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1. Inledning  
 
Det vida begreppet hållbar utveckling har flitigt använts och utvecklats till en 
självklar del av hur vi människor önskar att vår utveckling ska ske var sig det 
gäller social, ekologisk eller ekonomisk utveckling. Det ses som ett 
grundläggande mål, som berör alla människor, vid utformningen och förnyelsen 
av länder, städer och regioner. I samhällsdebatten idag har ifrågasättande av 
hållbar utveckling ersatts av ett brett stöd för att hållbar utveckling ska uppnås i 
alla möjliga aspekter och avseenden. Problematiken som tidigare fanns kring 
begreppet har nu istället ersatts av diskussioner som snarare domineras av hur 
hållbara utveckling ska åstadkommas, samt hur en bred gemensam 
överenskommelse skaps kring vad hållbar utveckling är och vad den innebär.   
 
Dessa frågor kring hållbar utveckling är inte enbart viktiga inslag i den allmänna 
samhällsdebatten idag utan också ett framträdande inslag i rollen som 
samhällsplanerare. Planeringen, vare sig det gäller på internationell, statlig eller 
kommunal nivå, styrs mycket av arbetet och de konkreta åtgärderna som arbetats 
fram med hänvisningar till främst hållbar utveckling. Nya projekt och åtgärder 
måste ofta beskrivas varför de stödjer den hållbara utvecklingen för att få ett 
större genomslag. Den hållbara utvecklingen har alltså blivit en stark motivering 
till varför vissa projekt borde genomföras eller varför andra inte borde 
genomföras. Dessutom har debatter kring hur ekologisk, social och ekonomisk 
utveckling kan motverka varandra eller att den ekonomiska ofta givits företräde, 
har fått en stor genomslagskraft i dagens planering. Detta är något både dagens 
och framtidens planerare måste ta ställning till, samt vilka prioriteringar som ska 
ske för att uppnå de utsatta målen av hållbar utveckling. Därtill ska planerare vara 
med att driva på olika tillvägagångsätt för att förena både en positiv ekologisk, 
social och ekonomisk utveckling. Där olika intressen och olika aktörer kan ha 
skilda uppfattningar om vad som är såväl kortsiktigt och långsiktigt hållbart. Detta 
för att få ett brett underlag vilket senare ska resultera i en överenskommelse där 
alla olika aktörers bild av hållbarhet förenas vilket sedan ska kunna förverkligas. 
Dock kan det ifrågasättas om det ens är möjligt att skapa en sådan 
överenskommelse där alla parter anser att projektet bidrar till en hållbar 
utveckling, då ett begrepp som hållbar utveckling öppnar för subjektiva tolkningar 
om både mening och innehåll. Speciellt komplicerat blir detta vid projekt som 
kräver både medverkan från både offentliga och privata aktörer, där resultatet i sig 
ska vara hållbart och deras två vägar dit ska vara hållbara ur såväl deras 
gemensamma perspektiv som deras enskilda uppfattningar.  
 
En aspekt av den hållbara utvecklingen handlar om byggandet av bostäder såväl 
som lokaler i form av kontor, offentliga byggnader och industrier. Hur, var och 
när, speciellt byggnationen av bostäder, är en mycket uppmärksammad fråga både 
i den nuvarande samhällsdebatten och en grundläggande frågeställning inom 
planeringen på alla nivåer. Ytterligare ställs frågor kring om utbyggnaden av 
städer, regioner eller områden kan bidra till en hållbar utveckling, eller kan de 
projekten i sig själva vara hållbara och på det sättet bidra till den hållbara 
utvecklingen som eftersträvas. Viktigt även inom debatten kring hållbart 
byggande är ofta hur kombinationen av ekologisk, social och ekonomisk 
utveckling ska kombineras, prioriteras och förverkligas utan bekostnad av 
varandra.  
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I denna uppsats ska jag försöka undersöka och problematisera Miljöbyggprogram 
SYD som är ett av många försök till att bidra till att den nya utbyggnaden samt 
förnyelsen av städer och kommuner uppfyller några av kraven av hållbart 
byggande och hållbar utveckling. Dokumentet Miljöbyggprogram SYD har 
framtagits tillsammans av Malm stad, Lunds kommun och Lunds universitet. 
Detta i ett försök att bidra till att exploateringen i kommunerna medverkar till 
framförallt en ekologisk hållbar utveckling. Kommunerna använder sig av olika 
områdeskrav för att uppmuntra till att den hållbara utvecklingen i kommunerna 
ökar. Ett av områderna är grönytefaktorn vars syfte är att exploateringen i 
kommunerna också skapar attraktiva utomhusmiljöer som innehåller en stor andel 
vegetation och gynnar en biologisk mångfald. Kommunerna ska även genom 
högre krav både i och med grönytefaktorn samt de övriga områderna få 
byggherrar, som önskar bygga på kommunal mark, att bidra till en hållbar 
utveckling. Förhoppningarna är att detta både kan inspirera och bidra till framsteg 
inom hållbart byggande såväl i kommunerna men även utanför, genom att vara ett 
konkret exempel (Malmö stad et al. 2009, ss. 5-6 & 39).  
 
Frågan är om Miljöbyggprogram SYD bidrar till en hållbar bebyggelse och en 
hållbar utveckling i kommunerna? Både utifrån kommunernas perspektiv och de 
privataktörernas perspektiv. Eller skiljer sig deras uppfattning om hållbar 
utveckling åt? I fall de två aktörers åsikter om hållbar utveckling skiljer sig åt kan 
projektet då klassas som hållbart? Ytterligare en fråga är vems definition och mått 
är de riktiga för att avgöra frågan om vad som är hållbar utveckling? Är det 
möjligt att klassa projekt som antingen hållbara eller icke hållbara? I en 
planeringsdiskurs där hållbar utveckling är ett självklart val och eftersträvas i 
många avseenden, vilka konsekvenser får det i stadsrummet och kan de bidra eller 
hindra en hållbar utveckling?  I denna uppsats syftar jag till att försöka analysera, 
diskutera och undersöka hållbar utveckling i förhållande till Miljöbyggprogram 
SYD.  
 

1.1 Syfte och Frågeställningar  
 
Syftet med uppsatsen är att ta tillvara på ett flitigt använt och teoretiskt begrepp 
som hållbar utveckling och problematisera samt kritiskt granska ett av de sätt som 
begreppet konkret används i samhällsplanering idag. Genom att undersöka ett 
konkret fall önskar jag att belysa både de positiva och negativa effekterna i ett 
projekt som hänvisar till att det bidrar till den hållbara utvecklingen. Ett av dess 
exempel på ett konkret fall är Miljöbyggprogram SYD, som jag har valt att 
använda mig av i denna uppsats. Detta på grund av att programmet används sedan 
2009 i både Lunds kommun och Malmö stad vid exploatering på kommunal mark 
vilket gör det möjligt att utvärdera och undersöka konsekvenser samt 
uppfattningar kring programmet. Dessutom finns flera liknade förslag att använda 
i flera andra städer runt om i Sverige.  
 
Det övergripande syftet med uppsatsen är analysera om; Miljöbyggprogram SYD 
är ett hållbart projekt som gynnar en hållbar utveckling i Malmö och Lund? Ur 
olika aspekter, där ett underliggande fokus är att belysa detta både från ett 
kommunalt -och privataktörs perspektiv. För att kunna besvara det övergripandet 
syftet har jag konkretiserat det med hjälp av följande arbetsfrågor;  



	  
4	  

 
− Vad är Miljöbyggprogram SYD?  
− Vad får Miljöbyggprogram SYD:s grönytefaktor för effekter i Malmö och 

Lund? 
− Skiljer sig de olika berörda parternas (kommun och privat aktör) 

uppfattning av Miljöbyggprogram SYD och dess konsekvenser åt? Om ja, 
varför? 

− Bidrar Miljöbyggprogram SYD till en hållbar utveckling?  
 
Dessa frågeställningar syftar till att erbjuda en heltäckande bild av 
Miljöbyggprogram SYD och hur programmet förhåller sig till hållbarhet utifrån 
flera olika perspektiv, såväl privat som offentligt för att tillsammans med valda 
teorier kring hållbar utveckling kunna ifrågasätta eller styrka olika synpunkter och 
uppfattningar om programmet och dess syfte. Genom att först ge en bakgrund av 
detta kommunala styrmedel, Miljöbyggprogram SYD, med dess ändamål och 
utformning för att sedan beskriva olika perspektivs syn på om projektet bidrag till 
hållbar utveckling. Med hjälp av frågeställningarna därefter undersöka om det 
finns skillnader mellan dess uppfattningar och vad den anser att 
Miljöbyggprogram SYD grönytefaktor får för konsekvenser såväl positiva som 
negativa.  Detta för att kunna undersöka hur hållbar utveckling kan forma stadens 
utseende. Där användingen av grönytefaktorn är det tydligaste exemplet i 
Miljöbyggprogram SYD som ger avtryck i kommunerna. Slutligen önskar jag 
skapa en bild av Miljöbyggprogram SYD utifrån olika vinklar för att konstatera 
vad programmet bidrar med samt om det kan klassas som ett hållbart projekt eller 
inte och om Miljöbyggprogram SYD resulterar i en hållbar utveckling i Malmö 
stad och Lunds kommun.  
 
1.2 Avgränsningar 
 
De avgränsningar som jag har valt att göra i denna uppsats har gjorts med hänsyn 
till tidsbegränsningar såväl som begränsningar i omfång av uppsatsen. 
Miljöbyggprogram SYD är grunden för uppsatsen därför kommer min 
undersökning fokusera på Lund och Malmö då programmet endast är antaget i 
dessa kommuner. Den avgränsning som jag även gjort är att bygga mycket av min 
förståelse av uppfattningar kring programmet på mina egna intervjuer, med en 
privat aktör och en kommunal aktör, närmare om val gällande intervjuerna 
beskrivs i metod delen. Jag har även begränsat mig att undersöka litteratur om 
kommunala och privata aktörer i Sverige för att kunna få en korrekt bild av deras 
relation och agerande eftersom olika länder har olika processer och regleringar vid 
planering- och byggprocesser.  Förutom att undersöka Miljöbyggprogram SYD 
och om programmet gynnar en hållbar utveckling i Malmö och Lund, har jag även 
valt att avgränsa mig till att närmare fokusera enbart fokusera på ett av 
kärnområdena; Grönytefaktorn. Då detta är ett av försöken för att 
byggnadsprocesserna också gynnar en ekologisk hållbarhet. Detta kärnområde 
står dessutom ut jämfört med de andra och var den faktorn som jag ansågs 
tydligast kunde märkas i stadsbilden.  
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1.2.1 Definitioner 
Innan vidare användning önskar jag att definiera vissa begrepp för att tydliggöra 
vilken innebörd dessa har. Vid specifika fall har annan innebörd markerats och 
beskrivs denna skilda innebörd. Annars används denna begreppsförklaring under 
hela uppsatsen. Dessa begrepp är Hållbar utveckling, byggherre och privat aktör.  
 
Begrepp hållbar utveckling myntats genom rapporten av Vår gemensamma 
framtid av Brundtlandskommissionen år 1987 och 1992 fick begreppet ett allmänt 
erkännande (Nyström & Tonell, 2003, s. 125). I Vår gemensamma framtid 
beskrivs hur vår miljö, ekonomiska och sociala förhållandens, problem och 
lösningar är sammanlänkande (World Commission on Environment and 
Development, 1988, ss. 51-53).  Den hållbara utvecklingen kräver därför ett 
holistiskt synsätt där utvecklingen stärker både de sociala, ekonomiska och 
ekologiska förhållanden (World Commission on Environment and Development, 
1988, ss. 66-68). Hållbar utveckling är en vid och bred förklaring som syftar till 
att skapa en strategi av utveckling och framsteg inte enbart en hållbar omgivning 
(Ruse, 1994, s. 10). Precis som att många tagit till sig begreppet är det ständigt 
många som ifrågasätter det och bilden av hållbar utveckling skiljer sig brett åt 
(Nyström & Tonell, 2003, s. 125). Brundtland kommissionen poängterar dock att 
”Det inte kommer att finnas någon enhetlig modell för en hållbar utveckling 
eftersom de ekonomiska och sociala systemen skiljer sig stark mellan olika 
länder… Trots dessa skillnader måste hållbar utveckling ses som ett globalt mål” 
(World Commission on Environment and Development, 1988, s. 55).  
 
Detta gör begreppet ännu svårare att tydligt definiera och begränsa men för att 
kunna diskutera begreppet och innebörd samt reflektera kring hur 
Miljöbyggprogram SYD förhåller sig till hållbar utveckling jag valt att använda 
mig av definitionen som Brundtlandsrapporten använder. I Brundtlands rapport 
definieras hållbar utveckling vilket syftar till att tillgodose dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter till att tillgodo se sina (World 
Commission on Environment and Development, 1988, s. 55). Detta med 
anledning till den definitionen är motivationen till regeringens mål och används 
även i miljöbalkens första paragraf som förklaring till begreppet hållbar 
utveckling (Nyström & Tonell, 2003, s. 125).  Därmed är den också definition till 
Miljöbyggprogram SYD, då det är grund för det målet om att skapa en god 
bebyggd miljö som Miljöbyggprogram SYD syftar till att uppnå (Malmö stad et 
al. 2009, s. 5). Detta resulterar i konsekvent användning och innebörd genom både 
uppsatsen och mycket av underlaget och litteraturen som jag har använt mig av 
både av att stärka och kritisera tankar och förklaringar kring Miljöbyggprogram 
SYD.   

Vid användningen av byggherre i denna uppsatts har jag valt att använda mig av 
samma definition som används i Miljöbyggprogram SYD. Där preciseras 
byggherrar med ”byggherre menas i detta sammanhang yrkesmässiga 
professionella byggherrar, såsom byggentreprenörer, fastighetsförvaltare etc.” 
(Malmö stad et al. 2012, s. 12). Detta för att kunna göra jämförelser mellan 
materialet enklare eftersom jag utgår utifrån samma definition och om vad 
byggherren är, har för rättigheter, skyldigheter och innebörd, samt för att skapa en 
kontinuitet och en följsamhet i uppsatsen.  Dessutom ligger Miljöbyggprogram 
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Syd till grund för arbete vilket gör det naturligt att använda deras definition som 
utgångspunkt i uppsatsen. 

Privat aktör i denna uppsats syftar till företag och byggherrar, enligt definitionen 
ovan, vilka är aktiva i byggbranschen med kommersiellt syfte.   
 
1.3 Tidigare forskning  

 
Den tidigare forskningen inom området hållbarhet och hållbar utveckling är 
väldigt omfattande. Även hållbar utveckling i planeringen och konsekvenserna av 
det är ansenlig. Dock är den inte enig utan många olika aspekter och åsikter 
framförs i detta stora ämne vars tankar kan kopplas till i princip allt. Den 
dominerande forskningen som har ett fokus kring hållbar utveckling i planeringen, 
hävdar att hållbar utveckling är ett brett begrepp och möjligt att tolka efter egna 
önskemål vilket resulterat i att en övervägande majoritet av alla projekt kan 
hänvisa till att bidra till minst en aspekt av hållbar utveckling. Forskningen har 
även uppmärksammat att utvecklingen ofta sker på bekostnad på vissa intressen 
och för vissa människor, samt att hållbar utveckling ofta centras kring teknisk 
utveckling och ekonomisk utveckling (Isaksson, 2006, ss. 114-120). Inom 
forskningen i Sverige gällande relationen mellan offentliga organ och privata 
aktörer inom planeringen är Göran Cars en av dem som varit aktiv inom området. 
Hans forskning tyder på förändrade förhållande mellan privata och offentliga 
aktörer där privata aktörer erhåller mer inflytande än tidigare. Följande inverkar 
detta på hur båda parternas agerande och planeringen där resultat påverkar 
städerna och människorna som bor i den (Cars, 1992, ss. 197-200). Gällande 
Grönytefaktorn som används i Miljöbyggprogram har Tomas Öst genomfört 
forskning som bygger på intervjuer av byggherrar kring grönytefaktorns 
användning i Malmö stads boendemässa Bo01 i Västra hamnen. Med fokus på 
byggherrarna synsätt kring hållbarhet och vem det är byggt för. Resultaten av 
forskningen visar att gå ifrån hållbarhet som vision till hållbart byggande är 
komplicerat och att grönytefaktorn användning kan kopplas samma med 
ekologisk modernisering (Öst, 2003, ss. 151-153). Vid forskningen kring specifikt 
Miljöbyggprogram SYD har jag inte kunnat ta del av forskning på avancerad nivå 
där detta program har undersökts närmare.  
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2. Teori och begrepp  
 
  
Idag är begreppet och teorier kring hållbar utveckling som till stor del dominerar 
och styr planeringsdiskursen (Nyström & Tonell, 2003, s. 124).  Teorier kring 
miljö och människans relation till dem har förändrats, från 60 talets nationella 
fokus på utsläpp av gifter och föroreningar i Sverige, till 70 talets där gränserna 
suddades ut och miljö problem blev mer globala fråga.  Sedan under slutet av 80 
talet och början av 90 talet då miljöfrågorna utvecklas till en viktig samhällsfråga 
och inte enbart ett problem i naturen samt i de ekologiska systemen. Idag är det 
fokus på kopplingen mellan ekologi, ekonomi, och sociala förhållanden (Isaksson, 
2006, ss. 107-108). Precis som att många tagit till sig begreppet hållbar utveckling 
är det ständigt många som ifrågasätter det och bilden av hållbar utveckling skiljer 
sig brett åt (Nyström & Tonell, 2003, s. 125).  Därför anser jag att det mångsidiga 
begreppet hållbar utveckling erbjuder en god grund till att analysera materialet i 
denna uppsats utifrån, speciellt då hänvisningarna till uppkomsten av 
Miljöbyggprogram SYD är hållbar utveckling. Dessa teorier kring begreppet 
hållbar utveckling behövs för att kunna göra en analys om innebörd, syfte och 
vidare besvara frågeställningen om Miljöbyggprogram kan bidra till en hållbar 
utveckling. 
 
Då hållbar utveckling är den rådande normen kring planering sätter det sina 
avtryck i staden. Fysisk planering ses av Boverket i Sverige som ett av verktygen 
att uppnå hållbar utveckling och ligger därför till grund för de 13 mål för hållbar 
fysisk planering varav ett är grunden för Miljöbyggprogram SYD (Malmö stad et 
al. 2009, s. 5). Därför använder jag tankar kring hållbar utvecklings avtryck i 
staden, vilket exemplifieras genom grönytefaktorn. Då grönytefaktorn används i 
Miljbyggprogram SYD blir det påtagligt hur hållbarutveckling kan ses i 
stadsrummet, där tankarna kring hållbarhet formar och styr val kring hur grönytor 
och tomtmark får utformas för att gynna den ekologiska hållbarheten (Malmö stad 
et al. 2009, s. 39).  
 
Ytterligare en teori som jag valt att använda mig av i denna uppsats är kring 
relationer mellan offentliga och privata aktörer, i detta fall kommuner och privata 
företag aktiva i byggbranschen. Detta på grund av att kunna erbjuda möjliga 
tolkningar av materialet och behandla olika perspektiv kring Miljöbyggprogram 
SYD. Detta kan i sin tur erbjuda förklaringar kring olika inställningar, 
uppfattningar och hur dessa aktörer förhåller sig till planering samt till varandra 
för att kunna dra slutsatser speciellt kring arbetsfråga tre. Utgångspunkt för 
arbetsfråga tre är privata och offentliga aktörers egen uppfattning kring hållbar 
utveckling samt deras inställning kring Miljöbyggprogram SYD och deras 
uppfattning om vad konsekvenserna av programmet resulterar i, samt hur de olika 
aktörernas relation till varandra är, i förhållande till planeringen. Detta är relevant  
då båda krävs och är beroende av varandra för att förvekliga många projekt vilket 
samhällsplaneringen syftar att genomföra (Cars & Hedström, 2006, s. 160). Detta 
även är fallet i Miljöbyggprogram SYD.  
 
Teorierna kring hållbar utveckling, grönytefaktorn och olika aktörer, anser jag, 
tillsammans bidra till en uppfattning om materialet och Miljöbyggprogram SYD 
ur olika perspektiv.  Detta skapar utrymme för att kritiskt undersöka, analysera 
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och utvärdera, vilket resulterar i olika synsätt på mitt syfte och min frågeställning 
i uppsatsen. Tillsammans bidrar de alla med olika tillvägagångsätt och kan 
komplettera varandra. Genom att undersöka den bakomliggande teorin till 
Miljöbyggprogram SYD, hållbar utveckling, och Grönytefaktorn, en av 
konsekvenserna till programmet samt olika aktörers perspektiv kan teorierna 
tillsammans skapa en förståelse av vad Miljöbyggprogram SYD är, 
konsekvenserna av det, berörda parters uppfattningar av programmet och slutligen 
om Miljöbyggprogram SYD bidrar till en hållbar utveckling. Dessa teorier som 
har olika utgångspunkter och nivå de studerar ämnet medför också till en varierad 
detaljrikedom samt visar på komplexiteten av hållbar utveckling där denna 
utveckling ska samma falla såväl i detaljer som i helhet och övergripande. Där 
kan de tillsammans beskriva dessa olika aspekter inom planering och 
hållbarutveckling vilket resulterar i en möjlighet att visa samt beskriva hur 
Miljöbyggprogram SYD berörs av alla nivå inom hållbar utveckling.   
 
Dessa teorier visar hur olika aktörer ska samarbeta och medverka där olika krav 
ställs på olika parter vilket resultera i olika uppfattningar om viktiga frågor samt 
att konsekvenser och tankar kring hållbarhet formar såväl på makro -och 
mikronivå. Detta kan appliceras på Miljöbyggprogram SYD och bidra med 
kunskap om hur dessa olika aktörer uppfattningar påverkar bedömningen av 
resultatets hållbarhet.  Tillsammans bidrar de även till att analysen och 
diskussionen får ett djup av dessa olika nivåer och perspektiv. Detta medför att 
Miljöbyggprogram SYD hållbarhets tanke kan undersöka på flera möjliga sätt och 
bidra till en nyanserad bild som speglar komplexiteten hållbarhetsbegreppet har i 
planeringen.  
 
2.1 Begreppet hållbara utveckling och planering  
 
Hållbar utveckling har, som tidigare nämnts, myntats av 
Brundtlandskommissionen och FN:s konferens i Rio de Janeiro 1992 där fokus 
var på miljö och utveckling resulterat i en mängd olika dokument, rapporter och 
riktlinjer exempelvis Agenda 21.  Där används beskrivningen; ”En hållbar 
utveckling kan definieras som en utveckling som försöker mäta dagens behov utan 
att begränsa eller inskränka möjligheterna att möta framtidens behov” (World 
Commission on Environment and Development, 1988, s. 55). Dock skiljer sig 
åsikterna om vad definitionen av hållbar utveckling bör innehålla och vad 
begreppet kan bidra till (Beckerman, 1994, ss. 191-192). Hållbar utveckling är 
ofta förknippad med en positiv utveckling, dock finns det en kritik mot begreppet 
och hur det används i planering (Davidson, 2010, ss. 391-392) vilket bland annat 
grundar sig i att begreppet är svårt att definiera och där innebörden är subjektiv 
samt har en underförstådd mening om innehållet vilket också är personligt 
(Gunder, 2004, s. 301).  
 
Brundtland kommissionen beskriver tre dimensioner inom hållbar utveckling 
social, ekologisk och ekonomisk utveckling som sammanlänkad där lösningar och 
effekter inte enbart kan påverkar den sektorn utan alla tre. Dessa tre dimensioner 
är förenade och för att kunna skapa en långsiktig utveckling bör de arbetas med 
samtidigt och stärka varandra (World Commission on Environment and 
Development, 1988, ss. 51-55) 
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Begreppet hållbar utveckling kan liknas vid andra begrepp som fått ett stort 
genomslag och ofta ikoniska, till exempel demokrati och marknadskrafter 
(Gunder, 2004, s. 301). Även definitionen som används i Brundtlandskommission 
är subjektiv då man syftar till människors behov både gällande nuvarande och 
framtida generationer men uppfattningen av vad detta behov är måste betraktas 
som subjektiv och speglar bland annat människors värderingar, kultur samt 
bakgrund (Beckerman, 1994, s. 194).  
 
Kritiken riktar sig till frågan kring för vem den hållbara utvecklingen sker, då den 
ofta glöms bort inom planering och regleringar inom planeringen eftersom det 
finns en överstämmande konsensus kring hållbar utveckling och att hållbar 
utveckling gynnar alla. Dock kan hållbar utveckling för någon betyda att någon 
annans livsvillkor försämras. Exempelvis kan nya stora områden av bostäder 
betyda att man på regionalnivå skapar en hållbar utveckling medan den på lokal 
nivå kan skapar sociala problem. Den sociala hållbarheten, genom att den är svår 
att fastställa, mäta och svår att beräkna konsekvenserna av, hamnar i skymundan i 
många fall (Gunder, 2006, ss. 213-215). Speciellt framförs ofta att en ekonomisk 
utveckling ofta behövs för att skapa den ekologiska och sociala hållbarheten. 
Resultatet av detta blir att ekonomin styr samt leder den hållbara utvecklingen. 
Konsekvenserna av det bidrar till den fortsatta konkurrensen av den globala 
marknaden och den globala konkurrensen om kapital  (Gunder, 2006, ss. 217-
218). Att den ekonomiska ses som utgångspunkten för den hållbara utvecklingen 
har flitigt resulterat i program, projekt eller ramar för en ekologisk hållbarhet som 
sker på villkor på den ekonomiska utvecklingen (Gunder, 2006, s. 215).  
 
Ytterligare kritik mot begreppet hållbar utveckling i Brundtlandskommissionen 
och dess användning i planeringen är att bakom begreppet står en ideologi, idéer 
och värderingar där den hållbara utvecklingen är beroende av ekonomiskt tillväxt. 
(Gunder, 2006, s. 213). Sammantaget presenterar Gunder (2006) hur den 
neoliberala agendan tillsammans med begreppet hållbar utveckling ser att den 
ekonomiska utvecklingen i planeringen ideligen handlar om förutsättningar för 
ekonomisk tillväxt, ofta i form av fysisk infrastruktur och mäts i hög 
produktivitet. Den ekologiska hållbarheten handlar ofta om teknisk utveckling och 
den sociala ofta svåra mål som är svåra att konkretisera och därmed förverkliga. 
Den tekniska utvecklingen jämställs med tekniska framsteg vilket minskar 
påverkan på miljön utan att människor eller agendan med ekonomisk utveckling 
behöver förändras. Istället öppnas nya marknadsmöjligheter. Dock beskriver detta 
inte enbart som planerarens ansvar utan att vårt samhälle styra av neoliberala 
värderingar vilket bidrar till fokus på marknadens behov och möjligheter att bidra 
till en hållbar utveckling (Gunder, 2006, ss. 215-216). Ekologisk modernisering 
referats denna tilltro på att marknaden och teknisk utveckling är lösningen för att 
klara av bland att den ekologiska problematiken inom hållbar utveckling (Öst, 
2003, s.151) 
 
I Sverige har hållbar utveckling utvecklats till ett självklart mål i planeringen 
vilket bland annat syns i nationella miljökvalitetsmål, regeringens 
hållbarhetsstrategi från 2004 och 2005 skapade det nationella hållbarhetsrådet. 
Planeringen i Sverige på såväl nationell, regional och kommunal nivå har blivit ett 
forum där hållbar utveckling ska konkretiseras och förverkligas (Isaksson, 2006, 
s. 108).  Isaksson (2006) nämner också att begreppet hållbar utveckling och 
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svårigheten att definiera det ofta blir ett hinder i planeringen. Med alla olika 
tolkningar kan majoriteten av alla projekt, program och planering ske med 
hänvisning till hållbar utveckling vilket resulterar i ett begrepp som saknar 
egentlig innebörd. Ytterligare en problematik med hållbar utveckling i 
planeringen är att de olika dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet i teorin är av lika betydelse och kan förenas eller skapa en balans 
emellan dem men att uppnå detta i planeringen och praktiken är ofta svårt gjort, 
där ideligen ekonomi får ett företräde och konflikter mellan dem ständigt uppstår. 
Sammantaget genom de olika tolkningarna, vilka samt hur konflikter uppstår och 
lokala prioriteringar hävdar Isaksson att hållbar utveckling i planeringen resulterar 
i olika utfall varje gång trots att retoriken är densamma (Isaksson, 2006, s. 116).  
 
Hållbar utveckling har utsatts för omfattande kritik men även försvarats och 
används aktivt i planeringen idag på internationell, nationell, regional och 
kommunal nivå runt om i världen. Begreppet hållbar utveckling har tagit tillvara 
på, använt och skapat ett gemensamt mål för alla olika typer av utveckling, samt 
ses som ett bidrag till att en positiv utveckling sker på flera ställen runt om i 
världen. Den hållbara utvecklingen ses som en insikt om hur vi skapar, genom 
bland annat planering, ett bättre samhälle och en motivation till att nya projekt 
uppkommer (Roseland, 2012, ss. 6-7) Kritiken mot att begreppet skulle vara för 
öppet eller vagt beskrivs istället som en möjlighet och flexibilitet att anpassas för 
såväl platser som olika tidpunkter (Mitchell, 2002, s. 75) Likväl hänvisar man till 
att hållbar utveckling inte är enbart på ekonomins villkor utan betonar att 
integreringen av ekonomin tillsammans med miljöfrågor i hållbar utveckling är en 
förnyelse som gynnar vår miljö, samt att det ständiga arbetet med hållbar 
utveckling är ett av de viktigaste verktygen för att säkerhetsställa framtida 
möjligheter, speciellt de ekologiska. För att framtida generationer ska kunna ta del 
av en positiv utveckling (Roseland, 2012, ss. 7-8).  
 
Det framförs även att hållbar utveckling i planeringen, kan genom att påvisa de 
olika konflikter vilka potentiellt skulle kunna uppstå och därmed skapar 
möjligheter till en debatt samt ett ständigt förbättrande arbete inom hållbar 
utveckling. Genom att planerare är medvetna om konflikterna utmanas gruppen 
ständigt att utveckla innovativa lösningar där mer än en grupp känner sig 
representerad, kan använda eller ha nytta av. Genom att ha kunskap om hållbar 
utvecklings olika dimensioner kan planerare vara aktiva och bli en betydelsefull 
aktör vid de konflikter som kan uppstå mellan till exempel ekonomisk och 
ekologisk utveckling (Campbell, 2012, s. 414). Sammantaget ses hållbar 
utveckling med brister som ett måste och ett positivt bidrag till en utveckling 
vilket kommer gynna människor såväl nu som i framtiden då vi inte kan fortskrida 
likt vi gjorde innan hållbar utveckling blev de dominerade inslaget i planering av 
samhällen (Campbell, 2012, ss. 303-308).  
 
2.2 Grönytefaktorn 	  
 
Alla städers områden har uppkommit genom olika behov och olika ideal vilket 
resulterar i att många av dagens städer är en summa av alla dess varierande 
strukturer där olika positiva och negativa värden finns i. Dessa olika ideologier 
kring planering och städer har fysiskt format städernas stadsbild (Ullstad, 2008, s. 
17). Nu är det hållbar utveckling som dominerar diskursen och jag intresserar mig 
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därför för vad det har för inverkan på den fysiska staden då den fysiska 
planeringen är ett av de medel vilket kan användas för att uppnå en hållbar 
utveckling (Boverket, Naturvårdsverket , 2000). En av de konkreta metoderna 
inom planering för att försöka skapa en hållbar stad främst ur en ekologisk 
synvinkel är grönytefaktorn.  
 
Grönytefaktorn syftar till att vid nybyggnation och utveckling av områden 
kompensera de effekter byggnationsprocessen kan ha för ekologiska miljön. 
Genom att använda sig av grönytefaktorn som ett balanseringsverktyg i fysisk 
planering kan de balansera upp olika negativa effekter för miljö vid 
exploateringen. Ursprungligen kommer detta från Tyskland där det använts för att 
kompensera exploaterings negativa effekter på miljön (Helsingborgs kommun, 
Lunds kommun och Malmö stad, 2003 , ss. 6-7). Grönytefaktorns avsikt är att 
minimera hårdgjorda ytor, ta hand om regnvatten, erbjuda möjligheter för 
vegetation och biologisk mångfald samt bidra till att attraktiva grönytor finns 
tillgängliga för varje bostads hus (Kruuse, 2011, s. 288). Dessutom är gröna ytor 
inte enbart tillgodo för den urbana biologiska mångfalden utan gynnar även 
människorna, även om dessa är svåra att mäta, bidrar grönytor till trivsel, 
attraktivitet och välbefinnande. Vissa typer av vegetation kan erbjuda vindskydd 
samt agera som bullerdämpande vilket även bidrar till dessa önskade kvalitéer för 
människor (Jallow & Kruuse, 2002, s. 7).  
 

Figur 2.1. Uträkning av Grönytefaktorn  
Källa: (Kruuse, 2011, s. 288) 
  
Grönytefaktorn bygger på ett system där olika typer av ytor ersätts av ett nummer 
mellan 0,0 och 1,0, beroende på deras möjlighet att bidra till de ovan nämnda 
avsikterna (se figur 2.1 factor A). Till exempel ger asfalterade ytor 0,0 medan 1,0 
ges till växtbeklädd mark (Jallow & Kruuse, 2002, s. 7). Det numret multipliceras 
sedan med storleken av ytan (se figur 2.1 area of A).  Alla ytors uträkning adderas 
sedan ihop för att slutligen divideras med den totala ytan av tomten, vilket 
resulterar i den Grönytefaktorn för en specifik tomt (se figur 2.1). Detta gäller 
alltså varje tomt som byggherren har planer på att exploatera. Hela tomten ska 
inkorporeras såväl den byggda delen som öppna (Kruuse, 2011, s. 288).  
 
Grönytefaktorn användes tidigare på Bo01, i Västra hamnen i Malmö innan 
Miljöbyggprogram SYD tog till sig samma teknik och system. Användningen där 
har utvärderats och projektet resulterade i tankar kring om hållbar utveckling går 
att uppnå genom teknisk innovation eller utan.  Dessutom framfördes tankarna 
kring grönytemiljöns bidrag till den ekologiska hållbarheten, från byggherrarnas 
sida, som snarare estetisk än ekologisk hållbar (Öst, 2003, s. 142). Enligt 
byggherrarna i Östs (2003) undersökning är dessa krav svåra att leva upp till och 
istället för att skapa en ”naturlig” miljö tvingar de fram lösningar vilket inte 
gynnar vars sig miljön eller boende vilket enligt dem själva inte kommer att bli 
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långvariga. Dessutom hindrar grönytefaktorn möjligheter till använda olika 
material eftersom det krävs olika lösningar behöva komma upp i godkänd 
grönytefaktor, vilket alla material inte klarar av, till exempel nämns fasader och 
klätterväxter. Kvoten gör att vissa utvägar för att klara målen inte är positiva ur en 
byggnadsteknisk synvinkel. Poängen med grönytefaktorn snarare blir kvantitet än 
kvalité (Öst, 2003, ss. 143-145).  
 
Det framförs också goda resultat som kommit med användingen av 
grönytefaktorn i Bo01. Att man i Västra hamnen skapat många fina gårdar vilka 
bidrar till biologiska mångfalden samt att det skapar nytänkande hos byggherrarna 
och bidrar till att ge gårdsmiljön en ny status samt möjligheterna med att bidra till 
den ekologiska hållbarheten.  Förhoppningarna är även att genom innovativa 
lösningar i bostadsgårdarna resulterar i att föra den urbana mångfalden nämnare 
människorna i urbana miljön. Följderna är att grönytefaktorn kan skapa ett 
engagemang hos boende (Jallow & Kruuse, 2002, s. 77).  Mycket av både kritiken 
och de positiva effekterna liknar tankegångarna kring hållbar utveckling i stort där 
det är problematiskt och svårt att gemensamt definiera samt se konsekvenserna i 
staden (Öst, 2003, ss. 151-153).  
 
2.3 Offentliga och privata aktörer i planeringen  
 
Offentliga och privata aktörer har ända sedan plan- och byggprocessen blev 
reglerad i Sverige ägnat sig åt en interaktion och samverkan parterna emellan. 
(Cars, 1992, s. 197).  I dagens samhällsplanering är kommunen inte enbart den 
aktören som bestämmer när, var och hur det ska byggas samt hur byggnationen 
ska ske. Även om kommunen genom Plan- och Bygglagen (PBL) och det så 
kallad ”planmonopolet” har rätt att styra över just när, var och hur. 
Samhällsutvecklingen under de senaste decennierna har betytt utförsäljning av 
kommunal mark, försämrade ekonomiska villkor för den kommunala 
samhällsplaneringen och aktiva inom näringslivet som har kapital och möjlighet 
att realisera projekt blivit till större del verksamma inom samhällsbyggnad (Cars 
& Thune Hedström, 2006, ss. 157-158). Utvecklingen som har skett innebär att 
samhällsplaneringen kännetecknas av ett ökat samarbete mellan offentliga och 
privata aktörer där många projekt är beroende av finansiering från näringslivet 
och där kommunen har en väldig makt över bygglov och detaljplanering, vilket 
medför att de har en stor möjlighet att stoppa eller försvåra projekt.  
 
När, var och hur det byggs samt samhällsplaneringen i stort avgörs numera genom 
samverkan av kommunen och privata aktörer (Cars & Thune Hedström, 2006, s. 
160). En sammanflätning av offentlig och privat verksamhet har lett till ett ökat 
beroende av varandra samt att den tidigare tydligare arbetsdelningen har ersatts av 
en blandning av olika maktrelationer, möjligheter och förhandlingar har lett till 
privata aktörer och offentliga aktörer har mål har samordnats (Cars, 1992, s. 12)  
 
Dock hävdar Cars och Thune Hedström (2006) att en viktig problematik i dagens 
samhällsplaneringsprocess är att de idégenererande och initiativtagande stadierna 
istället för att vara offentliga, vilket det tidigare var, är det privata aktörer som nu 
leder arbetet med vad som behövs eller vad som ska skapas i form av olika 
samhällsbyggnadsprojekt. I och med denna förändring och utveckling har ett nytt 
inslag uppkommit i planeringsprocessen, nämligen att under planarbetet sker det 
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förhandlingar kring projektet i samband med detaljplanen med motivation av 
idéns upphovsmakare och möjligheten till genomförandet. Cars och Thune 
Hedström (2006) refererar till denna fas som villkorade avtal/överenskommelser 
och hävdar att den medför att den fortsatta planeringen kommer att påverkas och 
spegla vad som kommer fram i denna fas. Trots att detta inte är medvetet för att 
förringa den demokratiska processen eller att glömma de allmänna intressera, är 
det ofta ett resultat då alla parter vill att olika projekt ska förverkligas och på ett 
effektivt tillvägagångssätt (Cars & Thune Hedström, 2006, ss. 160-163).  
 
Ytterligare poängteras att den aktör som agerar initiativtagare i ett projekt har en 
viktig fördel under den kommande processen. Denna roll som initiativtagare 
förutsätter att förkunskaper om projektet, kunskaper om förutsättningarna samt 
möjligheter till strategiskt tänkande och agera taktiskt. Detta medför 
valmöjligheter för initiativtagaren och en känsla av ovissamhet samt ”tagen på 
sängen” för motparten. I och med att privata aktörer ofta agerar initiativtagare 
påverkar de agendan och därigenom kan ställa krav på kommunen (Cars & Thune 
Hedström, 2006, s. 165).  
 
De roller som initiativtagare och den som blir berörd av dessa nya idéer, förslag 
och ansats till samhällsbyggnadsprojekt styrs inte enbart av vem kom på vad utan 
även yttre förhållanden styr offentliga såväl som privata aktörers möjligheter att 
handla i de olika rollerna. Dessa olika förhållanden kan vara exempelvis 
lagstiftning, mandat, organisationsstruktur, mål, perspektiv, krav på insyn, 
riskbenägenhet och geografisk begränsningar (Cars, 1992, s. 170). Olika 
förutsättningar leder till hur de olika aktörerna önskar att processen ska gå tillväga 
även om målen kan vara de samma. Självfallet kan målen, syftet och medlen 
skilja sig åt mellan de offentliga och privata aktörerna (Cars, 1992, s. 174) där 
båda parter önskar att i så hög utsträckning bevaka sina egna intressen och 
åtagande från såväl medborgare eller ägare. Dock kan de tidiga förhandlingarna 
låsa fast möjligheterna att bevaka sina intressen i ett senare skede (Cars & Thune 
Hedström, 2006, s. 165).  Ytterligare har privata exploatörer ofta hävdat att den 
traditionella planeringsprocessen inte är ekonomiskt effektiv samt är hindar för 
den kreativa processen och dessutom är långsam samt rutinmässig (Nyström, 
2003, ss. 106-107). Processen av aktivare privata aktörer samt nya 
tillvägagångsätt i planeringen refereras till som en neo-liberalisering av 
planeringen (Blücher, 2006, ss.151-152).  
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3. Metod 
 
Vid val av metod har detta skett i åtanke för att kunna implementera teorierna på 
Miljöbyggprogram SYD och analysera dokument för att kunna besvara 
arbetsfrågornas och senare det övergripande syfte om; Miljöbyggprogram SYD är 
ett hållbart projekt som gynnar en hållbar utveckling i Malmö och Lund. Till de 
olika kompletterade teorierna behövas olika metoder för att rättvist skapa ett 
underlag som kan analyseras och ta i anspråk tidigare tankar och påståenden kring 
ämnet samtidigt som metoderna kompletterar varandra. Genom att vissa av 
metoderna fokusera på olika delar och information kan även en kombination av 
metoder besvara de olika frågeställningarna samt utnyttja och berika 
informationen från teorierna (Flowerdew & Martin, 2005, ss. 30-31).  
 
Den övergripande metoden i detta fall är en fallstudie av Miljöbyggprogram SYD, 
för att ha möjligheter att genomföra en djupare analys av ett utvalt område med 
fokus kring hållbar utveckling. I fallstudien har jag sedan valt att använda mig av 
dokumentanalys och intervju för att belysa och analyser specifika delar av min 
valda fallstudie, Miljöbyggprogram SYD. Detta val har sitt ursprung i att jag ville 
få en möjlighet att använda de tidigare beskrivna teorierna i min fallstudie och 
besvara mina arbetsfrågor och övergripande syfte med såväl teorier men även 
specifika uppfattningar (Flyvberg, 2011, s. 301) om Miljöbyggprogram SYD. 
 
Den metod jag har använt mig av för att analysera material och inhämta 
information är primärt dokumentanalys vilket har kompletterats med intervjuer 
vars främsta fokus är kring upplevelser och uppfattningar kopplade till olika 
aktörer inom planering. Dokumentanalys har varit ett tillvägagångssätt för att 
undersöka Miljöbyggprogram SYD och även olika texter kring hållbar utveckling 
som har varit grund för att kunna ifrågasätta samt styrka Miljöbyggprogram 
SYD:s intentioner kring hållbar utveckling. Dokumentanalysen har även använts 
för att senare kunna använda teorier kring de ämnen som intervjuerna har handlat 
om. Detta kan ge dem en mer objektiv och generell bild om hållbar utveckling, 
men även ge en inblick om varför och vad som kan påverka deras uppfattningar 
utifrån deras aktörs roll i planering av städer och områden. De båda metoderna 
kan både användas för att styrka uppgifterna men även ifrågasätta vilket leder till 
en källkritisk blick av uppgifterna och information dem kan tillhandahålla 
(Denscombe, 2009, ss. 151-166). Min egen reflektion av användning av de olika 
metoderna är att dokumentanalys och intervjuerna har komplettera varandra bra 
med olika typer av information samt att intervjuerna bidragit med ny information 
för att kritiskt granska dokumentet eller upptäcka nya delar såväl i dokumentet 
men också i övrig litteratur vilket har bidrag med nya perspektiv och information i 
fallstudien av Miljöbyggprogram SYD.  
 
 
3.1 Fallstudie 
 
Valet att använda mig av en fallstudie är bland annat för att avgränsa området och 
omfånget av uppsatsen utan att begränsa möjligheterna att göra djupgående analys 
samt detaljrikt undersöka ämnet från olika perspektiv, synvinklar och olika 
resonemang. Dessutom finns genom en fallstudie möjlighet att belysa resonemang 
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kring både faktorer som kan påverka just det här fallet och hur det har utvecklats. 
Vidare kan fallstudien användas som ett exempel för andra liknande fall 
(Flyvberg, 2011, ss. 301-302) dock utan att vara huvudsyftet i denna uppsats.  
 
Valet av en fallstudie styrdes även av min vilja att förankra uppsatsen i ett konkret 
fall i planeringen av städer och kommuner. Fallstudien erbjuder som tidigare 
nämnts möjligheter att djupare gå in på detaljer, vilket jag anser viktigt då 
begreppet hållbar utveckling är diffust samt vitt använt ville jag konkret och 
verklighetsförankrat använda mig av begreppet i ett exempel. Detta gör det 
enklare att förmedla begreppet komplexitet samtidigt som jag önskar att tydligt 
kunna undersöka planeringens påverkan i städer och kommuner samt hur dessa 
konsekvenser kan uppfattas olika beroende av vilket perspektiv man använder sig 
av. Genom att enbart studera ett fall kan jag få en holistisk syn genom att flera 
olika metoder kan användas inom fallstudien samt fler olika källor och material 
(Denscombe, 2009, ss. 60-64). Då jag använder mig av en fallstudie kan jag även 
utnyttja olika metoder för att besvara arbetsfrågorna vilka skiljer sig åt i vad för 
material och teorier som behövs för att göra en relevant analys, undersökning och 
försök till att besvara dem (Denscombe, 2009, s. 63). Den först arbetsfrågan är 
mer beskrivande om Miljöbyggprogram SYD medan tillexempel den tredje är 
utforskande av nyckelpersoner som berörs av Miljöbyggprogram SYD.  
 
Det finns även en viss kritik mot fallstudien som metod ofta med utgångspunkt att 
fallstudie inte leder till relevant kunskap och enbart kunskap om det specifika 
fallet detta är dock missvisande då generalisering är möjliga beroende av vilket 
fall som är grunden för undersökningen (Flyvberg, 2011, s. 304). Jag tror att 
denna fallstudie kan erbjuda kunskap om ett konkret fall av planering där hållbar 
utveckling är utgångspunkten vilket inte är ovanligt i dagens planering. Det som 
även gör Miljöbyggprogram SYD till ett relevant val är att projektet varit igång ett 
antal år samt genomförs av två kommuner som leder utvecklingen i Skåne vilket 
kan bidra till att andra kommuner är uppmärksamma, anpassar eller efterliknar 
den typen av planering. Samtidigt är hållbar utveckling mångfasetterat och 
kommer till utryck på många olika sätt, och därför anser jag de viktigt att 
undersöka hur det kommer till utryck i planeringen. Därför föll mitt val på just 
Miljöbyggprogram SYD som en fallstudie relevant då den ger utrymme för att 
undersöka en av de utvecklingar kring hållbar utveckling i planeringen som den 
ser ut idag, enligt mig. 
 
 Fallstudien jag har genomfört med Miljöbyggprogram SYD är som syftar till att 
undersöka hållbarhet i planeringen används vilket gör den till den typiska 
undersökningsenheten. Då flera liknade dokument som syftar till en hållbar 
utveckling finns. Hur Miljöbyggprogram fungerar och används är dock unikt 
därför blir vissa delar av undersökningen och resultaten specifik till just denna 
fallstudie. Även att olika kommuners förutsättningar ser olika ut och detta enbart 
används av två kommuner i samma region resulterar i att fallstudie är geografisk 
specifik också. Dock finns indikationer på att flera andra städer är intresserade av 
att börja använda liknanden dokument. Detta gör att viktiga kännetecken ur 
resultaten och analysen kan användas i framtiden för att göra generaliseringar 
eller beskriva möjliga utfall (Denscombe, 2009, ss. 64-69). Enligt Flyvbergs 
(2011) definitioner skulle jag dock klassa denna fallstudie som ett ”critical case” 
eftersom detta fall är unikt och tar tillvara på begreppet hållbart utveckling tydligt 
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samt påtagligt berör kommunala och privata aktörer och om slutsatser från denna 
studie inte visar att projektet är hållbart finns stor chans att andra projekt också 
lever upp till hållbarhets målen och om det inte lever upp till hållbar utveckling är 
risken stor att andra projekt inte heller gör detta. Desamma gäller privata och 
kommunala aktörer om de är överens kan generaliseringar göras att flera projekt 
mindre specifika har en konsensus a båda parter. Men om olika åsikter finns kan 
det vara en indikation att flera projekt har kommunala och privata aktören olika 
perspektiv.  
 
3.2 Dokumentanalys  
 
Under undersökningens gång har jag använt mig av en dokumentanalys detta för 
att kunna ta tillvara på både primärt material, Miljöbyggprogram SYD, och 
sekundärt material, till exempel Öst (2003) samt Jallow och  Kruuse (2002), för 
att kunna använda mig av redan beprövade teorier, material och fakta. 
Tillsammans med intervjun kan det erbjuda ännu ett perspektiv samt ge mer insikt 
generellt om hållbar utveckling, grönytefaktorns samt förhållandet mellan privata 
och offentliga aktörer. Dessutom krävdes en dokumentanalys av 
Miljöbyggprogram SYD för att kunna skapa en bild om vad dokumentet är, dess 
syfte, mål och innehåll vilket tillsammans med fallstudien gör det möjligt att 
verkligen göra en djup analys (Denscombe, 2009, ss. 307-309) av dokumentet 
Miljöbyggprogram SYD.  
 
Dokumentanalys av litterära källor ger tillsammans med fallstudien tillfället att ta 
del av mycket material vilket jag anser vara viktigt speciellt med ämnet hållbar 
utveckling eftersom det finns omfattande litteratur med olika infallsvinklar. 
Dessutom erbjuder litterära källor möjlighet till att i efterhand kontrollera data och 
resultat. Dock är det sekundär data viket har ett syfte och subjektiv tolkning av 
författarens material, vilket hänsyn måste tas till (Denscombe, 2009, s. 316).  
 
De dokument jag främst har använt i denna uppsats är; Miljöbyggprogram SYD 
Malmö stad et al. 2009, Kvalitet för människor, djur och växter: utvärdering av 
bostadsgårdarna i Västra Hamnen (Jallow & Kruuse, 2002), Ekologisk 
modernisering och djupekologi : två olika strategier för ekologisk hållbarhet (Öst, 
2003), Cars (1992) samt Cars och Thune Hedströms (2006) kring olika aktörer i 
planeringen. Dessa är utvalda med utgångpunkten att de kan bidra med olika 
synvinklar kring hållbarhet, hur hållbarhet används i planeringen samt hur olika 
aktörer fungerar i planeringsprocessen av städer för att tillsammans med mina 
egna intervjuer ge en bild från olika perspektiv och därmed en nyanserad bild av 
hållbarhet och Miljöbyggprogram SYD i samband med de olika teorierna.  
 
Dokument Miljöbyggprogram SYD är framtaget av Malmö stad, Lunds kommun 
och Lunds universitet för att avvändas i kommunerna.  Detta gör att dokumentet 
ser möjligheterna till att bidra till hållbar utveckling då det är beslutat av båda 
kommunerna att användas i planeringen. Det är självfallet färgat av de tjänstemän 
och beslutfattare inom de olika kommunerna och deras åsikter samt erfarenheter 
vilket gör att dokumentet är en viktig del av uppsatsen, för att förstå vad målet 
med dokumentet är. Samtidigt är det dokumentet även ett underlag för 
intervjuerna jag genomfört då jag önskar att styrka eller ifrågasätta de slutsatser 
som dras i Miljöbyggprogram SYD. Tillsammans med övrig litteratur kunna 
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erbjuda förklaring kring programmets konsekvenser samt privata aktörer 
förhållande till det.  
 
Dokumenten; Kvalitet för människor, djur och växter: utvärdering av 
bostadsgårdarna i Västra Hamnen och Ekologisk modernisering och djupekologi: 
två olika strategier för ekologisk hållbarhet. Båda fungerar som utvärdering av 
grönytefaktorns användning i Västra hamnen och Bo01 och belyser såväl positiva 
och negativa aspekter av strategin grönytefaktor. Dock är Kvalitet för människor, 
djur och växter : utvärdering av bostadsgårdarna i Västra Hamnen en del av 
Malmö stads dokument, vilket gör att de kan påverkas av stadens önskemål och 
vad som är intressant ur deras synvinkel samtidigt som de belyser de fördelar och 
argument som gjort att den används i Miljöbyggprogram SYD. Ekologisk 
modernisering och djupekologi: två olika strategier för ekologisk hållbarhet 
belyser privata aktörers, som använt grönytefaktorn i i bomässans Bo01 i Malmö, 
synsätt på grönytefaktorn och har en mer kritisk inställning till metoden. Detta 
tydligt framgår av intervjuver Öst (2003) byggt sitt dokument på. Anledningar till 
detta kan vara att de blivit påverkade av de åsikter de privata aktörrna framförde 
samtidigt beskrivs att alla inte var lika negativa även om de varit i övervägande 
majortiet. Även Östs (2003) syn på hållbarhet kan forma de underlag och 
tolkningar av materialet. Jag anser att de ger en synvinkel som kan förstärka och 
kritisera några av de tankar som framgått i intervjuerna. Tillsammnas ger de två 
perspektiv på grönytefaktorn vilket har bidragit till en nyanserad bild av 
styrmedlet.  
 
Vidare har jag till stor del använt mig av Cars (1992) och Cars och Thune 
Hedström (2006) texter kring teori om olika aktörer i planeringen för att kunna ta 
undersöka förhållandet mellan offentliga aktörer och privata aktörer i planeringen. 
Valet av att använda mig av dem grundar sig mycket i att han utgår ifrån svenska 
system och hur utvecklingen sett ut samt vad som kännetecknar relationen mellan 
aktörerna idag. Jag anser att detta tillsammans med intervjuerna kan belysa hur 
olika aktörers utgångspunkter ser olika ut. Men likväl har dessa teorier formats av 
deras författares material och utgångspunkter men jag anser att de har belägg för 
sina uppgifter samt tydligt redogör deras tillvägagångsätt.  
 
De dokument som inte är närmare beskrivna här men används i uppsatsen har 
även de granskats källkritiskt för att kunna bidra till en fallstudie med olika 
perspektiv, synpunkter, uppfattningar och för att granska samt styrka eller 
ifrågasätta uppgifter vilket generellt gäller kring hållbarhet och hållbart byggande 
i form av grönytefaktor. Medan intervjuerna fokuserar kring uppfattningarna och 
där kan analyser med hjälp av teorier kring olika aktörer bidra med möjliga 
förklaringar kring varför dessa uppfattningar finns (Denscombe, 2009, ss. 301-
308).  
 
Avslutningsvis kring valet av dokumentanalys, är att det är oundvikligt att i denna 
undersökning inte använda sig av som tillvägagångsättet, då jag just använder mig 
av ett flertal dokument. Dock är de fortfarande av stor betydelse av hur den 
genomför och vilka dokument som används. Jag har försöka att under hela arbetet 
använda mig av källor som ger olika synvinklar; privat och offentlig, hållbarhet 
som bidrag eller som besvär samt grönytefaktor som möjlighet eller hinder. 
Samtidigt som jag är medveten om deras utgångspunkt kan de användas för att 
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förstå olika tankar och sätta Miljöbyggprogram SYD i planerings diskursen där 
olika åsikter kring planering och hur den bör genomföras hela tiden handlar om 
diskussioner, kompromisser och skilda uppfattningar kring vad som är den ”rätta” 
planeringen och dess möjligheter. Enligt mig kan de även hjälpa mig att besvara 
det övergripande syftet och arbetsfrågorna.  
 
Vid dokumentanalysen av Miljöbyggprogram SYD har jag försökt bryta ner 
texten till underkategorier som förhåller sig till hållbar utveckling, grönytefaktorn 
samt privata och offentliga aktörer. Detta för att förankra begreppet till en möjlig 
geografisk plats och kunna dra slutsatser samt koppla till annat material. Genom 
att undersöka i vilken kontext det är skrivit i samt genom att använda mig av 
andra källor och andra metoder skapas ett djup till dokument som erbjuder 
förståelse för hur Miljöbyggprogram förhåller sig till dessa nyckelbegrepp 
(Flowerdew & Martin, 2005, ss. 236-245).  
 
3.3 Intervju  
 
Valet att använda sig av intervju i denna uppsats grundar sig tanken att få insikt i 
två olika aktörers uppfattning, känslor och erfarenheter kring Miljöbyggprogram 
SYD. Tillvägagångssättet att genomföra intervjuer lämpar sig bra för att 
undersöka detta. De intervjuer som genomförts är strukturerade intervjuer med en 
mall av frågor, varav samtliga är desamma för att kunna skapa en bild från olika 
perspektiv med utgångspunkt i samma fråga. Svaren går därför lätt att jämföra 
med varandra (Denscombe, 2009, ss. 233-234). Syftet med att kunna beskriva de 
olika aktörernas uppfattning och med hjälp av teorierna kring offentliga och 
aktörer i planeringen skapas en förståelse kring anledningar kring detta. 
Intervjuerna är ett utmärkt sätt att göra det då detta inte är hänvisar till att vara en 
representativ uppfattning för alla olika aktörer vilket inte det huvudsakliga målet 
med uppsatsen. Kritik mot att tillvägagångsättet inte är objektiv är i detta fall inte 
av större betydelse då jag som tidigare nämnt är intresserad av två olika parter 
åsikter och deras personliga uppfattning.  
 
Ett medvetet val är även att intervjua parter som berörs på olika sätt, exempelvis 
där den ena parten har makt över vissa instrument och medel medan den andra har 
andra instrument och medel (Flowerdew & Martin, 2005, ss. 111-112) Det som 
kan tänkas ha en effekt på arbete är de olika parter är aktiva i arbetlivet och kan ha 
eller komma att ha kontakt med varandra, detta kan resultera i att man inte vill 
framföra allt för negativa åsikter riktade mot programmet (Denscombe, 2009, s. 
269). Det positiva med att använda sig av metoden intervjun är framför allt att jag 
får kunskap från nyckelpersoner i projektet och de får en möjlighet att uttrycka 
sina egna funderingar, vilket senare kan kopplas och analyseras utifrån valda 
teorier (Denscombe, 2009, s. 267). Att det endast är två kommuner som berörs av 
detta och faktumet jag har intervjuat en av dessa två medan det finns flera aktiva 
privata aktörer i både Malmö stad och Lund kommun gör att kommunens svar 
erbjuder en större representativ jämfört med den privata aktören. Trots att den 
kommunala aktören har större representativet erbjuder den privata aktören en 
inblick som kan beskriva möjliga åsikter kring Miljöbyggprogram SYD. 
Dessutom har jag använt mig Öst (2003) material och intervjuer med flera 
byggherrar. Detta för att öka representativitet och ge en mer nyanserad bild av 
(Flowerdew & Martin, 2005, ss. 112-114). 
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Eftersom jag intervjuat en kommunal aktör som är miljöbyggsamordnare på 
Lunds kommun vilka är en av kommunerna som skapat Miljöbyggprogram SYD 
krävs vid analysen av svaren en kritisk hållning då personen ifråga dagligen 
arbetar med programmet. Dessutom ses programmet som ett mål från kommunens 
sida att det implementeras. Speciellt vid frågor om fysiska konsekvenser i staden 
kan svaren vara vinklade, vilket gör att det är en synvinkel på resultaten men då 
jag eftersträvar att ska en bild av några av de konsekvenserna olika aktörer 
uppfattar, är detta en tillgång.  Detta kan fungera som exempel på hur planeringen 
kan uppfattas olika utifrån vilken aktör. Samtidigt kan de bidra till med utifrån sin 
aktörs roll ge en uppfattning om Miljöbyggprogram SYD bidrar till en hållbar 
utveckling och används för att ge en synvinkel på hållbar utveckling och 
planering. Detsamma gäller för den privata aktören, Affärschef markutveckling 
från ett fastighet- och exploateringsbolag vilka berörs av Miljöbyggprogram SYD 
men från ett annat perspektiv. Valet av dessa är för att beskriva både den 
offentliga aktörens perspektiv och den privata aktören, i ett projekt där 
initiativtagarens möjligheter begränsas eller där kommunen får större chans att 
styra utveckling. Intervjuerna erbjuder en inblick kring hur Miljöbyggprogram 
SYD förhåller sig till komplexa förhållandet mellan planering och hållbar 
utveckling. Deras svar bör inte användas för generell fakta utan för detta specifika 
fall belysa hur planering berör olika aktörer och hur deras uppfattning om 
konsekvenser och bidrar till hållbarutveckling kan skiljas sig åt mellan dem 
(Flowerdew & Martin, 2005, ss. 110-115).  
 
Intervjuerna är utförda genom ett frågeformulär med öppna svar där de 
intervjuade hade möjlighet att själva uttrycka sig och skriva den mängd enligt 
dem själva behövdes för att svara på frågorna. Anledningen att jag genomförde 
det på detta sätt var på grund av att jag inte hade möjlighet att närvara i Lund 
under denna period. Eftersom de båda intervjuade arbetar med Miljöbyggprogram 
SYD började jag att undersöka hur de båda anser vad programmet är och utifrån 
där direkta frågor om Miljöbyggprogram SYD samt hur de förhåller sig till 
begreppet hållbar utveckling samt privata och offentliga aktörer.  Eftersom jag 
varit i kontakt med dem flera gånger tidigare och detta är en del av deras 
professionella arbete bedömde jag att konkreta och relevanta frågor begränsade 
till 13 stycken var ett effektivt sätt undersöka deras åsikter och ansedde att det inte 
behövdes fler frågor för att värma upp dem. Därför var jag också tydlig med att 
begränsa mina frågor till ämnet och deras uppfattningar när det kommer till 
programmet och hållbar utveckling samt en fråga om hur de definierar hållbar 
utveckling för att skapa en förståelse för hur de tänker kring ämnet detta var också 
anledningen till att jag ställde fråga två, se bilaga 1. Detta resulterade i en ökad 
förståelse för nyckelpersonernas perspektiv (Flowerdew & Martin, 2005, ss. 119-
123).  
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4. Analys  
 
4.1 Miljöbyggprogram SYD  
 
Miljöbyggprogram SYD är ett samarbete mellan Malmö stad, Lunds kommun och 
Lunds universitet. Syftet med miljöbyggprogrammet SYD ”är en minskad 
resursanvändning samt en minskad påverkan på miljön i allmänhet och klimatet i 
synnerhet” (Malmö stad et al. 2009, s. 5). Miljöbyggprogrammet SYD ska bidra 
med konkreta åtgärder vilka ska resultera i att utvecklingen av hållbart byggande 
utvecklas i kommunerna för att skapa en ekologisk hållbarhet. Liknande program 
har tidigare funnits i båda kommunerna, i Lunds kommun hette programmet 
”Hållbart byggande och förvaltning” och i Malmö stad fanns tidigare 
”Ekologiskt hållbart byggande i Malmö”. Version ett av Miljöbyggprogram SYD 
antogs 2009. Anledningen till att skapande av detta program är att kommunerna, 
efter ett beslut av Sveriges riksdag, måste arbeta efter 16 miljömål, varav ett är att 
”skapa en god bebyggd miljö” (Malmö stad et al. 2009, s. 5). 
 
 ”Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö innebär att den byggda miljön får en 
tydligare position i miljöarbetet än tidigare. Detta mål rör bland annat 
bebyggelsens utformning och lokalisering, bebyggelsemiljöer, transporter och 
transportanläggningar samt inte minst frågor om hushållning med mark och 
vatten. Målet rör även frågor om kulturmiljö, hälsa och säkerhet. (Boverket, 
Naturvårdsverket , 2000, s. 36)” 
 
Miljöbyggnadsprogrammet SYD används vid nybyggnation av bostäder och 
lokaler på kommunal mark inom Lunds kommun och Malmö stad. Dock kan 
byggnationen av industrilokaler i vissa fall ges undantag för speciella punkter. 
Programmet vänder sig till byggherrar och inte fribyggare i form av 
privatpersoner som enbart bygger ett enskilt hus utan kommersiellt syfte. I 
samband med avtal om byggnation på kommunal mark, men inte med 
exploateringsavtalet, inkorporeras miljöbyggprogram SYD i avtalet. Målet är att 
programmet ska användas vid byggnation av icke kommunal mark men då genom 
frivilliga överenskommelser. Grunden för programmet är en internetbaserad 
plattform, Miljöbyggprogram SYD, där inblandade aktörer tillsammans med 
kommunerna kan jobba med frågorna kring ekologisk hållbarhet samt följa upp 
resultat från inblandade projekt. Där sker rapportering av alla projekt, för att 
sedan kunna följa upp projekten efter kommunen genomfört en granskning av 
projekten och utvärderat det material som inkommit om projektet (Malmö stad et 
al. 2009, ss. 5-6) 
 
Den kommunala aktören, miljöbyggsamordnare i Lunds Kommun beskriver i 
likhet med dokumentet Miljöbyggprogram SYD att syftet med dokument är att 
”åstadkomma ett mer hållbart byggande” (Intervju med kommunal aktör den 13 
januari 2014). Programmet agerar som ett incitament för att skapa en mer 
balanserad balans mellan miljö- och hälsoperspektivet och det ekonomiska 
perspektivet i byggandet än vad som generellt upplevs i byggnadsprocessen. 
Därmed stimulerar programmet byggherrar att jobba med dessa hållbarhetsfrågor 
vilket i slutändan ska resultera i att byggnaderna i Malmö och Lund kommun 
kommer i framtiden att leva upp till de krav som då ställs av dem.  
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Viljan till att arbeta fram ett program med fokus på ekologiskt byggande har 
funnits sedan 1990 talet eftersom kommunerna redan då ansåg att det reguljära 
byggandet inte skulle leva upp till framtidens krav samt att de tidigare 
programmen man använt sig av behövdes uppdateras och förnyas 2004. Då fanns 
inga andra program på den svenska marknaden och kommunerna som tidigare 
jobbat enskilt med frågor kring ekologiskt byggande bestämde sig för att 
gemensamt arbeta med ett program med utarbetat syfte att främja ekologiskt 
byggande. Den kommunale aktören betonar att det framförallt var Malmö stad 
som var drivande då staden upplevde en djup ekonomiskt svacka på grund av 
stora nedläggningar inom industrin och till följd av detta var stora delar av 
befolkningen arbetslös samt saknade utbildning.  För att ta sig ur krisen 
storsatsade staden med bland annat den stora internationella bomässan Bo01 i 
Västra Hamnen. ”Detta lockade många tusentals besökare och satte Malmö på 
den internationella kartan tack vare miljöprofilen området hade. Malmös 
framgångar visar att idogt arbete för en hållbar utveckling lönar sig” (Intervju 
med kommunal aktör den 13 januari 2014).  
 
Utifrån den privata aktören skiljer sig uppfattningen om Miljöbyggprogram SYD 
där beskrivs istället dokument som ett medel ”för kommuner att ställa krav på ett 
mer ekologiskt hållbart byggande än vad övrig lagstiftning/normer för byggande 
gör” (Intervju med privat aktör den 13 december 2013). Även i Öst (2003) 
intervjumaterial kring de tidigare dokumenten kring byggande i Västra Hamnen 
och B01 återfinns en blandad hållning till hur de vidare denna typ av riktlinjer kan 
bidra till en ekologisk hållbarhet (Öst, 2003, s. 140). 
 
I miljöbyggnadsprogram SYD version 1 visas fyra olika konkreta områden som 
ska uppnås i antingen miljöklass A, B eller C för att kunna bidra till målet kring 
hållbart byggande. De kärnområden valda i miljöbyggnadsprogram SYD version 
ett var energi, innemiljö – hälsa och komfort, fuktskydd, urban biologisk 
mångfald. Miljöklass A representerar bäst, B representerar mycket bra och där C 
är bra. C innebär dock högre krav än Boverkets byggkrav, som måste följas enligt 
lag. Viktigt är även att utanför de olika kärnområdena gäller Boverkets krav. C är 
dock det minimum krav som måste uppfyllas för att få tillstånd att bygga på 
kommunal mark i Malmö stad och Lunds kommun. Kommunerna kan dessutom i 
specifika områden för att skapa en förstärkt miljöprofil kräva att projekten 
uppfyller högre än C inom ett eller fler kärnområden (Malmö stad et al. 2009, s. 
6).  
 
I ett så kallat ambitionskontrakt bestämmer byggherren tillsammans med 
kommunen om vilken ambitionsnivå projektet ska ha i de olika kärnområdena, 
som beskrivs mer ingående nedan. Detta sker ofta i samband med 
markanvisningen och då skapas en projektplattform på internetforumet 
Miljöbyggprogram SYD. I samband med bygglovsansökan och bygganmälan är 
det nödvändigt att byggherren visar sitt ambitionskontrakt samt dokumentation 
om hur olika krav och mål ska uppfyllas. Efter att projektet har startat har 
byggherren krav på sig att ytterligare två gånger rapportera in till 
Miljöbyggprogram SYD. En gång vid färdigställandet av projektet, slutbevis, då 
ska de resultat som byggherren uppnått redovisas. Om dessa överensstämmer med 
ambitionskontraktets krav blir projektet godkänt men om projektet däremot 
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misslyckas att leva upp till kraven blir projektet underkänt. Detta kan ses på 
internetportalen Miljöbyggprogram SYD. Dessutom blir de ansvariga för 
markanvisningar i kommunerna underrättade om underkännandet. Den andra 
gången byggherren ska rapportera är vid den så kallade driftrapporten som sker 
senast 24 månader efter projektet har tagits i bruk, då ska byggherren genom 
driftrapporter bevisa att projektet fortfarande lever upp till de mål och krav som 
satts i ambitionskontraktet. I likhet med den första bedömningen, upprepas samma 
granskning vid slutbevisningen och om projektet är godkänt eller underkänt. 
Samma konsekvenser gäller vid underkännande av driftrapporten som vid 
slutbevis (Malmö stad et al. 2009, ss. 7-9).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1.1 Exempel på ett ambitionskontrakt som illustreras av ambitionsros version ett  
Källa: (Malmö stad et al. 2009, s.11) 
 
 
All denna rapportering sammanställs i så kallade rosor (se figur 4.1.1) som finns 
synliga på internetplattsformen Miljöbyggprogram SYD. Där man enkelt ska 
kunna avläsa projektets mål och sedan verkliga uppnådda mål (Malmö stad et al. 
2009, s. 10). Av de godkända projekten kan välutförda projekt, speciellt de 
projekten med ambitionsnivå A eller B samt projekt som lyckats uppnå bättre 
resultat än de i ambitionskontrakten, sammanställas av kommunerna och 
universitetet. Denna sammanställning kan sedan användas som 
utställningsexempel utöver det kan dessa goda exempel förekomma på 
kommunernas hemsidor eller i annat material, där även byggherren får möjlighet 
att presentera sitt projekt med bilder och en kort text som kan användas för att 
marknadsföra Miljöbyggprogram SYD och inspirerar till fortsatt utveckling kring 
hållbart byggande (Malmö stad et al. 2009, s. 12).  
 
Programmet har sedan 2009 uppdaterats och version två antagits av Lunds 
kommun och Malmö stads byggnadsnämnd 2012. I version två har man lagt till 
ytterligare två kärnområden byggnadsakustik och trafikbuller (se figur 4.1.2). 
Principerna är desamma i version två och programmet fungerar likadant men med 
utökade kärnområden (Malmö stad et al. 2012, ss. 5-6).  Dock sker ingen 
utveckling av Miljöbyggprogram SYD för tillfället eftersom det finns ett 
lagförslag för att förhindra att kommuner har rätt att fortsätta ställa krav på 
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byggherrar vid markanvisningar (Intervju med kommunal aktör den 13 januari 
2014).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1.2  Exempel på ett ambitionskontrakt som illustreras av ambitionsros version två  
Källa: (Malmö stad et al. 2012, s.7) 
 
 
4.1.2 Kärnområden  
De olika kärnområdena i som återfinns i miljöbyggprogram SYD är valda med 
hänsyn till att de påverkar möjligheterna att skapa en hållbar utveckling, 
miljöpåverkan och resursanvändning (Malmö stad et al. 2009, s. 5). Kärnområdet 
energi är valt då energianvändningen är under byggnadens livslängd den största 
miljöbelastningen.  Dessutom är 40 procent av Sveriges totala energianvändning 
från byggnader och om Sverige ska leva upp till bland annat nationella 
målsättningar måste byggnaders energikonsumtion minska. För att kunna uppnå 
miljöklass A i energi måste tekniska lösningar som energisnåla vitvaror, 
vattenblandare, mätningar av varmvatten och byggnaden ska vara ett passivhus 
(Malmö stad et al. 2009, ss. 15-16).  
 
Valet av kärnområde innemiljö syftar till att människor spenderar mycket tid i sin 
bostad eller arbetsplats, lokal och därför bör denna utformas för att öka välmående 
och hälsa hos människor. Det specifika områdena den syftar till är luftkvalité, 
ventilation, radonmätning, ljusmiljö samt elektriska och magnetiska fält (Malmö 
stad, et al. 2009, ss. 23-24).  Ytterligare kärnområden är fukt detta för att minska 
senare problem med fuktskador i hus, ska byggherren under hela projekt arbeta 
för att få en fuktsäker byggnad. Detta genom att bland annat ha en sakkunnig 
inom fuktsäkerhet som ansvarig under hela projektet gång (Malmö stad, et al. 
2009, s. 31).   
 
Urban biologisk mångfald är vald som ett kärnområde då ökad exploatering samt 
det minskade antalet biotoper minskar försvårar för många arter att överleva. Det 
ska även resultera i spännande grönytor.  Miljöbyggprogram SYD beskriver här 
att man inom alla klasser ska uppnå en viss grönytefaktor och grönytorna samt 
exploateringen ska ta hänsyn till befintlig vegetation, grönytor med mera (Malmö 
stad et al. 2009, ss. 39-40).  
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Byggnadsakustik och trafikbuller inkluderades i version 2. Byggnadsakustik är 
enligt Miljöbyggprogram SYD ett stort miljöproblem vilket kan påverka 
människors hälsa och välbefinnande. Detta områdes syfte är att minska 
störningarna inne i byggnaden såväl utifrån och inifrån (Malmö stad et al. 2012, s. 
42). Trafikbuller likt de buller som byggnadsakustik syftar till, stör samt skapar 
stress och ohälsa hos människor. Där utrycker Miljöbyggprogram SYD en önskan 
om att minska trafikbuller och genom att detta mål finns med redan i början av 
planeringen av byggnationer minska behovet av att i efterhand korrigera för att 
skap en bra ljudmiljö (Malmö stad et al.2012, s. 54).  
 
4.2 Miljöbyggprogram SYD:s grönytefaktors konsekvenser  
 
Enligt Miljöbyggprogram SYD är grönytefaktorn ett verktyg för att styra 
byggherrens möjligheter att exploatera tomter för att detta ska gynna såväl 
människor som den biologiska mångfalden. Dessutom bidrar grönytefaktorn till 
att minska tätbebyggelses, trafikens och klimatförändringarnas negativa påföljder 
(Malmö stad et al. 2012, ss. 38-39). Den kommunala aktören poängterar att utöver 
detta i att grönytefaktorn bidrar till att luftkvaliteten i staden förbättras. På grund 
av den ökade växligheten dessutom medförs att temperaturtoppar i de urbana 
miljöerna dämpas sommartid. Med mindre hårdgjorda ytor och istället mer gröna 
golv och väggar blir det mer bullerdämpande (Intervju med kommunal aktör den 
13 januari 2014).  
 
Byggherrarna samlar poäng för lösningar med mycket vegetation och för grönytor 
som bidrar till miljö som gynnar människor och en biologisk mångfald samtidigt 
som det finns minimum gränser för hur låg grönytefaktorn som är accepterat i 
Miljöbyggprogram SYD vilket resulterar i bättre utomhusmiljöer. De positiva 
effekter som syftar till oss människor är att vårt välbefinnande gynnas av en god 
utemiljö, där närhet till gröna miljöer har en positiv effekt på både stressnivå och 
återhämtningsförmåga. Dessutom skapar den möjligheter för socialt liv, genom att 
ta tillvara på möjligheterna att skapa till exempel en vacker och varierande 
bostadgård skapas en trivsel och lockar människor att ta del av trädgården. De 
olika grönytorna kan även skapa en mångfald och variation i stadsbilden. Denna 
variation av olika typ av vegetation och fågelholkar ökar den biologiska 
mångfalden. Med grönytefaktorn hoppas kommunerna även uppmuntra till att 
städerna även får ta del av vegetationsytor som inte är kontrollerade eller sköts av 
människor utan att vilda växter får växa naturligt och grön ytor som organistisk 
växer fram (Intervju med kommunal aktör den 13 januari 2014).  
 
Klimatförändringarna och dess effekter som tillexempel häftigt regn eller torra 
perioder kan med en välformad utemiljö lindras. Där kraven på en tät stad kan 
kombineras med grönytefaktorn för att inte få stora områden med hårdgjorda ytor 
som tillexempel inte kan klara av större skyfall utan att överbelasta brunnar och 
ledningar. Genom att hindra hårdgjorda ytor skapas möjligheter för fördröjning av 
dagvatten. Olika poäng som grönytefaktorn delar ut kan erbjuda möjligheter att 
samla upp dagvatten, även vegetationen ska bidra till tillexempel skydd mot olika 
väder förhållanden som vind och sol. Med krav på en tät stad gynnas 
grönytefaktorns försök till att utnyttja även fasader och tak till att fördröja vatten 
och skapa grönare stad. (Malmö stad et al. 2012, ss. 38-39). Denna beskrivning 
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bekräftar den kommunala aktören som förklarar att Miljöbyggprogram SYD 
hjälper till att minska hårdgjorda ytor i staden och de kraven på fastigheterna 
gällande lokal dagvattenhantering som ställs i de högre klasserna gör att 
dagvattenproblemen i staden minskar. Verkan av detta är att stadens kostnader för 
just dagvattenproblem minskar (Intervju med kommunal aktör den 13 januari 
2014). 
 
Sammanfattande om hur grönytefaktorn får för inverkan på stadsbilden enligt 
Miljöbyggprogram SYD är att vi kommer att få en större variation av olika typer 
av grönytor och hur dessa kommer att utformas. Det kommer också att finns 
större grönytor kring intilliggande byggnader, där Miljöbyggprogram SYD har 
tillämpats. Även hårdgjorda ytbeläggningar kommer att minska i Lund och 
Malmö.  Det kommer även att finnas fler bon och holkar, byggda av människor. 
Grönare fasader, tak och olika lösningar med växter längs huskropparna eller 
andra byggnader som inte tar markytorna i anspråk kommer att få en större plats i 
områdena. Gårdar och mindre grönytor kring byggnader kommer inhysa en bredd 
av olika planteringar såväl i artrikedom som hur dessa har planterats. Dessa ytor 
kommer att få en grönare och blåare struktur och bli viktigare inslag i stadsbilden 
(Malmö stad et al. 2012, ss. 38-39). 
 
Den kommunala aktören beskriver hur Miljöbyggprogram SYDs krav medför att 
byggherrar måste vid färdigställandet av byggnationen lämna utemiljön enligt 
krav som fastställs genom Miljöbyggprogram SYD. Resultatet av detta är 
byggherrar måste engagera sig mer och planera grönytorna mer än tidigare. 
Generellt betyder de att längsta nivå byggherrar kan välja medför att 40 procent 
av den projicerade ytan uppifrån är växtbeklädd med tillexempel gräs. Dock är 
Miljöbyggprogram SYD:s grönytefaktor flexibelt på det sättet att genom att 
använda utnyttja volymen uppåt med exempelvis träd och buskar, gröna tak och 
väggar får byggherrar möjligheter att minska den växtbeklädda ytan eftersom 
dessa leder till mer poäng. Den kommunala aktören framställer att 
Miljöbyggprogram SYD ”kan innebära att fler byggherrar väljer att anlägga 
gröna tak och väggar och att fler planterar träd från början” (Intervju med 
kommunal aktör den 13 januari 2014). 
 
Grönytefaktorns påverkan i städerna sker även genom att medverka till att 
byggherrar och landskapsarkitekter uppmärksammar möjligheter, är innovativa 
och skapar ett grönare urbant rum vilket kan tas med till projekt som inte är 
inblandade i Miljöbyggprogram SYD.  De nya gårdarna och ytor kommer även 
skapa möjligheter för det urbana djurlivet och ökar många djurs möjligheter att 
fortleva i städerna (Jallow & Kruuse, 2002, s. 77). Ett av kraven i 
Miljöbyggprogram SYD gör att byggherrar har krav på sig att anlägga holkar eller 
bon för något eller flera av arter av djur. Ytterligare är att i de högre klasserna 
ställs krav på att främja förutsättningar för olika biotoper. ”Detta främjar den 
biologiska mångfalden i staden och stimulerar människors hälsa och 
välbefinnande samt inbjuder till mer utevistelse och gemensamma aktiviteter på 
gården” (Intervju med kommunal aktör den 13 januari 2014).  
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Dock ifrågasätts grönytefaktorns bidrag till städernas ekologiska utveckling. Då 
grönytefaktorn tvingar fram lösningar som är kostnadsdrivande och bidrar till 
resursslöseri. Privata aktörer pekar på att dessa framtvingade lösningar just för att 
nå upp till en viss poäng leder till att många av till exempel planteringar kommer 
att vara bort tagna av boende eller föreningar inom en snar framtid eftersom det 
”passar in” eller inte skapar en genomtänkt och funktionell lösning för boende 
(Öst, 2003, s. 144).  Att grönområden automatiskt bli en positiv del av området 
och bidrar till en positiv inslag i stadsbilden går att ifrågasätta, grönområden 
måste locka till sig människor och kunna utnyttjas på för flera olika ändamål för 
att skapa en attraktivitet, det är människorna som gör parken levande, inte att det 
finns ett grönområde (Jacobs, 2004, ss. 170-171).  
 
I Öst (2003) material beskrivs att grönytefaktorn påverkar gestaltningen av 
områdena där grönytefaktorn används. Där grönytefaktorn och möjligheterna att 
utforma byggnaderna begränsas av målsättningarna och kraven vilket kan 
resultera i en likriktad samt monoton bebyggelse och gestaltning. Dessutom 
påpekas att grönytefaktorn kan motverka den ekologiska hållbarheten som 
Miljöbyggprogram eftersträvar, då enligt byggherrarna i Öst undersökning 
beskriver hur speciellt klätterväxter blir ett måste men som hindrar olika typer av 
fasader och samtidigt drar till sig skadedjur och fukt. Lösningar kan alltså vara 
positiva ur den hänsynen att de uppnår grönytefaktorn men är dåliga för 
byggnaden. Dessutom har byggherrar och exploatörer vid Bo01 kunnat söka extra 
bidrag för sin medverkan till ekologisk hållbarhet och jämförelsevis med ett 
vanligt bygge utan dessa, vilket har bidragit till de ”letat efter gröna punkter” och 
genomfört flera ”gröna punkter” än om det ekonomiska incitamentet hade saknats 
(Öst, 2003, ss. 144-145 & 149).   
 
Grönytefaktorn har enligt byggherrarna involverad i Bo01 föregångaren till 
grönytefaktorns användning i Miljöbyggprogram SYD har varit de svåraste att 
uppnå gällande kraven på hållbart byggande och överambitiös i sin målsättning 
(Öst, 2003, s. 143). De flesta byggherrarna i Öst material menar att ambitionen 
med att skapa ett grönt bostadsområde är en väldigt bra tanke samt att det ska vara 
grönt redan från start till skillnad från projekt utan grönytefaktorn där växligheten 
kommer efterhand. Men att använda grönytefaktorn som måttstock att mäta hur 
grönt området eller tomten skapar tvingar till gröna lösningar bara för att komma 
upp i rätt kvot samt lösningar som lyckas skapa många poäng återanvänds på flera 
ställen (Öst, 2003, s. 145). Den privata aktören affärschef markutveckling på ett 
företag aktivt i Malmö och Lund beskriver att konsekvenserna av 
Miljöbyggprogram SYD:s grönytefaktor är att områdena får flera gröna inslag än 
utan användingen av programmet och dessutom får områdena ”… fler fågelholkar 
för urbana finkar”. Andra kommuner i regionen trots att de inte antagit 
Miljöbyggprogram SYD kan även se effekter då olika delar av programmet 
kopieras (Intervju med privat aktör den 13 december 2013). 
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4.3 Uppfattningar kring Miljöbyggprogram SYD:s och dess 
konsekvenser  
 
I Miljöbyggprogram SYD (Malmö stad et al. 2009) och version två (Malmö stad 
et al. 2012) nämns inte uppfattningar, tankar, idéer eller åsikter kring programmet 
från privataktörer perspektiv. I intervjuerna med en privat aktör beskriver han 
Miljöbyggprogram Syd ”som ett verktyg för kommuner att ställa krav än vad 
övrig lagstiftning/normer för byggande gör”. Detta har påverkat arbetet hos den 
privata aktören och har till följd att mer administrativt arbete för företagen samt 
fördyringar av projekten där Miljöbyggprogram SYD tillämpas (Intervju med 
privat aktör den 13 december 2013).  
 
Den kommunala aktör som intervjuats ser däremot att Miljöbyggprogram SYD är 
ett av de verktyg som Lunds kommun och Malmö stad använder sig av för att 
främja ett mer hållbart byggande där byggherrar blir uppmuntrade att arbeta med 
miljö- och hälsoperspektivet i förhållande till det ekonomiska perspektivet, som 
ofta har en dominerande roll i byggnadsprocessen. Detta för att byggnaderna i 
kommunerna ska leva upp till framtidens krav. Dock resulterar Miljöbyggprogram 
SYD inte i en förändring i själva planeringen av städer och hur denna planering 
går till väga utan istället syftar programmet på att omskapa hur man bygger husen 
och dess gårdar i kommunerna vilket inte resulterar i en större förändring i det 
visuella intrycket eller en stor fysik förändring men förhoppningen är att 
programmet får till följd att de skapas grönare gårdar redan från start (Intervju 
med kommunal aktör den 13 januari 2014).  
 
Hur Miljöbyggprogram SYD har påverkat befolkningen i såväl Malmö som Lund 
är däremot tveksamt att fastställa då inga vetenskapliga undersökningar har gjorts 
för att undersöka detta närmare. Det har även vart för få bostäder som faktiskt 
varit bebodda under en tillräckligt lång tid för att kunna skapa ett underlag att 
stödja en omfattande studie men förhoppningar finns att universitet eller 
högskolor ska intressera sig för frågan i framtiden för att se om 
Miljöbyggprogram SYD lever upp till sina mål. Men den kommunala aktören 
hoppas att resultatet av programmet idag är att människorna berörda av det 
upplever bättre närmiljöer att visats i som grönare gårdar, mindre bullerstörningar, 
bättre inomhuskomfort och lägre energiräkning (Intervju med kommunal aktör 
den 13 januari 2014). Den privata aktörens nämner att boende i Malmö och Lund 
kan får ett mer ekologiskt hållbart boende men att detta är dyrare oavsett om detta 
är något man efterfrågare eller önskar (Intervju med privat aktör den 13 december 
2013).  
 
Gällande den egna uppfattningen om den andra partens uppfattning om 
Miljöbyggprogram SYD, hade den privat aktör ingen uppfattning om hur den 
kommunala aktören ser på Miljöbyggprogram SYD. Vid frågan om programmet 
används på att bra och vägledande sätt i planeringen hävdar den privata aktören 
både ja och nej då vissa av kraven samt målen är för detaljerade och ambitiösa för 
vara möjliga att uppnå i alla projekt (Intervju med privat aktör den 13 december 
2013). Den kommunala aktören beskriver att det inte syns en tydlig skillnad 
mellan privata aktörer eller offentliga aktörer i sitt jobb som Miljöhandläggare, 
utan hävdar att åsiktsdelningen inte är i förhållande till om de är en privat aktör 
eller offentlig utan att både positiva och negativa åsikter återfinns över hela 
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spannet. Det finns offentliga aktörer som är positivt inställda och 
Miljöbyggprogram SYD ses som ett verktyg för dem att profilera sitt projekt 
medan andra offentliga aktörer är negativt inställda till programmet likväl finns 
privata aktörer som är negativt inställda. Där de privata aktörerna motsätter sig att 
”kommuner ställer krav på byggandet som går utöver lagkraven, då kanske inte 
specifikt just klandrar Miljöbyggprogram SYD utan alla så kallade ”kommunala 
särkrav”” (Intervju med kommunal aktör den 13 januari 2014).  
 
En av möjliga förklaringar till att privata och offentliga aktörer kan ha olika 
uppfattningar kring dokument eller så kallade ”kommunala särkrav” är att under 
de senaste decennierna har offentliga aktörer gått från att ha varit initiativtagande 
till många av projekten inom stadsplanering till att det nu är de privata aktörerna 
som tagit denna plats av att generera nya idéer. Denna förflyttning har resulterat i 
en förhandlingsdel mellan privata och offentliga aktörer i planprocessen för att 
den privata aktören ska kunna erhålla stöd för en exploatering (Cars & Thune 
Hedström, 2006, s. 162).  Att vara den parten i initiativtagande förhandlingar 
betonas att ett övertag över den andra partnern, genom att vara bättre förberedd 
och ha bättre möjligheter att agera taktiskt, genom att förbereda och undersöka 
möjligheterna till projektet eller idén samt vad som krävs för att förverkliga 
projektet och hur mycket man själv är villiga att investera i det. Detta gör att 
initiativtagande har möjlighet att strategiskt tänka ut potentiella vägar och den 
andra partens tänkbara möjligheter, önskemål och bedömningar och sedan agera 
utifrån dem för att skapa den bästa möjliga väg för att förverka sina projekt och 
handla utifrån dem (Cars & Thune Hedström, 2006, s. 165). För att förhindra detta 
måste kommuner tidigt bejaka sina intressen och sina invånares i 
planeringsprocessen samt använda de planerings instrument som kommunen har 
bättre (Cars & Thune Hedström, 2006, s. 169).  
 
Ett av detta planeringsinstrument skulle kunna vara Miljöbyggprogram SYD där 
kommunen tar initiativ och bestämmer sig för att bejaka ett intresse i detta fall 
ekologisk hållbarhet vilket sedan styr och formar privata förslag till exploatering i 
kommunerna vilket hindrar senare förhandlingar om den ekologiska hållbarheten. 
Dock är viktigt att betona att alla parter är medspelare inte motspelare i 
samhällsbyggnadsprocessen där båda parterna är beroende av varandra (Cars & 
Thune Hedström, 2006, s. 173). Genom att behandla andra aktörer som 
medspelare skapas utrymme för båda parterna att ”lämna intagna positioner” och 
möjlighet att lyssna samt förstå andra parters intressen såväl ekonomiska, 
ekologiska som sociala. Detta kräver dock förtroende från alla parter och en 
gemensam respekt för att öppna upp för kreativa lösningar (Cars & Thune 
Hedström, 2006, s. 164).  
 
Däremot finns det fler privata aktörer som är positivt inställda som hävdar den 
kommunala aktörerna och att det är Miljöbyggprogram SYD samt kraven som 
ställs är en tillgång för privata aktörer samt att kommunerna driver frågorna i 
ekologiskt hållbart byggande är drivkraft för privata aktörer som motiverats till 
utveckling. Den kommunala aktören fram förhåller också att konstruktiva 
synpunkter är välkomna och att man ständigt söker till att förbättra 
Miljöbyggprogram SYD (Intervju med kommunal aktör den 13 januari 2014). 
Detta får dock inte medhåll i intervjun med den privata aktören där det framgår att 
utveckling av programmet inte är önskvärt då dessa ”kommunala särkrav” inte 
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gynnar alla utan kan leda till fördyringar. Istället borde marknaden och efterfrågan 
självt styra utvecklingen av hållbart byggande (Intervju med privat aktör den 13 
december 2013). 
 
Uppfattningarna kring Miljöbyggprogram SYD färgas ofta av att aktörerna har 
olika mål där privata aktörer ofta har ett tydligare mål och vad de önskar uppnå 
medan kommunala mål ofta är mindre konkreta och kan innefatta mer 
övervägande kring vad som tillexempel är rättvist. Det kan även att olika 
tidsperspektiv på när målen ska vara uppnådda (Cars, 1992, ss. 169-170). 
Dessutom kan förhandlingar och ses som ineffektiva då flera parter samspelar 
eftersom det som är effektiv för en part inte är effektivt för en annan eller helheten 
(Cars, 1992, s. 174).  
 
4.4 Miljöbyggprogram SYD:s bidrag till en hållbar utveckling  
 
Den kommunala aktören hänvisar till Brundtlandskommissionen och iden att 
utveckling som sker idag ska tillfredsställa våra behov på ett sätt som inte 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina egna behov. 
”Eller som jag säger det - vi ska inte sabba för barnen och jorden ska räcka till 
alla.”  Detta fina tankesätt borde genomsyra planeringen och den kommunala 
aktören hävdar att de fortfarande håller (Intervju med kommunal aktör den 13 
januari 2014). Uti dokumentet Miljöbyggprogram SYD definieras hållbar 
utveckling aldrig tydligt men man refererar till regeringens mål (Malmö stad et al. 
2012, s. 5) som i sin tur också bygger på Brundtlands rapport definition av hållbar 
utveckling (Nyström & Tonell, 2003, s. 125). Den definition som den intervjuade 
privata aktören refererar till är ”Förändring till det bättre, sett över tiden” 
(Intervju med privat aktör den 13 december 2013).  Definitionen av hållbar 
utveckling skiljer sig åt beroende på kontexten och vem som använder begreppet 
samt även hur lösningarna ser ut, skiljer sig ofta åt även i planeringen av städer 
(Kozlowski, 1993, s. 3).  
 
Dessutom är olika grupper, aktörer och personer ofta överens om att hållbar 
utveckling är bra och något att eftersträva efter, dock att konkretisera vad 
problemen är, orsaker och lösningar resulterar ofta i mål- och tolkningskonflikter.  
När strävan efter hållbar utveckling medför förändringar i miljön och det rumsliga 
blir dessa konflikter ofta komplexa och svårhanterliga. En majoritet av de svenska 
kommunala planerare använder samma definition av hållbar utveckling, och 
hänvisar till Brundtlandsrapporten har en tröghet skapats i kommunala projekt 
som förklaras just med att de olika sektorerna inblandade i projekt har ett 
sektorsperspektiv på hållbar utveckling vilket har till följd att det istället skapas 
maktkamper eller att projekt låser sig istället för att arbeta framåt (Isaksson, 2006, 
ss. 110-111).  
 
Den kommunala aktören bekräftar bilden av hållbar utveckling i planeringen är 
komplicerad men att stadsplanerare har en viktig uppgift att verka för en hållbar 
utveckling samt att de flesta av stadsplanerarna är medvetna om det ansvaret och 
har en god bild av vad detta innebär i praktiken. Dock är realiseringen av hållbar 
utveckling i planeringen och verkligheten invecklad, eftersom många aktörer allt 
från politiker, exploatörer, fastighetsägare till övriga intressenter är inblandade i 
flera olika processer, vid olika tidpunkter och har olika uppfattningar och 
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perspektiv på vad staden behöver. ”Stadsplaneringen blir reaktiv av vad 
fastighetsägare och exploatörer önskar sig ur ett marknadsekonomiskt perspektiv 
och inte proaktiv för vad staden behöver ur ett hållbarhetsperspektiv” (Intervju 
med kommunal aktör den 13 januari 2014).  
 
Miljöbyggprogram SYD:s bidrag till hållbar utveckling är svårt att fastställa men i 
dokumentet beskrivs det viktigaste bidragen till den hållbara utvecklingen med 
minskad resursanvändning samt miljöpåverkan. Genom att vara en riktlinje och 
incitament kan Miljöbyggprogram SYD vara ett medel för ekologisk hållbar 
utveckling (Malmö stad et al. 2012, s. 5). Enligt den privata aktören beskrivs 
Miljöbyggprogram SYD som en möjlighet att bidra till en hållbar utveckling i viss 
mån men att denna utveckling sker kring områden and delar som marknaden inte 
efterfrågar (Intervju med privat aktör den 13 december 2013).  
 
Miljöbyggprogram SYD:s bidrag till en hållbar utveckling är en fråga som är svår 
att fastställa. Med Miljöbyggprogram SYD önskar kommunerna Lund och Malmö 
att främja en hållbar utveckling med hänseende på byggnationen av byggnader i 
kommunerna. Dock betonas att detta är en avgränsad del av hållbarhetsbegreppet 
och en bara en del av hur en stad måste arbeta för att skapa en hållbar utveckling. 
Exempelvis måste dokumentet kompletteras med andra områden inom 
stadsplanering tillexempel transporter.   
 
En aspekt där Miljöbyggprogram kan påverka en är att en höjning av kvaliteten av 
byggandet vilket är positivt för en hållbar utveckling eftersom tanken är att 
byggnaderna som byggs idag måste hålla och stå i ungefär hundra år. Därför 
måste Miljöbyggprogram SYD arbeta med att säkerhetsställa att byggnationen 
som sker i Lund och Malmö lever upp till alla framtidens krav. Dock kan inte 
Miljöbyggprogram SYD hindra allt dåligt byggande. För att Miljöbyggprogram 
SYD ska kunna leva upp till målsättningar och syftet krävs det både engagemang 
från såväl privata och kommunala aktörer men även att kunskap finns hos båda 
parter. Om detta saknas förlorar Miljöbyggprogram SYD sitt syfte och resultaten 
kommer att spegla saknaden av kunskapen och intresset. Dessutom styr inte 
programmet byggnadernas utformning, användningsområde eller byggnads 
tekniska egenskaper vilket betyder att Miljöbyggprogram SYD inte kan bestämma 
uppvärmningskällan i byggnaden, byggnadsmaterial även om det finns 
förhoppningar att i framtiden inkorporera detta i programmet. 
 
Miljöbyggprogram SYD är inte enbart lösningen för att skapa en social hållbarhet 
i bygganden med kan vara en bidragande del i det stora hela. Genom att skydda 
människors hälsa då programmet syftar till att skapa bättre närmiljöer såväl 
inomhus som utomhus. Därför kan Miljöbyggprogram SYD bidra till en social 
hållbarhet och är även en av grundtankana bakom programmet. Förhoppningarna 
är att den sociala hållbarheten även ökar av den ökade grönskan programmet ska 
resultera som får till följd att människor välbefinnande också ökar. Att fokusera 
på byggnadstekniska områden resulterar i att programmet kan bidra med att gynna 
människor som visas i byggnaderna genom bättre inomhusmiljöer med ökad 
komfort. Detta kan exempelvis ske genom förbättrad inomhusluft på grund av 
bättre ventilationssystem eller att minska störningarna från buller, vilket påverkar 
människors hälsa negativt, eftersom programmet arbetar med att byggnader ska 



	  
31	  

anpassas efter trafikbullersituationen beskrivs av den offentliga aktören (Intervju 
med kommunal aktör den 13 januari 2014).  
 
Den privata aktören tar upp samma tema, gällande den sociala hållbarheten, att 
gröna miljöer gynnar den sociala hållbarheten eftersom detta resulterar i att 
människor trivs bättre i området (Intervju med privat aktör den 13 december 
2013).	  
	  
Den ekonomiska hållbarheten och Miljöbyggprogram SYD beskrivs av den 
offentliga aktören att det även här är svårt att fastställa eftersom inga 
vetenskapliga undersökningar har bekräftat eller undersökt vad för konsekvenser 
Miljöbyggprogram Syd har haft när det gäller merkostnader eller 
kostnadsminskningar i det initiala byggskedet eller i förvaltningen av bygganden.  
Bättre isolerade hus ska förhoppningsvis leda till att den ekonomiska hållbarheten 
ökar över tid. Det ska även ske en ökad kvalitet i byggandet leda till eftersom krav 
ställs av Miljöbyggprogram SYD från början av projekten att de genomförs 
grundligt och att programmet ställer krav på redovisning samt att de sker en 
uppföljning av de mål byggherrarna bestämt vid projektering av byggnationen. 
Dessutom ska kommunerna från ett tidigt skeende ställa noggrannare krav på 
projektet. Detta minskar risken för allvarliga ”byggfel” som i slutändan måste 
korrigeras, vilket ofta sker till höga kostnader, kan Miljöbyggprogram SYD 
minska dessa kostnader. Dessutom bidrar projekteringen att det företag, individer 
eller offentliga verksamheter som förvaltar byggnader tjänar eftersom 
byggnaderna är bygga bättre från början (Intervju med kommunal aktör den 13 
januari 2014). 
	  
Den ekonomiska hållbarheten beskriver den privata aktören att det både finns 
negativa och positiva aspekter som Miljöbyggprogram SYD medför. De högre 
energikrav som ställs i programmet medför en lägre driftskostnad. Dock kräver 
Miljöbyggprogram SYD att mer ekonomiska resurser spenderas i den initiala 
delen av ett projekt, på planering, projektering och produktion. Dessutom finns en 
risk för ekonomisk belastning då nya och okonventionella byggmetoder används 
för att leva upp till kraven som ställs i Miljöbyggprogram SYD (Intervju med 
privat aktör den 13 december 2013). I Öst (2003) material framgår det även att det 
finns oenighet kring om ekologiskt byggande innebär en merkostnad. Dock 
innebär de krav som grönytefaktorn ställer en merkostnad. Vid beskrivningen om 
rent generellt hållbart byggande är dyrare beror på definitionen och begräsningen 
av tidsaspekter och vad som faktiskt ingår i hållbart (Öst, 2003, ss. 146-147).  
	  
Enligt Östs (2003) undersökning i Västra hamnen framgår att grönytefaktorn inte 
bidrar till en hållbar ekologisk utveckling. Utan snarare är ”fint och trevligt” och 
bidrar inte särskilt mycket till den ekologiska utvecklingen utan ser snarare 
tekniska lösningar inom energiförsörjning, avfallshantering och inte grästak (Öst, 
2003, s. 141). Men att enkelt klassa projektet som hållbart eller inte är svårt 
avgöra, detta är beroende av vilken tidsaspekt hållbarheten ska vara uppnådd, 
detta är svårt att enbart uppnå under byggprocessen eller två år, men att under en 
längre tid finns bättre möjligheter att uppnå detta  (Öst, 2003, ss. 145-146). 
Dessutom beskrivs att gårdarna i Bo01 efter användingen av grönytefaktorn att 
det fortfarande finns flera detaljer som kan förbättra den biologiska mångfalden i 
området och på gårdarna men att genom att grönare satsningar på gårdarna kan 
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detta inspirerar de boende att fortsätta jobba med grönytorna i framtiden (Jallow 
& Kruuse, 2002, s. 77).  Ytterligare en poäng som betonas i Öst (2003) material är 
att byggherrarna inte har något förtroende i att grönytefaktorn inte kommer 
resultera i att boende kommer att leva mer hållbart samt att det är tekniska 
lösningar som är lösningarna i framtiden för att ska ett ekologiskt hållbart 
byggande inte ”low tech” lösningar såsom grästak vilka ser ekologiska ut (Öst, 
2003, s. 141). 
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5. Avslutning  
 
5.1 Diskussion 
Miljöbyggprogram SYD:s bidrag till hållbar utveckling är svårt att fastställa 
speciellt när definitionerna av hållbar utveckling skiljer sig och är tvetydliga.  
Kritiken mot begreppet hållbar utveckling beskriver Isaksson (2006) är att det 
saknar en tydlig innebörd, vilket kan ses i och med de skilda tolkningarna av 
begreppet som görs av både den privata och den kommunala aktören. Båda 
aktörerna uppfattar hållbar utveckling som en positiv utveckling men vad denna 
innebär tydligare i förhållande till Miljöbyggprogram SYD är vad som skiljer sig 
åt mellan aktörerna. Där den privata aktören ser att programmet kan medverka i 
en liten utsträckning till hållbar utveckling men att dessa är områden inte är 
efterfrågade av marknaden och den kommunala aktören ser möjligheter till ett 
ekologiskt hållbart byggande. I dokumentet Miljöbyggprogram SYD beskrivs 
bidraget till en hållbar utveckling genom minskad resursanvändning och 
miljöpåverkan.  
 
Likt den kritik som begreppet hållbar utveckling och dess användning i 
planeringen generellt har kan Miljöbyggprogram SYD och den subjektiva 
tolkning av hållbar utveckling för göra det möjligt att såväl styrka vissa delar som 
hållbara medan andra betraktas icke som hållbara.  Beroende av de subjektiva 
tolkningar kring vad som bör ingå eller inte samt perspektivet på vad hållbar 
utveckling är.  Jag anser inte att Miljöbyggprogram SYD entydigt kan klassas som 
hållbart eller ej, då definitionen bygger på en lös grund som lätt kan anpassas efter 
egna föreställningar. Jag kan heller inte avgöra vems tolkning av hållbar 
utveckling som ska används för att avgöra detta. Programmet hävdar att uppnå en 
viss tolkning enligt dokumentet Miljöbyggprogram SYD men för att detta ska 
förverkligas långsiktigt måste de privata aktörerna också anse att 
Miljöbyggprogram SYD är hållbart. Därför bör dennas tolkning också tas hänsyn 
till vilket resulterar i ett dilemma att skapa en konsensus kring Miljöbyggprogram 
SYD:s mål. Det medför också en konflikt kring om programmet uppnå eller bidrar 
till en hållbar utveckling.  
 
Miljöbyggprogram SYD hävdar inte att lösa eller uppfylla alla aspekter av hållbar 
utveckling. Men vare sig det syftar till att behandla alla aspekter av hållbar 
utveckling påverkar Miljöbyggprogram SYD såväl den ekonomisk och social 
hållbarhet. Fokus är i dokumentet på ekologiskt byggande men som ett 
planeringsverktyg i kommunerna där de jobbar och strävar efter en hållbar 
utveckling blir frågan hur det påverkar alla dimensioner av hållbar utveckling 
ändå relevant. Om konsekvenserna av detta program är negativa ur perspektiven 
ekonomisk eller social hållbarhet motverkas tanken med Miljöbyggprogram SYD 
och då bör det inte användas i stor utsträckning i kommunerna eller vara förebild 
för en hållbar utveckling i andra kommuner. 
 
Vid fokus på enbart ekologin skapas det möjligheter för att konkret jobba vidare 
kring målet ekologiskt hållbart men i likhet med begreppet hållbar utveckling 
generellt om fokus är på att skapa konsensus kring ett område försvinner 
diskussionerna om konflikterna men konflikterna kvarstår. Alltså finns risk att 
konflikter med den ekonomiska och sociala hållbarheten inte bemöts. I 
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Miljöbyggprogram SYD tillexempel nämns inte dessa frågor och både den 
kommunala och privata aktören refererar social hållbarhet till välmående eller 
hälsa vilket ger ett intryck av att dessa aktörer inte har uppmärksammat vem 
bostäderna byggs för där Miljöbyggprogram SYD används eller vem är det som 
gynnas av användingen av Miljöbyggprogram SYD.   
 
Detta kan dock vara ett medvetet val att utelämna för att kunna genomföra en 
någon typ av konkretisering av begreppet hållbar utveckling samt för att undvika 
den svåra uppgiften att balansera mellan de tre olika dimensionerna som Isaksson 
(2006) beskriver. Därmed kan utveckling gå framåt med förverkligandet snabbare. 
Att fokusera på en del av hållbarhetsdimensionerna kan vara ett försök att styra 
utvecklingen ifrån att det ekonomiska perspektivet ofta har företräde. Gunder 
(2006) beskriver att omfattande kritik har framförts mot hållbar utveckling 
generellt ses ekonomisk hållbarhet som den styrande faktorn. Den kommunala 
aktörens beskrivning av förhoppningarna med Miljöbyggprogram SYD är att det 
ska bli en bättre balans i exploateringen mellan den ekonomiska hållbarheten och 
den ekologiska hållbarheten. Dock är tolkningen i Miljöbyggprogram SYD av 
ekologisk hållbarhet fortfarande till stor del inriktad på tekniska framsteg där 
exploateringen kan fortsätta till stor del likt tidigare. Detta kan även förklara 
motsättningarna till grönytefaktorn som beskrivs i min intervju samt Öst (2003) 
intervjuer med privata aktörer.  
 
Grönytefaktorn har inte fokus på tekniska lösningar utan arbetar med olika typer 
av vegetation för att det ska bli en hållbar exploatering som gynnar den biologiska 
mångfalden. Den privata aktören motsätter sig detta och beskriver det istället som 
överambitiöst samt att tvingar fram lösningar som inte är långsiktigt hållbara 
vilket kan vara på grund av att grönytefaktorn inte kräver ny teknologi i många 
fall utan förutsätter att exploatörer behöver tänka över hur de bygger och 
använder tomtens ytor utifrån ett annat perspektiv än ekonomiskt och tekniskt. 
Detta skulle kunna hävdas att det i sig är ett steg att förverkliga hållbar utveckling 
genom att balansen tvingas fram mellan två av dimensionerna samt försök att göra 
ekologisk hållbarhet mer mätbar genom att tydligt göra det möjligt att mäta hur 
”grön” exploateringarna är vilket motverka det problem Gunder (2006) beskriver 
att ekonomin går att mäta och därför hamnar andra dimensionerna i skymundan 
eftersom detta är mer svårare att mäta eller kvantifiera.  
 
Grönytefaktorn kan även ses likt hållbart helhetsbegreppet i sin helhet att det är 
svårt att definiera vad som är hållbart och ej. Det är också svårt uppnå en 
konsensus kring avgörandet vilken inverkan Miljöbyggprogram SYD:s 
grönytefaktor har. Dock finns en gemensam uppfattning om att det vid slutet av 
exploateringen är ”grönare” än utan programmet men om grönytefaktorn är bra ur 
ett socialt, ekonomiskt eller ekologiskt långsiktigt hållbart skiljer sig åsikterna åt.  
Att fastställa en gemensam syn på ekologiska hållbarheten i Miljöbyggprogram 
SYD och grönytefaktorn utifrån mitt material är inte möjligt. Då den offentliga 
aktören och dokument Miljöbyggprogram SYD ser möjligheter ser däremot den 
privata aktören i min intervju och i Öst (2003) material mer kritiskt på 
möjligheterna. Kritiken, enligt mig, fokuseras kring grönytefaktorn och inte 
mycket kritik riktas mot de högre tekniska kraven för att skapa en hållbar 
ekologisk utveckling. Att tekniska framsteg görs inom hållbart byggande är mer 
accepterat för kommunen att ställa krav kring. Men att förändra arbetssätt eller 
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perspektivet kring ekologiskt hållbart där det krävs ytterligare tillvägagångsätt 
förutom tekniska framsteg skapar ett ifrågasättande av om det verkligen bidrar till 
hållbar utveckling. Detta representerar för mig att de privata aktörerna och den 
kommunala har olika uppfattningar kring vad hållbar utveckling är och balansen 
mellan de olika dimensionerna samt att de har olika uppfattningar kring målet av 
hållbar utveckling och medlet att nå dit. Den privata aktören i min intervju 
beskriver även hållbar utveckling som framsteg men hållbar utveckling kan i vissa 
fall betyda stagnation eller minskad användning. Grönytefaktorn kan möjligtvis 
ses som tillbakagång och inte expansion av en marknad vilket då står i motsats till 
definitionen den privata aktören har. Dessutom är denna punkt den enda i 
Miljöbyggprogram SYD som styr utformningen av exploateringen vilket gör 
hållbar utveckling konkret och därför lättare att motsätta sig då det skapar en 
tydlig bild om vad hållbar utveckling innebär och därför kan motstridiga bilder 
samt olika perspektiv klarare visas, likt det Isaksson (2006) skriver att hållbar 
utveckling är ett gemensamt övergripande mål men vid konkretisering och när 
synliga rumsliga effekter uppstår skaps ofta maktkamper mellan olika parter.  
 
Att tydligt definiera vad Miljöbyggprogram SYD är, speglar det perspektiv som 
används. Av den offentliga aktören och i dokument beskriver det som en 
möjlighet att åstadkomma ett hållbart byggande i Malmö stad och Lunds 
kommun. Den privata aktören betonar att programmet ställer högre krav än 
lagstiftning samt tvingar fram utveckling på områden som inte marknaden 
efterfrågar. I litteraturen kring privata aktörer och offentliga aktörer betonas att ett 
samspel behövs, även i min intervju med den kommunala aktören hävdas att 
Miljöbyggprogram SYD kräver ett gemensamt intresse och överenskommelse för 
att uppnå sitt syfte dock tolkar jag min intervju med den privata aktören att det 
inte finns intresset att styras av andra riktlinjer eller program av kommunen utan 
låta marknaden och efterfrågan styra utvecklingen.  Även Östs (2003) intervjuer 
tyder på att det finns motsättningar bland de privata aktörerna kring om hur 
föregångaren till Miljöbyggprogram SYD:s grönytefaktor uppfyller ett syfte. Att 
programmet överhuvudtaget hänvisas till som ett ”kommunalt särkrav” betonar en 
negativ inställning från privata aktörer. Att den offentliga aktören också beskriver 
att utvecklandet av programmet för tillfället är stillastående på grund av ett 
lagförslag att förbjuda kommuners rätt att ställa krav på byggherrar vid 
exploateringsavtal tyder på ett sort missnöje vid denna typ av dokument. Det 
skapar också ett dilemma att alla parter behövs för att skapa något som kan liknas 
vid hållbar utveckling, och om motsättningarna är stora är då Miljöbyggprogram 
SYD det mest effektiva tillvägagångsättet att skapa en hållbar utveckling? 
 
Isaksson (2006) beskriver att denna problematik återfinns i flera kommunala 
projekt som syftar till hållbar utveckling, att på grund av alla olika parters 
inblandning och olika bild av som är hållbart skapas ofta en låsning i projekt. Där 
de istället blir en maktkamp mellan de olika aktörerna. Detta är även fallet med 
Miljöbyggprogram SYD. Den kommunala aktören beskriver också hur denna 
kamp mellan aktörer istället formar stadsplaneringen istället för att forma den 
hållbara staden vilket jag anser problematiskt då den hållbara planeringen inte 
uppfyller sitt syfte samtidigt som planeringen blir ett resultat av vad 
fastighetsägare och exploatörer önskar sig ur ett ekonomiskt perspektiv samtidigt 
som projekt inte totalt kan bortse från andra aktörers perspektiv som behövs för 
att realisera projekten. Dock finns en skepticism i diskussionerna kring hållbar 



	  
36	  

utveckling att inte enbart den ekonomiska hållbarheten ska vara ledande och att 
den kommunala planeringen har ett ansvar att bejaka en hållbar utveckling i 
planeringen av städer. Miljöbyggprogram SYD:s fokus på ekologisk hållbarhet, 
enligt mig, kan vara ett försök att flytta fokus från det ekonomiska perspektivet 
och genom att inte inkorporera alla tre dimensioner kan de undvika att möjliga 
konflikter uppstår. Miljöbyggprogram SYD kan även vara ett försök från 
kommunen att bli en initiativtagare tidigare i initiativtagare i processen. Genom 
att bli initiativtagare tidigare kan kommunen öka sina möjligheter att bevaka 
allmänna intressen och att den hållbara utvecklingen går framåt i kommunerna. 
Medan detta innebär förlorade möjligheter för de privata aktörerna att diskutera 
och förhandla olika möjligheter till exploatering vilket kan inkräkta på deras 
möjligheter att förhandla senare i processen och kan vara en av anledningarna till 
att motstånd mot ”kommunala särkrav”.  Att avgöra hållbarhet i den processen 
speglar även det perspektiv det undersöks ifrån och anser att marknaden kan 
effektivare skapa en hållbar utveckling utifrån efterfråga hos, då är 
Miljöbyggprogram SYD och ”kommunal särkrav” ett hinder. Utifrån ett 
perspektiv med tron att en hållbar utveckling som styrs av marknaden, kommer att 
resultera i fokus kring ekonomisk hållbarhet, blir Miljöbyggprogram SYD ett 
verktyg att hindra den utveckling och istället jobba för en balans mellan 
dimensioner. Att kommunen blir återvinner makt som initiativtagare, anser jag, 
vara ett positivt försök till att balansera de olika dimensionerna av hållbar 
utveckling.  
 
Den ekonomiska hållbarheten är i likhet med hållbarhetsbegreppet svårt att 
fastställa en gemensam hållning enligt båda perspektiven angående huruvida 
Miljöbyggprogram SYD resulterar i en hållbart ekonomisk utveckling. Den 
inledande fasen kräver mer kapital än andra projekt men den offentliga aktören 
pekar på att detta kan resultera i mindre kostnader längre fram medan privata är 
mer tveksamma till detta. Om kostnaderna ökar inom det privata byggande är min 
tolkning att det kommer att resultera i högre kostnader för konsumenter vid köp 
av bostad eller boendekostnader vilket påverkar den sociala hållbarheten. Dock 
kan Miljöbyggprogram SYD betyda att nya tekniker prövas inom ekologisk 
hållbart byggande som senare kan erbjuder möjligheter för andra sociala grupper 
att ta del av nya hållbara byggnadsteknikerna till mindre kostnader. Den privata 
aktören beskriver också att detta är en kostnad eftersom flera tekniker kan visa sig 
att inte fungera vid exploateringen och enbart ledda till extra kostnader. Beroende 
på vilken tidsgräns och från vilket perspektiv formas bilden av Miljöbyggprogram 
SYD som en ett hållbart projekt. Intressant hade även varit att undersöka om de 
ytorna som använd sig av grönytefaktorn är dyrare att underhålla för boende i 
framtiden. Om så är fallet anser jag att de även finns en risk att dessa ytor efter 
hand anpassas efter ett billigare alternativ, vilket resulterar i minskad ekologisk 
hållbarhet.  
 
Den sociala hållbarheten utifrån mina egna intervjuer tolkar både den privata 
aktören och den offentliga till en välmående befolkning som kommer att leva och 
vistas i byggnaderna. Detta kan tyda på att de inte tänker på konflikter kring vem 
som har råd att bo i nyproduktionen eller om exploateringen skapar möts platser 
för alla eller enbart för boende. Dessutom anser jag att gårdarna eller grönytorna 
bör uppmuntra till social interaktion för att skapa mötes platser och ytor som 
människor kan använda sig av. Utan användning av människor blir ytan 
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överflödig och riskerar att bli omvandlat till en användbar yta. Även byggherrarna 
uttrycker ett motstånd mot grönytefaktorn som många haft svårt att arbeta med. 
Risken blir att de jagar poäng istället för att fokusera på en yta vilket gynnar 
boende ur ett socialperspektiv. Det förtydligar känslan av att grönytorna inte är 
konstruerade med hänsyn till social interaktion.  Även om jag inte tror att de är 
huvudfokuset som skulle uppstå utan Miljöbyggprogram SYD bör programmet 
uppmärksamma den möjliga konflikten mellan en ekologiskt bra grönyta och en 
social bra grönyta. Jacobs (2004) poäng med att grönytor inte enbart blir sociala 
ytor genom att faktiskt bara finnas, utan måste aktivt skaps tror jag det är viktigt 
att undersöka om dessa ytor uppmuntrar tillexempel lek, användning eller 
tillgängliga för alla då grönytefaktorn uppmuntras till att ytorna till stor del ska 
vara täckta av vegetation. Om de inte kan användas av boende kommer 
Miljöbyggprogram SYD:s förhoppning att grönytorna kan locka de boende att 
engagera sig i gårdarna och fortsätter utveckla den ekologiska hållbarheten inte att 
införlivas utan byggherrarnas tankar om att det är opraktiskt införlivas och det 
kommer att tas bort efter några år. Detta gör att de inte blir var sig ekologiskt eller 
ekonomiskt hållbart.  
 
Om den ekologiska hållbarheten gynnas eller inte av Miljöbyggprogram SYD 
finns ingen gemensam syn på, likt de andra två dimensionerna. Dokumentet 
Miljöbyggprogram SYD ser stora möjligheter och den kommunala aktören ser 
också programmet som en tillgång för att skapa ett ekologiskt hållbart byggande. 
Dock motsätter sig den privata aktören och betonas istället att programmet skapar 
en ekologisk hållbarhet som inte efterfrågas. Denna motsättning kan bero på att 
kommunen breddar tankarna kring ekologisk hållbarhet men också att de privata 
aktörerna upplever att tvingande lösningar resulterar i ”onaturliga” lösningar 
vilket inte är långsiktiga och senare kommer bytas ut, som beskrivs i Öst (2003) 
material. Privata aktörer upplever en motsättning inom ekologiska hållbart 
byggande där ett exempelvis klätterväxter längs fasader resulterar i fukt i 
fasaderna medan att den typ av konflikter skulle uppstå inom ekologiskt hållbart 
byggande är inte något som nämns av den kommunala aktören.  
 
Den kommunala aktören beskriver att denne uppfattar att Miljöbyggprogram SYD 
inte kommer att medföra större förändringar i den fysiska miljön men min 
tolkning av Miljöbyggprogram SYD tyder på att programmet önskar att staden 
ska bli synligt grönare också. Staden ska alltså inte enbart vara ekologisk hållbart 
utan den ska se ekologiskt hållbart ut. Denna tanke tycker jag återfinns hos Öst 
material att byggherrarna uppfattar att det mer ska se ”grönt” ut.  Jag anser att 
hållbar utveckling formar staden och konflikterna kring vad hållbart är kommer 
också till uttryck i staden och dess planering eftersom Miljöbyggprogram SYD, 
enligt mig, tillviss del det utmanar det traditionella byggandet och kommunens 
möjligheter att styra över stadens utformning i en grönare inriktning. De tekniska 
kraven erbjuder även möjligheter och hinder i exploatering och innebär att 
exploatörer måste förhålla sig till programmet och därmed formas staden av 
Miljöbyggprogram SYD tillsammans med flera andra faktorer.  
 
Miljöbyggprogram SYD och dess möjligheter att skapa en hållbar utveckling är 
beroende av frågor som hur snävt eller hur bred definition av hållbar utveckling 
som används, vilken tidsaspekt som används samt vilka processer som ska tas 
hänsyn till men framförallt beror det på utifrån vems perspektiv hållbar utveckling 
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och Miljöbyggprogram SYD analyseras ifrån. Att skapa en hållbar utveckling där 
alla parter har en gemensam syn på att alla dimensioner och perspektiv är hållbara 
anser jag vara omöjligt även i Miljöbyggprogram SYD fall.  
Dock behövs en närmare konsensus kring Miljöbyggprogram SYD för att 
projektet långsiktigt skall kunna användas och fungera. Oenigheten kring vare sig 
programmet är hållbar eller ej behöver dock inte automatiskt betyda att 
programmet är oanvändbart, snarare skapas ett försök av hållbar utveckling som 
kommer att kritiseras och tvinga fram förbättringar och framsteg vilket kan skapa 
en annan tolkning av hållbar utveckling.  
 
 
5.2 Slutsats 
 
Miljöbyggprogram SYD:s innehåll, syfte, mål, konsekvenser och till med vad 
dokumentet är skiljer från utifrån ett kommunalt och privataktörs perspektiv. Där 
Miljöbyggprogram SYD ses från ett kommunalt perspektiv som möjligheter till 
ekologiskt hållbart byggande ses däremot från en privataktörs perspektiv som ett 
”kommunal särkrav” som agerar som ett hinder och möjligtvis främjar en hållbar 
utveckling inom områden där som inte efterfrågas av marknaden. De 
konsekvenser Miljöbyggprogram SYD:s grönytefaktor kommer att ha skiljer sig 
även från ett de olika aktörernas perspektiv. Där dess bidrag till ekologisk 
hållbarhet skiljer sig från en positiv inställning av den kommunala aktören där 
förhoppningarna är att detta ska medverka till att boende blir aktivare i gårdarna 
och den ekologiska hållbarheten till att det inte är långsiktigt hållbart, opraktiskt 
och snarare estetiskt än hållbart utifrån den privata aktörens perspektiv. Det bidrar 
till en problematik där konflikter mellan att uppfylla grönytefaktorn eller att 
kunna använda sig av varierande material, skapa en användbar gård för människor 
och ekonomisk hållbarhet. Dock är de olika aktörerna överens om att områderna 
kommer att bli fler grönytor och ”grönare” än utan Miljöbyggprogram SYD.  
 
Generellt skiljer sig de olika berörda parternas kring Miljöbyggprogram SYD och 
vad hållbar utveckling innefattar och bör vara. Därför är det svårt att fastställa 
vems definition och vems bild av Miljöbyggprogram SYDs bidrag till hållbar 
utveckling som bör användas som måttstock. Dess bidrag till hållbar utveckling 
och möjligheter att leva upp till detta är beroende av vilken aktörs perspektiv som 
används. Deras skilda uppfattning kan förklaras ur deras olika utgångspunkter, 
bakgrunder, syfte med deras verksamhet och mål för exploateringen. Även deras 
samspel i planeringen påverkar deras olika roller och därför deras möjligheter att 
styra planeringen. Miljöbyggprogram SYDs högre krav kan dessutom vara ett 
försök ifrån kommunen att ändra de roller som på senare tid vuxit fram i 
planeringen där kommuner förlorat rollen som initiativtagare och förhandlingar 
mellan privata och kommunala aktörer fått större utrymme där de utifrån ett 
kommunalt perspektiv arbetar tydligare med hållbar utveckling.  

 
Avslutningsvis är Miljöbyggprogram SYD samtidigt ett hållbart projekt och ett 
icke hållbart projekt vilket både gynnar och missgynnar en hållbar utveckling i 
Malmö och Lund. Detta beror på vem perspektiv definition och konsekvenser som 
ska tas hänsyn till samt agera som måttstock. Dock behövs närmare konsensus 
kring Miljöbyggprogram SYD om de i framtiden ska fortsätta kunna utveckligas 
och skapa förbättringar inom förverkligandet av hållbar utveckling.  
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5.2.1 Vidare forskning  
 
På grund av avgränsningar i denna uppsats har jag inte haft möjlighet att 
undersöka hur hållbar utveckling formar den fysiska staden förutom i forma av 
grönytefaktorn.  Detta område önskar jag att utveckla senare då jag anser att de 
kan ha betydelser för hur människor kommer att uppfatta hållbar utveckling i 
framtiden samt för att inom planeringen kunna presentera, analysera och förklara 
effekter av de beslut som tas med ursprung i att uppnå hållbar utveckling.  
 
Eftersom hållbar utveckling syftar till holistisk synsätt bör fysiska konsekvenser i 
staden undersökas närmare. Vad för avtryck ger tanken kring hållbar utveckling i 
staden; är det större gator, större grönytor, tätare stad, husens utformning och vad 
får den fysiska utformningen för konsekvenser får de för människorna som bor i 
städerna, den ekologiska och ekonomiska utvecklingen? Framförallt vad skapar 
det för uppfattning om vad hållbar utvecklingen innebär för städernas utformning 
och förändrar det vår uppfattning om vad hållbar utveckling är och innebär?   
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5.3 Sammanfattning 
 
Hållbar utveckling har en självklar plats i dagens planering, majoriteten av alla 
projekt syftar till att uppnå minst en av dimensionerna; social, ekologisk eller 
ekonomisk hållbarhet.  I Lund och Malmö har strävan efter ekologiskt hållbart 
byggande resulterat i dokumentet Miljöbyggprogram SYD där förhoppningarna är 
att skapa ett ekologiskt hållbart byggande. Ett av verktygen är grönytefaktorn där 
exploateringen i kommunerna kompenseras av högre krav kring grönytorna och 
deras bidrag till ekologisk hållbarhet. Det övergripande syftet i uppsatsen är att 
analysera om; Miljöbyggprogram SYD är ett hållbart projekt som gynnar en 
hållbar utveckling i Malmö och Lund? Där ett underliggande fokus är på att 
undersöka dokumentet utifrån ett såväl kommunalt- som ett privataktörs 
perspektiv.  Följande arbetsfrågor har använts för att besvara syftet; Vad är 
Miljöbyggprogram SYD?, Vad får Miljöbyggprogram SYD:s grönytefaktor för 
effekter i Malmö och Lund?, Skiljer sig de olika berörda parternas (kommun och 
privat aktör) uppfattning av Miljöbyggprogram SYD och dess konsekvenser åt? 
Om ja, varför?, samt Bidrar Miljöbyggprogram SYD till en hållbar utveckling?  
 
För att undersöka och besvara dess frågor används teorier kring hållbar 
utveckling, grönytefaktorn samt relationen mellan kommunala och privata aktörer 
i planeringen. Denna fallstudie av Miljöbyggprogram SYD har genomförts genom 
dokumentanalys och intervjuer av nyckelpersoner om deras uppfattningar kring 
Miljöbyggprogram SYD. Min avhandling visar hur de olika aktörerna i princip 
har olika uppfattningar kring alla aspekter av Miljöbyggprogram SYD. Vilket 
resulterar i att såväl det övergripande syftet som arbetsfrågorna kan besvaras 
utifrån två olika perspektiv och har två olika svar. Dessa svar varierar från 
möjligheter till hinder, från ohållbart i alla aspekter till hållbart i alla aspekter. 
Den gemensamma uppfattningen är dock att Miljöbyggprogram SYD resulterar i 
ett synbart grönare Malmö och Lund.  
 
Miljöbyggprogram SYD blir samtidigt ett hållbart projekt och ett icke hållbart 
projekt. Detta kan bero på hållbar utvecklings svårdefinierbara karaktär samt de 
olika utgångspunkterna den privata och den kommunala aktören har. Det kan 
handla om deras möjligheter att agera i planeringen. Där rollen som initiativtagare 
kan vara nyckeln till att förstå uppkomsten av Miljöbyggprogram SYD samt hur 
den har mottagits.  
 
Att skapa hållbar utveckling från alla perspektiv blir därför ett svårhanterligt mål 
men detta behöver inte innebära att Miljöbyggprogram SYD oanvändbart. De 
privata och kommunala aktörerna behöver dock närma sig varandra för att 
projektet ska bli långsiktigt hållbart.  
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Intervjuer  
Kommunal aktör: Miljöbyggsamordnare Lunds kommun,  
intervju via email den 13 januari 2014 
 
Privat aktör: Affärschef markutveckling på ett fastighet- & byggentreprenörbolag 
intervju via email den 13 december 2013 
 
 
Figurer  
Figur 2.1. Uträkning av Grönytefaktorn  
Källa: Kruuse, A. (2011). The Green Space Factor and Green Points. Town & 
Country Planning, Vol. 80 (No.6), 287-291 
 
Figur 4.1.1 Exempel på ett ambitionskontrakt som illustreras av ambitionsros 
version ett  
Källa: Malmö stad, Lunds kommun, Lunds universitet. (2009). 
MIljöbyggprogram SYD; Version 1 
 
Figur 4.1.2: Exempel på ett ambitionskontrakt som illustreras av ambitionsros 
version två  
Källa: Malmö stad, Lund Kommun, Lunds universitet. (2012).  
Miljöbyggprogram SYD; Version 2 
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Bilaga I: Intervjufrågor  
 
 
Frågor  

1. Hur skulle du beskriva miljöbyggprogram SYD?  
2. Hur påverkar det ditt arbete?   
3. Hur definierar du hållbar utveckling?  
4. Anser du de används på ett bra och vägledande sätt i planeringen?  
5. Vad får miljöbyggprogram SYD för konsekvenser, fysiskt i staden?  
6. Vad får Miljöbyggprogram SYDs grönytefaktor för konsekvenser i 

Malmö och Lund?  
7. Hur påverkar Miljöbyggprogram SYD den sociala och ekonomiska 

hållbarheten?  
8. Hur anser du att boende i Malmö och Lund påverkas av 

Miljöbyggprogram SYD?  
9. Vad anser du att privata/ offentliga aktörer anser om Miljöbyggprogram 

SYD?  
10. Vad anser du att man skulle kunna förbättra miljöbyggprogram SYD?  
11. Bidrar Miljöbyggprogram SYD till en hållbarutveckling, hur och varför?  
12. Bör andra kommuner använda sig av Miljöbyggprogram SYD, 

varför/varför inte?   
13. Varför anser du att Miljöbyggprogram SYD har tagits fram? 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 


