de fått ut av de båda workshopseminarierna. Efter seminariet avtackades 

deltagarna muntligt fick information om att en sammanställning av resultatet kommer att 

skickas ut till dem via e-post och bjöds på lunch. 

Resultatsammanställning av workshop 2: (2 veckor) Resultatet från det andra 

workshopseminariet sammanställdes och skrevs ihop med resultatet från det första 

workshopseminariet. Och en sammanställning av utvärderingsenkäterna gjordes. 
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5.3. Resultat

I detta delkapitel presenteras resultatet från de båda workshopen om en hållbar 

stadsutveckling. 

5.3.1 Deltagarnas definition av en hållbar stad

Under den första workshopaktiviteten, då deltagarna fick skriva ner vad de själva anser vara 
de fem viktigaste punkterna i en hållbar stadsregion på post-it lappar och därutifrån 
gemensamt diskutera och analysera de olika aspekterna, definierades 12 punkter som alla
deltagarna godkände vara de viktigaste aspekterna i en hållbar stadsregion. Diskussionerna 
som fördes under workshopaktiviteten gick smärtfritt och förde fram många olika aspekter 
och synsätt. Deltagarna som alla hade olika bakgrunder och förutfattade meningar om vad en 
hållbar stad innebär, hade på vissa punkter problem med att komma överens. Problematiken 
som visades under diskussionerna av vad en hållbar stad innebär analyseras ytterligare i 
kapitel 6.

Här nedan presenteras den gemensamma definition av en hållbar stadsregion i 12 punkter som 
deltagarna kom överens om under workshopen:

1. En stad med förnyelsebar energiproduktion.

2. Transporter till/från och i staden drivs med förnyelsebart bränsle och staden har ett 

effektivt transport system. Minskade transporter jämfört med idag

3. En stad med en medveten infrastruktur.

4. Regionen har ett välutvecklat samarbete mellan stad och omgivande landsbygd

5. Mycket av stadens matkonsumtion består av närproducerad mat, regionen har en väl 

genomtänkt livsmedelsförsörjning.

6. En stad med delaktighet, kunskapsutbyte och dialog, mellan medborgare och politiker.

7. Staden har ingen ackumulation av något slag i ekosystem och närmiljö (luft, vatten, 

mark).

8. En stad med medborgare som har en god hälsa och är lyckliga.

9. En stad med mångfald i alla aspekter; åldersfördelning, miljön, kultur etc.

10. En stad där barns och ungdomar trivs och influerar: Den unga andan genomsyrar 

staden. Barn och ungdomar har en viktig roll:de är framtiden!

11. En stad med ett hållbart näringsliv: klimatsmart handel.

12. En stad med rättvisa, där alla mänskliga rättigheter gäller alla invånare: kvinnor som 

män, gamla som barn och alla olika etniciteter.
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5.3.2 Framtidsscenario Borlänge/Falun år 2030: En hållbar stadsregion

I detta delkapitel presenteras resultatet från workshopaktivitet 2, där definitionen av 

”Borlänge/Falun år 2030: En hållbar stadsregion” skapades i 12 punkter och där sedan 

möjliga tillvägagångssätt att uppnå framtidsscenariot diskuterades och definierades. Det 

visade sig vara svårt att få deltagarna att distansera sig från nuet under definieringen av 

framtidsscenariot, men många intressanta diskussioner om lokala problem och möjligheter 

dök upp. Speciellt en önskan om ett ökat samarbete mellan de båda kommunerna var 

genomgående en stor fråga gällande definitionen av främst tillvägagångssätt. Resultatet 

diskuteras ytterligare i följande analyskapitel.

Nedan beskrivs de mål och praktiska tillvägagångssätt som togs fram under workshopen:

1. Mer effektiv energianvändning

Tillvägagångsätt: Borlänge och Falun har år 2030 ett gemensamt infrasystem som är mer 

energieffektivt där industrispillvärme tas tillvara. 

2. Tillverkningen av energi sker i en högre utsträckning med förnyelsebara källor

Tillvägagångssätt: En större andel av energin som tillverkas och förbrukas i regionen 

kommer från sol/vind/vattenkraft samt biogas.

3. Genomtänkt stadsbebyggelse där Borlänge och Falun tar hänsyn till varandra: 

Tillvägagångssätt: Om stadsutvidgning är nödvändig pågrund av större invånarantal i 

städerna bör denna ske genom stadsförtätning de båda städerna mot varandra: Att 

Borlänge och Falun hamnar närmare varandra förenklar för en större samverkan och 

minskade transporter (både person- och varutransporter) städerna emellan än om 

utvidgningen skulle ske på annat sätt.

4. Klimatsmart varutransport

Tillvägagångssätt: Viss varutransport städerna emellan kan ske via inkapslade varor som 

transporteras i vattenledningarna. Även Dalälven kan utnyttjas för energisnål 

varutransport i regionen. Vid biltransport används vätgasbil. Gemensamma 

transportcentraler för de båda kommunerna.
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5. Goda miljövänliga kommunikationer

Tillvägagångssätt: Trygga direkta cykelvägar ska finnas mellan Falun och Borlänge, samt 

i båda städerna och i orterna runtom skall det finnas cykelvägar och cykelparkeringar till 

busstationerna för att förenkla för invånarna att åka kommunalt och energisnålt. 

Infrastrukturen i de båda städerna ska vara gå- och cykelvänlig.  Ett fungerande 

elbilssystem eller vätgasbilsystem ska finnas i de båda städerna. Företag ska uppmuntra 

sina anställda att resa hållbart under arbetstid, kanske genom någon form av 

subventionering från kommun/landsting. Större privata företag/kommunen ska ha ett 

transportmatchningssystem för sina anställda så att gemensamt resande i bil tillexempel 

lätt ska kunna matchas ihop. Hela regionen ska ha ett väl utbyggt IT-system. Minskade 

affärsresor med flyg då konferenser och liknande hålls via Internet. 

6. Gemensamma förvaltningar

Tillvägagångssätt: De båda kommunernas tar fler initiativ till samarbete och skapar 

gemensamma förvaltningar som arbetar både mer miljö- och kostnadseffektivt för 

regionen istället för att de båda kommunernas förvaltningar arbetar själva. 

7. Utbredd kunskap om en hållbar utveckling och en hållbar livsstil

Tillvägagångssätt: Kunskap om en hållbar livsstil ska förmedlas i grundskolan och kurser 

ska även finnas för medborgare på högskolan och medborgarskolan. Det ska även finnas 

en etablerad forskning om vad som är hållbart i regionen.

8. Effektiv regional samhällsplanering

Planeringen sker år 2030 gemensamt för de båda kommunerna: Stadsplaneringen sker 

demokratiskt och effektivare lösningar för regionen hittas då de båda kommunerna 

samarbetar.

Tillvägagångssätt: Initiativ till ett större samarbete gällande samhällsplaneringen i 

regionen måste tas av politiker och planeringskontoren i de båda kommunerna. 
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9. Närproduktion ”Lokal produktion för lokal konsumtion” 

främst gällande mat, kultur, energi, trävaror, turism och tjänster. 

Tillvägagångssätt: Genom marknadsföring uppmuntras konsumenterna i Dalarna till att 

handla närproducerat. Se till att det finns goda IT-möjligheter i hela kommunen. Ha en 

lokal vidareförädling av regionens träproduktion. Produktion av viltkött, älg, vildsvin etc. 

Även betesdjur och viltfarmar kan tillgodose regionen med kött. Ta tillvara på allt 

användbart som blir över. Till exempel etablera en lokal skinnmarknad istället för att kasta 

skinnen. 

10. Hållbart Näringsliv: Ett hållbart satsande i regionen. Företagare som tror på sin 

verksamhet. Kvalité inte kvantitet i tillverkningen. Återanvändning av resurser. Satsning 

på tjänsteföretag. 

Tillvägagångssätt: Visualisera de goda exempel som finns för att uppmuntra fler. 

Närproduktion (Se punkt 9!) Nytt system för miljömärkning. Kommun/Landsting kan 

stimulera ”hållbara företag” med förmåner av olika slag. 

11. Hälsa och Lycka: Regionens befolkning har ”Ett Hållbart Tempo”

Tillvägagångssätt: Resa hållbart under arbetstid. Kulturskola som uppmuntrar eleverna 

till kulturella aktiviteter.

Implementering och uppmuntran till Hälsofrämjande strategi i 7 punkter:

- Mer kroppsrörelse

- Mer frukt och grönt

- Plats för föräldraskapet

- Plats för mänskliga möten

- Balansera stressen

- Närhet till naturen

- Närhet till kulturen

Dessa sju punkter ska ses övergripande och som en ingång till ett hållbart sätt att leva för 

individerna/medborgarna.
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12. Medvetenhet om kemikalisk spridning i regionen

Tillvägagångssätt: En kontinuerlig inventering av kemikalierna i omgivningen, samt 

utveckling av en åtgärdsstrategi för minimering av främmande ämnen i de ekologiska 

kretsloppen. Företag och organisationer som det berör bör ha ett utvecklat nätverk för 

informationsspridning. Utbilda inköpare om kemiska ämnen i omgivningen och deras 

påverkan på ekosystemen. 
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5.3.3 Deltagarnas utvärdering

Efter de båda workshopen fick deltagarna delta i en kort utvärdering om hur de uppfattat de 

båda workshopen. Utvärderingen som var anonym och i enkätform, bestod av fyra frågor med 

svarsalternativ 1-4 där 1= inte alls och 4= mycket. Utvärderingsfrågorna var följande: 

1. Seminarierna har gett mig en större inblick i vad ”En hållbar stad” kan innebära.

2. Seminarierna har inspirerat mig till att fundera över hur Borlänge/Falun skulle kunna 

utvecklas mer hållbart.

3. Seminarierna har ökat min vilja att delta i projekt om/och arbeta för att Borlänge/Falun ska 

bli en hållbar stadsregion i framtiden.

4. Jag har känt mig delaktig i seminariet.

Samt en punkt för övriga kommentarer där deltagarna hade möjlighet att förmedla vad de 

tyckt om workshopaktiviteten. 

Figur 3. Diagrammet visar den procentuella fördelningen mellan svarsalternativen  från enkätutvärderingen. 

De deltagare (3 stycken) som kommenterat aktiviteten uttryckte det med korta ord som att de 

tyckt det var en rolig och kul aktivitet. 
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6. Analys av undersökningen

I kapitlet ges både en analys av metoden deltagandebaserad backcasting och av resultatet från 
backcastingen.

6.1.  Analys av metoden

Utförandet av själva seminarierna och backcastingen fungerade bra i det stora; en gemensam 

formulering av framtidsmålen gällande en hållbar stadsutveckling skapades och många 

intressanta diskussioner där flera olika aspekter och synsätt framfördes, dök upp. Den stora 

bredden i deltagarnas bakgrunder ledde till att det blev en mosaik av utgångspunkter för 

diskussionerna och både ekonomiska, sociala och miljömässiga funktioner gavs 

uppmärksamhet och interaktionen dem emellan problematiserades. Problematiken som 

beskrivs i kapitel 4 om att alla har olika syn på vad som definierar en hållbar stad togs på så 

sätt hänsyn till och flera olika punkter diskuterades länge tills en förståelse och slutgiltig 

definition uppstod deltagarna emellan.  

Även skapandet av framtidsscenariot ” Borlänge/Falun år 2030: En hållbar stadsregion” 

fungerade bra. Några utsvävningar från agendan skedde dock. Det var svårt att få deltagarna 

att distansera sig från nuet: till formuleringen av flera av målen kom funderingar och 

diskussioner om tillvägagångsätt upp samtidigt, vilket är något som kan ses både positivt och 

negativt. Ett framtidsscenario ska ju vara en möjlig version av framtiden, varför det är viktigt 

att en diskussion om huruvida målet är möjligt att uppnå eller inte måste ske, samtidigt som 

en allt för stark koppling till nuet kan verka hämmande för att generera nya idéer, vilket ju är 

ett av huvudmålen för backcastingen. Processen ledde till att resultat togs fram och är på så

sätt måluppfyllande.

Resultatet från enkätundersökningen som deltagarna fick fylla i efter de båda seminarierna 

visar att 90 procent av deltagarna ansåg sig ha fått en större inblick i vad ”En hållbar stad” 

kan innebära, varav 40 procent fyllt i svarsalternativet en mycket större inblick. Detta tyder på 

att metoden väl uppfyller funktionen om att sprida kunskap och förståelse. Att 

planeringsmetoden även inspirerar till att tänka i nya banor och generera nya idéer, visar 
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svaren från frågan huruvuda seminarierna har inspirerat att fundera över hur Borlänge/Falun 

skulle kunna utvecklas mer hållbart i framtiden, där alla deltagare angett de positiva 

svarsalternativen 3 och 4.

Även på frågan om seminarierna har ökat viljan att deltaga i projekt om/och arbeta för att 

Borlänge/Falun ska bli en hållbar stadsregion i framtiden var 100 procent av svaren positiva, 

vilket visar på tendensen att deltagandebaserad backcasting fungerar bra för att inspirera till 

ett större deltagande i arbetandet för en hållbar stadsutveckling. Detta ger även planeringen en 

legitimitet, allsidighet och acceptans, vilket i kapitel 3.4. framfördes som några av de 

viktigaste aspekterna för att en hållbar stadsutveckling ska kunna nås. 

Storleken på gruppen med 10 deltagare i seminarierna fungerade bra, 90 procent av deltagarna 

angav de positiva svarsalternativen 3 eller 4 på frågan om de kände sig delaktiga i 

seminariena och diskussionerna flöt på bra. Vid ett fåtal tillfällen var det några personer som 

tog över en stor del av diskussionerna och lämnade lite utrymme till övriga att framföra sina 

åsikter, vilket nog snarare hade med särskilda intressen att göra än gruppens storlek och 

sammansättning. 

Samarbetet med Stiftelsen Teknikdalen fungerade väl och hade en stor del i att projektet gick 

att genomföra på ett så smidigt sätt med de få resurser som en uppsats på kandidatnivå har. 

Den spekulering om att samarbete med en lokal organisation troligtvis kan underlätta själva 

genomförandet av denna typ av projekt, som Karlsson-Kanayama förde i sin utvärdering av 

TollSust-projektet, visade sig alltså stämma. Tidsramen som var avsatt till de båda 

seminarierna var aningen för korta. Speciellt skapandet av definitionen av vad som är viktigt i 

en hållbar stad tog mycket längre tid än vad som var planerat. Mellan fyra och fem timmar 

skulle troligtvis ha varit mer lagom för aktiviteterna men frågan är dock om det skulle ha varit 

möjligt att rekrytera lika många deltagare om så varit, många av de som kom var där på 

arbetstid och var ganska upptagna personer som troligtvis inte skulle kunna avsätta en hel dag 

till aktiviteter som denna.
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6.2. Analys av resultatet

Vid en jämförelse av deltagarnas definition av vad som är viktigt i en hållbar stad med vad 

teorin i litteraturen säger så kan det konstateras att både samhälleliga/sociala, miljömässiga 

och ekonomiska värden finns med, liksom aspekterna om demokratiska planeringsprocesser 

och vikten av det lokala engagemanget som agenda 21 förespråkar. Flertalet av deltagarna 

hade redan vid ”brainstormningen” klassat demokratiska aspekter som en av de fem viktigaste 

aspekterna i en hållbar stad, där det särskilt utpekades vikten av ett rättvist samhälle och att 

det finns en dialog mellan politikerna och medborgarna. Detta visade sig även vid 

diskussionerna att alla tyckte var mycket viktiga och upptog en stor del av workshopen.

De ekonomiska aspekterna lämnades i jämförelse lite utrymme, flera diskussioner pågick 

dock där problematiken med konflikten mellan de tre olika målen debatterades. Det var 

mycket av den problematik som framställts i kapitel 4 som kunde ses i diskussionerna. Bland 

annat konflikten mellan den täta eller den grönare glesa staden, liksom konflikten som finns i 

synsättet om marknadens roll och ekologiska effektivitet där en diskussion om hur 

marknadspriserna endast visar bytesvärdet på marginalen och inte i förväg reflekterar över 

storleken på det återstående naturkapitalet och inte heller över eventuella 

miljökonsekvenserna som kommer med användningen av naturresurserna. Olika typer av 

märkning och sätt att inkludera miljökonsekvenser i de ekonomiska beräkningarna och för att 

ge konsumenterna en vetskap om olika varors miljöpåverkan diskuterades flera gånger och 

alla var överens om att det fanns ett stort behov av ett system som var tydligare och mer 

allomfattande än nuvarande gällande. 

I definieringen av mål och tillvägagångssätt för ”Borlänge/Falun år 2030: En hållbar 

stadsregion” skönjdes många lokala problem och förutsättningar. Något som genomgående 

hade ett stort inflytande på diskussionerna och som kom att påverka resultatet mycket, var 

önskan att Borlänge och Falun får ett ökat samarbete. De allra flesta ansåg det vara mycket 

viktigt att komma till en attitydförändring där det gamla rivalitetstänkandet bortses och nya 

samarbeten inom främst kommunala verksamheter och planering ökar, det påvisades vid flera 

tillfällen närheten mellan de båda städerna och hur vanligt och enkelt det redan nu är att 

arbetspendla städerna emellan (se kap.5.1), men att det saknas en gemensam planering för 

tillexempel cykelvägar som gör det möjligt att pendla miljövänligt.
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En stor del av samtalet om vad som är viktigt i en hållbar stad och i visionsskapandet av 

”Borlänge/Falun år 2030: En hållbar stadsregion” kom att handla om energianvändningen och 

vad som kan göras för att minska energianvändningen så mycket som möjligt. En så låg 

energiförbrukning som möjligt samt förnyelsebara energikällor ansågs i det stora hela vara de 

två viktigaste punkterna i en hållbar stad. En anledning till att just 

energiförbrukningen/tillverkningen hade en så pass stor fokus kan troligtvis härledas till att 

det idag finns en väldigt stor medial uppmärksamhet kring just dessa frågor i och med

klimatfrågan gällande växthuseffekten. Nästan alla av deltagarna hade skrivit om 

energiförbrukningen på sina post-it lappar vid ”brainstormningen” i början på det första 

seminariet och det var även flera som i de tidiga diskussionerna kopplade hela begreppet ”En 

hållbar stad” till att handla nästan enbart om hur staden kan utformas så att dess invånare får 

en så låg energiförbrukning som möjligt. Även om seminariedeltagarna var aningen 

influerade av dagens debatt i media så går det inte att förneka att energifrågan är viktig i

planerandet för en hållbar stadsutveckling. Även litteraturen inom området ger ett stort 

utrymme till just hur planering för hur en så energieffektiv stad som möjligt kan se ut. Till 

exempel är det något som hela synsättet om att en hållbar stad bör vara tätbebyggd, stöder sig 

på.   

Vid ”brainstormningen” i början av det första seminariet då alla deltagarna skulle skriva ner 

fem funktioner som de ansåg vara viktigast i en hållbar stad, visade det sig att det fanns några 

punkter som var lika för nästan alla, medan det fanns andra faktorer som endast en eller två 

personer klassade vara bland de fem viktigaste i en hållbar stad. 

Energianvändningen/tillverkningen som redogjorts för ovan hörde till dem som i princip alla 

klassat bland de fem viktigaste, medan till exempel punkt sju som handlar att det inte ska 

finnas någon ackumulation (uppsamling) i ekosystemen, vilket innefattar ett bibehållande av 

ekosystemens återhämtningsförmåga, som är en av de viktigaste anledningarna till hela 

synsättet ”En hållbar utveckling” (se kap. 3.1.1) var det endast två personer som hade listat 

som en av de fem viktigaste punkterna. Vid diskussioner senare under seminariet framgick det 

dock att detta var något som fler vid eftertanke ansåg vara väldigt viktigt, men inte 

reflekterade över i början när de hörde ordet ”En hållbar stad”. Deltagarna hade alltså olika 

visioner av begreppet, fast med vissa liknande inslag av hur en hållbar stadsregion borde se ut 

och vad som var viktigt i densamma. 
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6 Slutsatser

Både litteraturstudierna och resultatet från seminarierna visar att det är komplicerat att 

definiera vad som är viktigt i en hållbar stad och hur en hållbar stadsregion borde se ut 

eftersom det skiljer sig beroende på människors åsikter och synsätt. Brainstormningen och 

diskussionerna vid det första workshopseminariet visade att seminariedeltagarna hade olika 

visioner av begreppet, med endast vissa liknande inslag av hur en hållbar stadsregion borde se 

ut och vad som var viktigt i densamma. Detta konstaterande ger stöd till deltagandebaserade 

planeringsmetoder som tar hänsyn till och utgår från den komplexitet som är inbyggd i själva 

begreppet.  

Att målet ”hållbarhet” inte är ett statiskt mål utan ett antal önskvärda egenskaper i en framtida 

värld, gör att det inte går att ge en generell beskrivning av hur denna värld bör se ut. Vad

undersökningen visar är att vad begreppet en hållbar stad däremot innefattar är ett långsiktigt 

tänkande inom stadsplaneringen, där eftertanke och hänsyn ges till inte bara denna 

generations möjligheter att leva ett gott liv, utan även framtida generationers. Grundteorin för 

detta är att inte förstöra ekosystemens återhämtningsförmåga och skapa städer där människor 

har en god fysisk och psykisk hälsa, vilket kräver att hänsyn tas till både sociala, ekonomiska 

och miljömässiga funktioner i staden, då dessa är beroende av varandra för sin existens. 

För att planerare, politiker och andra som jobbar med samhällsutveckling, praktiskt sett ska 

kunna ha något att utgå från i arbetet mot en hållbar stadsutveckling, måste dock ett antal 

faktorer som beskriver vad vi idag anser vara viktiga i en hållbar stad definieras, liksom hur 

staden bör vara utformad för att uppnå dessa mål. Detta skiljer sig som både undersökningen 

och litteraturen visar, varför det är viktigt att det är något som klaras ut lokalt, med ett aktivt 

deltagande från flera olika aktörer med olika bakgrunder, så att alla aspekter och åsikter täcks 

upp. Både litteraturundersökningen och resultatet från seminarierna visar dock att det finns ett 

antal faktorer som idag generellt anses vara ytterst viktiga för en hållbar utveckling ska kunna 

ske och som kan fungera som generella riktlinjer för en hållbar stadsutveckling. De mest 

utpekade av dessa är: 

- Demokrati och rättvisa; att det finns en god dialog mellan politiker och medborgare.

- Minskning av energiförbrukningen samt övergång till förnylsebara energi/bränslekällor.

- Spridning av kunskap om en hållbar utveckling och att det levnadssätt vi har här har en 
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påverkan även i ett större sammanhang. 

- Att se och planera staden ur ett holistiskt perspektiv. Vilket inte bara gäller 

sektorsövergripande mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga funktioner, utan att 

även se staden som en del i en region där samspelet mellan omgivande landsbygd och 

tätort reflekteras över, samt i ett globalt perspektiv. 

Både fördelar och nackdelar med deltagandebaserad backcasting som en metod att planera för 

en hållbar stadsutveckling har kunnat skönjas i undersökningen. Resultaten från 

litteraturstudierna och från undersökningen talar för att deltagandebaserad backcasting skulle 

kunna fungera bra som en del i till exempel kommunal/regional planering för en hållbar 

stadsutveckling. Metoden fungerar bra för att skapa visioner och framtidsbilder om en hållbar 

stad och kan ge planerarna nya idéer och uppslag. Deltagandet i planeringen är basen i denna 

planeringsmetod, vilket undersökningen visar är av yttersta vikt för planeringen av en hållbar 

stadsregion. Att metoden har den lokala situationen som utgångspunkt ger ett ökat 

engagemang för en hållbar stadsutveckling och det aktiva deltagandet ger metoden en 

legitimitet och en spridning av kunskap och engagemang. Dess underlättande funktion för

implementeringen av hållbarhetsprojekt i kommunen/regionen är en viktig fördel med denna 

metod. Nackdelarna som finns med metoden består främst av svårigheterna att locka deltagare 

med olika bakgrunder och att få deltagarna att släppa på sina redan förutfattade meningar. 

Eftersom alla metodens fördelar är beroende av att det finns ett brett deltagande kan hela 

processen riskeras om det inte finns ett tillräckligt intresse hos befolkningen att delta i 

processen .

6.1.  Förslag till fortsatta studier

En stor anledning till det aktiva deltagandet och att diskussionerna under utförda 

workshopseminarier fungerade så bra, kan bero på att alla närvarande deltagare redan var 

relativt väl insatta i ämnet. Det vore därför intressant att se om liknande projekt i utförda i en 

större skala, där det testas om detta sätt att planera och skapa visioner för en 

kommunal/regional hållbar stadsutveckling fungerar lika bra även när medborgare som inte 

har någon tidigare koppling till ämnet genom sina yrken eller särskilda intressen rekryteras.
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