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Abstract

Strategic planning is meant to guide for the long-term, which makes it vulnerable to trends in

urban planning. If a trend or a theory is not researched for the typology where it will be used,

the consequences will be unknown. This makes it important to understand how planners

translate academic theories into strategies for local planning. By researching the municipality

of Borås, Sweden, through interviews with planners and a politician, results show that whilst

academic research has been consulted when developing the strategy, there has been mainly

one source. This opens it up for risks which are not accounted for in said research. Whilst

working with developing this strategy into action the municipality takes a bottom-up

approach through questionnaires and workshops with inhabitants. This makes it more

applicable for the municipality's own typology. The goal of the strategy is also oriented

towards ecological sustainability whilst the work being done is socially sustainable, differing

from some research which put emphasis on the economic benefits of polycentrism.

Keywords: polycentrism, urban planning, Sweden, translation of theory, sustainability
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1 Inledning

Alla kommuner i Sverige måste ha en översiktsplan. I denna översiktsplan ska den

långsiktiga planeringen för kommunen redovisas, bland annat genom strategier. En tydlig

översiktsplan med tydliga strategier underlättar för den fysisk planeringen att sedan följa de

strategier som sätts ut (Mattsson & Hagander, 2020). Här blir det intressant att veta var dessa

strategier kommer ifrån, hur akademiska teorier har influerat dem och på vilket sätt har de

översatts till att fungera på den lokala nivån för att förstå vad strategin ska uppnå.

Att skapa en översiktsplan är en komplicerad process som kräver mycket arbete och

ska framställa långsiktigt vägledande strategier. Populära planeringsteorier dyker emellanåt

upp i diskurserna kring hur man ‘bör’ planera och dessa kan eventuellt influera processen.

Dessa planeringsteorier är sällan undersökta i den svenska kontexten, utan främst etablerade i

USA och Kina. Om aktuella trender inom samhällsplanering används i planen utan att ha

undersökts huruvida de fungerar på lokal nivå, kan de bli missvisande och i värsta fall ge

negativa konsekvenser (Atkinson & Easthope, 2009). Långsiktig planering är komplicerat

och eftersom det är svårt att översätta akademiska teorier till praktiska strategier blir det

intressant att förstå hur detta görs. Däremot finns det lite forskning på hur teorier har använts

och anpassats för att kunna tillämpas på lokal planering.

Många parter ska samarbeta för att långsiktiga planer ska antas och sällan håller alla

inblandade parter med varandra och även bland forskare finns skilda idéer om när och vilka

teorier som fungerar bäst (Groth, 2011; Wang et al. 2019; Adolphsson et al. 2010). Det är

viktigt att förstå hur en kommun går till väga när de planerar för framtiden och vad som

påverkar dessa planer. En översiktsplan ska bana väg för 20 år framåt i tiden och därför är det

intressant att förstå var strategierna kommer ifrån och om tillfälliga trender kan påverka

dessa. Om man förstår hur teorier har översatts till lokal planering kan man också förstå hur

dessa teorier påverkar olika samhällen under olika förhållanden.

Denna uppsats kommer undersöka hur strategier kommer till, hur en akademisk teori

har översatts för att fungera på lokala förhållanden och hur man jobbar med denna strategin.

För att förstå hur dessa strategier tas fram och anpassas till lokala förhållanden behöver en

översiktsplan och dess kommun granskas. För att representera den svenska medelstora

kommunen har Borås kommun valts ut. I Borås översiktsplan (Borås Stad, 2018) pekar man

ut en strategi om ‘femkärnighet’. Detta innebär att man ska växa i centralorten och de fyra

serviceorterna, Viskafors, Dalsjöfors, Sandared och Fristad. Denna strategi baseras på en

polycentrisk utveckling, vilket gör den lämplig att undersöka hur den översatts till Borås

5



lokala egenhet. Genom att intervjua tjänstepersoner och politiker undersöks dessa frågor. Här

framkommer det att medan akademisk forskning har använts för framtagande av en strategi är

den ensidig, vilket gör den okritisk. Samtidigt framgår det även att strategin fortfarande

utvecklas, vilket den gör tillsammans med de berörda invånarna. Detta gör att översättningen

av teorin fortfarande pågår där man tar hänsyn till de mjuka aspekterna likväl som de hårda.

1.1 Bakgrund

Stadsplanering, i någon form, har funnits lika länge som människan har haft städer. Genom

att skapa vägar har man planerat var invånare ska gå och var man kan bygga hus. Under

industrialismen ökade antalet invånare i städerna kraftigt vilket skapade ett större behov av en

aktiv stadsplan och här skapades flera av de rutnätsplaner som kommit att forma många

svenska städer och som går att se spår från även idag. I Sverige introducerades ‘Generalplan’

år 1947 där kommuner skulle ange grunddragen för markanvändning i sin kommun (SFS

1947:385). Denna plan ersattes senare av den äldre plan- och bygglagen (SFS 1987:10) som

introducerar begreppet ‘Översiktsplan’. Sedan dess har översiktsplanen blivit lagstadgad för

kommuner att ha och under senare år har de kommit att bli mer ingående. Översiktsplanen

ska vara en översiktlig och långsiktig plan som ska fungera vägledande inom

resurshushållning, utveckling av stad och landsbygd, bostadsutveckling med mera (Mattsson

& Hagander, 2020).

Aktuella trender hos samhällsplanerare kan influera de strategier som tas fram i

samband med utveckling av översiktsplaner och dess strategier. När långsiktiga planer antas

till följd av trender inom stadsplanering, kan dessa planer hänga kvar längre än trenden. Detta

gör det viktigt att förstå hur tidigare trender har översatts och tillämpats. Om dessa planer inte

har översatts på ett bra sätt kan det ge negativa följder för invånarna (Atkinson & Easthope,

2009). Tidigare teorier har pekat på att det är viktigt för städer att locka till sig företag, vilket

i sin tur kommer bidra med jobb och därmed locka personer till staden. Under tidigt 2000-tal

presenterade Richard Florida en teori om att den ‘kreativa klassen’ snarare dras till en stad

som erbjuder de tre T:na och företag får sedan etablera sig där arbetarna finns (Florida, 2012;

Andersen et al. 2010). Denna teori om den kreativa klassen och de tre T:na kom att bli en

guide för hur städer borde utvecklas för att kunna locka till sig den kreativa klassen och

därmed jobben, trots begränsat med bevis på att det var dessa aspekter som fick städerna att

utvecklas (Lawton et al. 2010). När denna teorin tillämpades utan att ha blivit översatt till de

lokala förhållanden kan invånare exkluderas om de inte passar in i denna retorik eller aktivt
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exkluderas av den (Atkinson & Easthope, 2009). Spår av att locka det ‘kreativa’ finns kvar på

sina ställen i planeringen, men användandet av ‘kreativa klassen’ har till stor del försvunnit.

Eftersom mycket av det kreativa lockandet har fallit i glömska kan man undra hur denna teori

först översattes till lokala förhållanden eller om det var dess popularitet som fick kommuner

att arbeta efter dessa idéer. Detta tyder också på hur länge dessa långsiktiga planer stannar

kvar även när dess relevans har försvunnit.

Under de senaste 20 åren har teorin om ‘polycentrism’ vuxit i popularitet (Waterhout

et al. 2005). Den kan sägas ha sitt ursprung i Christallers lokaliseringsteori (1966), vilket är

en kartläggning över hur städer växer fram, kopplingar mellan städer och varför städer blir

olika stora. Polycentrism innebär i grund och botten att flera kärnor (exempelvis städer) som

ligger nära varandra har starka kopplingar, vilket genererar fördelarna av större städer utan att

ge upphov till deras nackdelar (Parr, 2004). EU har undersökt och uppmuntrat till

polycentriska regioner till följd av deras påstådda ekonomiska konkurrenskraft (European

Commission, 1999; Nordregio, 2005). Under de senaste 10 åren har mål om en flerkärnig

region pekats ut på flera håll i Sverige (Region Skåne, 2018; Göteborg, 2018; Flen, 2018).

Den flerkärniga regionen ska förbättra konkurrenskraften, arbets- och studiemöjligheter och

skapa miljövänligare transporter. Samtidigt visar forskning på att polycentrismen inte alltid

bidrar till dessa fördelar, utan att inkomstklyftor ökar i polycentriska regioner och att

monocentriska regioner i flera fall kan göra bättre ifrån sig än de polycentriska (Veneri &

Burgalassi, 2012; Adolphsson et al. 2010).

Medan planer och strategier tas fram i syfte att utveckla kommunen positivt, är det

inte alltid uppenbart vilken forskning som styrker att dessa strategier ska gynna utvecklingen.

Sällan är dessa teorier undersökta i den svenska kontexten, utan främst etablerade genom

forskning i USA och Kina. När teorin inte heller har kunnat visa på att den faktiskt är

gynnsam under de förhållanden som den specifika kommunen försöker implementera den på

(ex kommunens storlek, de svenska förhållandena etc.), kan det i värsta fall ha motsatt effekt

(Copus, 2001; Li et al. 2019; Derudder et al. 2021).

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med denna forskning är att förstå hur akademiska teorier översätts och tillämpas på

lokal planering. Populära planeringskoncept har ofta tagits fram i en annan kontext än där den

tillämpas och eftersom forskning inte kan tillämpa teorier på alla former av samhällen,
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kommer översättning och tillämpning att ske utav planerare för att passa de lokala

förutsättningarna. När en planeringsteori, som undersökts i andra länder och på regioner av

annan storlek, tillämpas på en svensk region med annorlunda förutsättningar kanske den inte

längre kan uppnå de positiva effekter som teorin uppger.

För att uppnå syftet undersöks Borås stad och deras strategi om en flerkärnig kommun

som sätts ut i deras översiktsplan. Borås kommun antog en ny översiktsplan 2018, vilket gör

den aktuell. Med strax över 100 000 invånare och som ökat under de senaste åren, är Borås

kommun samtidigt en bra representation för flera medelstora kommuner i Sverige.

Den övergripande frågan som ställs är:

- Hur översätts akademiska planeringsteorier i lokala planeringsprocesser?

Och för att svara på detta komma kommer följande frågeställningar att undersökas:

- Hur arbetar en kommun med strategierna som tagits fram i översiktsplanen?

- Var skiljer sig strategin från forskningen?

Svaren på dessa frågor kommer ge förklaringar till hur forskning används i den strategiska

planeringen. Genom att skapa medvetenhet kring detta kan det öppna upp för diskussioner

kring hur planerare bör tänka kring forskning och ifall en god teori alltid är rätt för alla

situationer.

1.3 Avgränsning

Avgränsningen i denna rapport kommer ske till en kommun och en av deras strategier. Detta

för att kunna undersöka på djupet hur akademiska teorier har influerat strategin och på vilket

sätt den anpassats för dess lokala egenheter. För att göra detta har Borås kommun valts ut

som en representativ kommun för medelstora kommuner i Sverige, vidare utveckling av

varför den är representativ kommer i tredje delen av rapporten. I deras översiktsplan kommer

strategin om flerkärnighet att undersökas. Denna liknar till sin utformning teorin om
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polycentrisk stadsutveckling vilket ger ett bra underlag för att undersöka i vilken utsträckning

strategin influerats utav teorin.

För att ge en mer nyanserad analys kommer även en tidigare trend i form av Floridas

‘kreativa klass’ i mindre omfattning undersökas. Dock ligger uppsatsens fokus på

polycentrism.

1.4 Centrala begrepp

Monocentrism är en stad eller region med en kärna, eller ett centrum. Där poly kommer från

flerfaldig, kommer mono från ensam (NE, 2021). I en monocentrisk stad finner man normalt

sett en kärna och en periferi. Kärnan är bestående av ett kommersiellt företagscentrum som

minskar i täthet och sedan byts ut mot periferin som innefattar arbetarhus, bostadsområde och

längst ifrån kärnan pendlingsbostäder (Burgess, 2008).

Polycentrism är en stad eller region med flera kärnor som är beroende av varandra. Mellan

dessa kärnor behöver det ske utbyte åt båda håll. Detta utbyte kan vara arbetspendling,

kulturellt utbyte, shopping eller andra anledningar där det finns behov att åka till en annan

kärna. Denna definition innebär att städer där förorter bistår en kärna med arbetskraft, men

inte skapar flöde från kärnan till förorten, inte är polycentrisk (Burger et al. 2014).

Flerkärnighet är en försvenskad variant av polycentrism och som, mer vanligt, används i

dokument från offentliga verksamheter, exempelvis kommuner och regioner. Det finns

argument för att polycentrism och flerkärnighet skiljer sig åt (Adolphsson et al. 2010), men i

denna uppsats kommer de användas utbytbart.

Serviceort är en ort vars uppgift är att tillgodose kringliggande landsbygd med den service

som invånare behöver i vardagen utan att vara den stora kärnan i kommunen. I Borås

kommun finns det fyra serviceorter som ska tillgodose det här behovet.

Borås kommun / Borås Stad  / Borås tätort - Kommunen använder vanligtvis sett namnet

‘Borås stad’ där möjligt. För att förtydliga i denna rapport har ‘Borås kommun’ valts för att

representera kommunen i det rumsliga perspektivet. Medan ‘Borås Stad’ används som den

arbetsgivare där exempelvis intervjuade tjänstepersoner arbetar. Och ‘Borås tätort’ används
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för att benämna staden och därmed särskilja från när det skrivs om enbart staden istället för

hela kommunen.

1.5 Tidigare forskning

Tidigare forskning inom tillämpning av akademiska teorier på lokal nivå har varit begränsad.

Forskningen som finns är främst inriktad på att undersöka i vilken utsträckning exempelvis

regioner är polycentriska. Ingen forskning har funnits som undersöker hur lokala

planeringsorgan har översatt dem akademiska teorierna till sin lokala egenhet.

Detta forskningsarbete har inspirerats utav den forskning som gjorts av Kristina

Vaarst Andersen et al. (2010) som undersöker hur väl teorin om den kreativa klassen fungerar

i en nordisk kontext. Hon kommer till slutsatsen att välfärdssamhället i de nordiska länderna

och den urbana hierarkin (där företagsklimatet är viktigare än människoklimatet) gör att

teorin om att locka den kreativa klassen enbart bör tillämpas på storstadsregioner i Norden

(ibid.). Trots detta tillämpades teorin världen över på allt från små till stora städer, vilket

tyder på att hänsyn inte tagits till lokala förhållanden.

1.6 Översikt

Fram tills nu har rapporten visat varför detta är en viktig fråga att undersöka. Det har även

förklarats vilken avgränsning som arbetet förhåller sig till och även tagit upp flera

återkommande centrala begrepp som behöver förstås och definieras. Nästa avsnitt kommer

behandla det teoretiska ramverk som detta arbete förhåller sig till. I tredje delen kommer

metodologin i arbetet att förklaras. Här beskrivs strategier och metoder, samt annan

datainsamling som är viktigt för rapporten. Den fjärde delen analyseras datan som samlats in

och kartlägger fallets nuvarande polycentriska uppbyggnad. I femte och sista delen kommer

diskussion och slutsats att presenteras. Här jämförs analysen och resultaten mot den

vetenskapliga forskningen och frågeställningen besvaras.
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2 Teoretiskt ramverk

Det teoretiska ramverket är baserat på de teorier som kommer att behandlas i uppsatsen.

Inledningsvis kommer en förklaring av hur planering går till i Sverige att ske för att skapa

förståelse kring delar av intervjuerna och varför översättningen av teorier är av vikt i den

fysiska planeringen. Sedan kommer polycentrism att diskuteras för dess influenser på den

strategi som kommer att undersökas. Efter detta kommer hållbar utveckling att förklaras och

hur den kommer att tolkas i denna rapport då detta är något som genomsyrar all planering i

Sverige och som kan påverkas utav hur teorier översätts. Sedan kommer ett avsnitt om hur

teorier inte alltid leder till de tänkta fördelarna och varför översättningen av dessa är av stor

vikt. Därefter kommer tillämpning av polycentrism på svenska förhållanden att diskuteras där

två svenska varianter presenteras.

2.1 Planering i Sverige

I Sverige måste varje kommun, enligt lag, ha en aktuell översiktsplan (PBL 2010:900 3 kap.

1§). Översiktsplanen fungerar som en långsiktig inriktning för kommunens planering och är

politiskt antagen. Detta innebär också att den måste aktualitetsprövas efter varje

mandatperiod, där de valda politikerna ska prioritera planeringsstrategierna. Denna

aktualitetsprövning kan innebära att samma plan röstas igenom igen utan förändring, med

mindre förändringar eller med större förändringar (Mattsson & Hagander, 2020), detta

innebär att översättningsprocessen är ständigt pågående. Översiktsplanen är inte i sig juridiskt

bindande men ska fungera vägledande för planbesked och detaljplaner. Innan en

översiktsplan antas eller ändras ska det ske ett samråd, där bland annat länsstyrelsen ska yttra

sig om den.

I översiktsplanen läggs det fram strategier för hur kommunen ska tänka angående

markanvändning och resurshushållning i kommunen (Boverket, 2020). Dessa strategier ska

vägleda för vilka detaljplaner man godkänner och hur dessa ska se ut. Detaljplanerna är sedan

de dokument som berättar hur marken ska användas och dessa är juridiskt bindande. Det är i

detaljplanerna som kommunen har sitt planmonopol där de är bestämmande över vad som ska

få byggas eller inte byggas.
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2.1.1 Planering i praktiken

Vid strategisk och fysisk planering i Sverige finns det många delar som behöver samarbeta.

En strategisk plan är baserad på ett överblickande perspektiv som inte pekar ut exakta

åtgärder utan snarare pekar i vilken riktning kommunen ska röra sig. Dessa strategier ska

ligga till grund för de planer som klubbas igenom. Formellt sett är det kommunen och dess

förtroendevalda politiker som har makten att klubba igenom dessa planer. I slutändan finns

det dock inte tillräckligt med underlag för att det ska vara självklart vilka byggnader som ska

få bygglov och vilka detaljplaner som ska godkännas, utan här får politiker bedöma utifrån

vad de anser bäst passar diverse planer (Tonell, 2019).

Fysisk planering är alltid en avvägning. Avvägningen kan ske mellan vad som är

viktigast för en särskild plats, exempelvis bostäder eller en idrottsanläggning. Denna

avvägning kan bero på att det är flera partier i kommunen som genom en koalition delar på

makten och deras politiska ideologier delar de i frågan. Avvägningar kan också komma till

följd av vad befolkningen vill ha. Det kan många gånger vara svårt för enskilda individer att

göra sin röst hörd och därför kan det startas intresseorganisationer som ska föra invånares

talan. När media eller intresseorganisationer framför sina åsikter kallas detta för lobbning och

är till för att påverka politikers beslut (ibid.). Men i slutändan behöver en avvägning ske och

politiken måste ta ett beslut om vad som anses bäst för samhället.

En väl översatt teori kan underlätta dessa besluten och få de olika parterna att sträva åt

samma håll. Dåligt utformade, eller otydligt utvecklade, strategier försvårar beslutsprocessen,

snarare än underlättar den. Därför behöver planerare, som är experter i sina områden,

översätta teorier på ett sätt som följer forskningen och är anpassad för de lokala egenheterna

samtidigt som det är förståeligt för beslutsfattare.

2.2 Polycentrism

För att förstå det fall som kommer undersökas behöver teorin om polycentrism att förstås.

Här kommer teorin och dess viktigaste delar att beskrivas.

Den rumsliga fördelningen av städer har undersökts länge och ett tidigt exempel på

detta är centralortsteorin som beskriver varför den rumsliga fördelningen av olika stora städer

ser ut som den gör. Detta är en tidig kartläggning av hur uppdelning av verksamheter kan ske

i en region och hur räckvidden för diverse verksamheter påverkar vart orter lokaliserats och

dess storlek (Christaller, 1966). Denna hierarkiska lokalisering innebär att livsmedelsbutiker
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kan finnas i även de minsta av byar och det kan finnas flera stycken i större orter. Medan

verksamheter för mer sällanköpsvaror som till exempel möbler blir lokaliserade till

centralorterna då det inte finns tillräckligt med kundunderlag för att tillgodose flera stycken i

en region. Denna centralort tillkommer till följd av att vara den bästa placering för

exempelvis grossister att tillgodose livsmedelsbutikerna i de mindre orterna. Detta innebär en

region med flera orter, men passar inte nödvändigtvis in i teorin om polycentrism då det

saknas kopplingar från de större orterna till de mindre (Burger et al. 2014).

Teorin om polycentrism innebär mer än att det är flera centrum. Skillnaden mellan en

monocentrisk och en polycentrisk ortsstruktur kan te sig vid en första anblick som en ganska

uppenbar skillnad, men åsikterna på vad som utgör dessa är många. Medan mono betyder

‘ensam’ och poly betyder ‘mång-’ är det viktigt att förstå vad som utgör ett centrum och

vilken koppling dessa centrum har till varandra för att räknas in i samma polycentriska region

(Derudder, 2021).

Polycentrism kan ta form i olika geografiska skalor. Det kan vara storleken av en stad

(Roberts et al. 1999), en kommun (Wang, 2019), en region (Parr, 2004), ett land eller över

landsgränser (Nordregio, 2005). Beroende på skalan blir också olika frågeställningar relevant.

När man pratar om polycentrism i en stad eller kommun kan det vara trafikträngsel som är en

viktig fråga, då närhet till en kärna kan minska behovet av att åka bil. I en region kan frågor

om balans vara mer relevant, där man vill se en jämlik ekonomisk utveckling i alla kärnor i

regionen. Medan i ett land eller över landsgränserna blir målen ungefär samma som i en

region men diskursen handlar mer om policy. Beroende på skala kan också samma område

vara både monocentriskt och polycentriskt. I Västra Götalandsregionen kan Göteborg sticka

ut som en monocentrisk kärna som är klart mycket större än kringliggande städer (här blir det

också aktuellt på vilket sätt man mäter polycentrism, se Morfologisk och Funktionell

polycentrism nedan). Medan på en närmare skala kan man se utbyten mellan Borås-Göteborg,

Alingsås-Göteborg och så vidare. Zoomar vi in ännu mer kan man se att Göteborg består av

flera kärnor där centrala Göteborg är i mitten men boende i stadsdelar runt omkring har sina

egna kärnor där de kan utföra vardagens behov (Burger et al. 2014).

Hur polycentrisk en region är räknas genom betydelsen av kopplingarna mellan dess

centrum (Li & Liu, 2018). Vilken betydelse av koppling som centrumen behöver ha till

varandra delas bland annat in i ‘morfologisk’ och ‘funktionell’ polycentrism där man lägger

vikt antingen vid de olika städernas storlek i förhållande till varandra (morfologisk), eller

flödena som sker mellan de (funktionell) (se Figur 2.1). I ett morfologiskt förhållande följer

storlekarna på städerna Rank-size-regeln där den näst största staden är hälften så stor (½) som
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den största, den tredje största är en tredjedel (⅓) så stor, och så vidare. Hur väl en region

följer denna skalan bedömer hur polycentrisk regionen är. I en funktionellt polycentrisk

region är det inte storleken på kärnorna som spelar roll utan utbytet mellan dessa. Detta

innebär att ju större utbyte sker mellan kärnorna, ju mer polycentrisk är regionen. Utbyte kan

vara arbets- och studiependling, kulturella besök, fritidssysslor och sociala resor. För att vara

fullt polycentrisk krävs ett utbyte av lika många resor åt båda håll. Att mäta resor mellan de

olika centrumen är komplicerat och sker alltid med viss grad av osäkerhet (Burger et al.

2014).

Orter och regioner som samarbetar i polycentriskt vis kan dra nytta av fördelar som

normalt sett är unnat större regioner utan att få deras nackdelar . Exempelvis kan det vara

enklare att etablera skolor för högre utbildning i en mindre stad om det finns goda

möjligheter att invånare från kringliggande orter kan tänka sig pendla till orten. Det samma

gäller etablering av företag där en större arbetsmarknad bidrar till att fler invånare kan nå

företaget inom en vettig tid. Nackdelarna som kan undvikas vid polycentriska regioner är

trängsel, utsläppt och högre kostnader (Parr, 2004).

Figur 2.1: Förhållande mellan morfologisk och funktionell monocentrism och polycentrism

(inspirerad av Burger et al. 2014)
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2.3 Hållbar utveckling

Hållbar utveckling genomsyrar all planering i Sverige i dagsläget och samtidigt lyfts

fördelarna med polycentrism som ekonomiska, ekologiska och sociala, därför blir det av vikt

att förstå hur aspekterna av hållbar utveckling kommer tolkas i denna uppsats.

Definitionen av hållbar utveckling kopplas ofta tillbaka till Brundtlandrapporten där

det definierades som sådant:

“development that meets the needs of the present without compromising the ability of

future generations to meet their own needs” (United Nations General Assembly,

1987:43)

Definitionen innebär att dagens behov behöver tillgodoses samtidigt som det inte får bli på

bekostnad av kommande generationer. Även om det är en något vag och väldigt bred

definition, skapar den ändå ett visst ramverk för vad hållbar utveckling innebär (Emas, 2015).

Hållbar utveckling brukar delas in i tre aspekter som alla är integrerade och beroende av

varandra. Dessa är social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

I detta arbete kommer följande definitioner att användas för att särskilja aspekterna av

hållbarhet:

Ekonomisk: Inriktning på ekonomisk hållbarhet innebär att stötta långsiktig ekonomisk

tillväxt utan att på något sätt påverka den sociala och ekologiska hållbarheten negativt.

Ekologisk: Genom att prioritera den ekologiska hållbarheten siktar man på att utveckla

samhället utan att skada miljön och dess funktioner. Detta inkluderar bland annat funktioner

som hantering av regnvatten, tillgång till rent vatten och möjlighet att producera mat.

Social: Den sociala hållbarheten handlar om människors rättigheter och likvärdighet. Att ha

tillgång till utbildning, mat och trygghet. Det handlar om individnivå men även jämställdhet

mellan grupper av människor. Samt möjlighet att ändra sina livssituationer.

Dessa definitioner är baserade på Lunds universitets Hållbarhetsforum´s definitioner av

hållbar utveckling, vilka i sig är baserade på FN´s globala hållbarhetsmål och Sveriges

miljömål (Lunds universitet, 2020).

I verkligheten kan inte hållbar utveckling uppnås genom att man fokuserar på bara

den ena eller den andra aspekten, utan alla tre tillsammans är vad som skapar en hållbar

utveckling. Däremot sker det ofta en uppdelning av aspekterna vid stadsutveckling och det
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hävdas att projekt är ‘hållbart’ trots att man bara tagit hänsyn till en aspekt, exempelvis

energiomställning (Glad, 2019, vilket är ett översättningsproblem när ‘hållbar utveckling’

används felaktigt.

År 2015 antogs en 15 år lång plan av FN´s medlemsländer genom planen ‘Agenda

2030’, där 17 mål för hållbar utveckling sattes upp.. Här definierades också att målen kan inte

uppnås utan att alla tre aspekterna av hållbar utveckling ska fungera som en enhet och inte

som tre separata delar (FN, u.å.).

2.4 Översättning av akademisk teori till planering

Genom att titta på hur översättning av akademiska teorier har gått till kan vi förstå att

fördelarna inte skapas per automatik av att följa teorin, utan att förutsättningarna och

översättningen till lokala egenheter också behöver stämma. Därför kommer kritik mot

planeringsideal att förklaras nedan.

Medan polycentrism må vara hyllad bland politiker och planerare, har dess

översättning och tolkning väckt kritik. En vanligt förekommande kritik är att teorin är fluffig

och anpassas efter varje enskild region (Groth et al. 2011; Meijers, 2008). Medan en väl

översatt teori bör inte kunna ses som fluffig då den ska fungera vägledande i den fysiska

planeringen.

När en region planerar för att vara polycentrisk kan dess invånare påverkas olika utav

detta. I den polycentriska regionen Randstad, som blivit hyllad som en förebild för

polycentriska regioner, har fler högutbildade visat sig använda de pendlingsmöjligheter som

finns tillgängliga, medan lågutbildade har pendlat i mindre utsträckning och kortare sträckor

(Burger, 2014).  Detta innebär att det kan finnas skillnader i vem som gynnas av

polycentriska regioner och dess ökade arbetsmarknad. Medan polycentrism ofta introduceras

för att skapa en med balanserad ekonomi mellan regioner (Meijers, 2008), kan den också

skapa en större klyfta mellan invånare inom samma region.

Planering för särskilda invånare kan exkludera andra som inte passar in i den form

som kommunen förespråkar. Vid planering att locka den ‘kreativa klassen’ är tanken att locka

särskilda individer som kan bidra till en ekonomisk tillväxt (Florida, 2012). Men när en

kommun planerar för att locka kreativa människor och kreativa företag kan den samtidigt

exkludera de som inte känner sig passa in i den beskrivningen (Atkinson & Easthope, 2009;

Franzén et al. 2016)
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Vid översättning av polycentrism kan också problem uppstå med transporterna.

Medan polycentrismen menas vara en mer ekologisk stadsplaneringsideologi (Parr, 2004),

kan den också skapa mer transporter. Eftersom förtätning av perifera orter inte nödvändigtvis

betyder att företag kommer dra sig dit, utan snarare att befolkning från centralorten kommer

istället att flytta dit. Detta innebär att pendlingsavstånden ökar till följd av den polycentriska

utveckling. Denna utveckling ökar i sin tur trafikträngseln i centralorten, istället för att

minska den vilket är en av de påstådda fördelarna med strategin (Li et al. 2019).

Strategier om polycentrism kan fokusera mycket på att skapa fler bostäder och

arbetsplatser i flera orter och kan därför missa andra viktiga funktioner. Vid planering

behöver de ‘mjuka’ aspekterna av staden byggas på och bevaras (Roberts et al. 1999). Detta

innebär att en stad i ett polycentriskt nätverk behöver ha en egen lokal identitet och inte bara

vara en del i nätverket. Vid översättning av teorin till lokal planering behöver därför dessa

mjuka aspekter tas i beaktning tillsammans med de hårda.

Vid mätningar av polycentrism kan en region aldrig bli helt polycentrisk utan att

regionen i sig är ineffektiv. För att vara helt polycentrisk enligt de mätmetoder som har

föreslagits av ESPON (Nordregio, 2005) behöver en stads alla invånare arbetspendla till en

annan stad, medan den andra stadens alla invånare pendlar till den första staden (Adolphsson

et al. 2006). Det visar på de svagheter som finns i att försöka mäta polycentrism, då det

förutsätter att man inte har de funktioner man behöver nära sig, samtidigt som det visar på

svårigheten i att översätta polycentrism till ett mål.

Under många år har forskning kring ansikte mot ansikte (eng. face-2-face) (Storper &

Venables, 2004) och “knowledge spillover” visat dess betydelse och fördelar. Dessa koncept

försvåras vid polycentrisk utveckling där det inte längre finns en kärna för flera olika

verksamheter som kan dra nytta av varandra (Groth et al. 2011). I en fullt utvecklad

polycentrisk region kommer specialiserad industri att ha sin egna plats och inte kunna dra

fördelar av närheten till relaterade, men annorlunda, industrier. Detta kan komma att hämma

utveckling och skapa en tydlig lock-in-effekt vilket kan drabba specialiserade städer hårdare

vid lågkonjunktur eller förändring i det ekonomiska landskapet. Här är det viktigt att dessa

aspekter finns med vid översättning av teorin till de lokala egenheterna.
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2.5 Svensk tillämpning av polycentrisk stadsplanering

Genom att titta på en variant av polycentrism där den har översatts till svenska förhållanden

kan vi se hur andra har tolkat den och vilka fördelar den förväntas ge under dessa

förhållanden.

Ett sätt som polycentrism översatts till svenska förhållanden är ‘Det urbana

stationssamhället’ där man uppmuntrar att utveckla och förtäta kring stationer. Dessa

stationer behöver inte enbart vara järnvägsstationer, utan kan också vara andra former av

noder där resor startar, slutar eller byte av färdmedel sker. Teorin kring att utveckla nära

stationer är att detta ska uppmuntra till ökat användande av kollektivresande då det mest

väsentliga ska finnas inom nära avstånd till stationen. Här följer också att ‘stråk’ kan

utvecklas med flera stationer i följd, vilket kan skapa stationssamhällen vid varje station

utmed stråket (Ranhagen et al. 2015).

I Skåne har ett samarbete kring stationsnära lägen kommit till som en del av att skapa

ett flerkärnigt Skåne (Region Skåne et al. 2018). Genom att bygga ‘stationsnära’ gynnas

kollektivtrafik och ett flerkärnigt län uppmuntras där man ökar arbetsmarknadsregionen.

Stationsnära innebär inom 1 km från stationen med tre indelningar av vad som bör finnas var.

Närmast stationen ska det finns service, sedan personalintensiva arbetsplatser och till sist

bostäder (Region skåne, 2010).

Dessa båda teorier om regional utveckling sammanfaller med det mer vedertagna

begreppet polycentrism, samtidigt som det tar en mer lokal anpassning i beaktning. Genom

att utveckla ‘noder’ i regionen skapas det ett nätverk där invånare lätt kan ta sig från en nod

till en annan. Dessa teorier är mer ekologiskt inriktade teorier men tar fortfarande sociala och

ekonomiska aspekter i beaktning. Exempelvis ökar attraktiviteten för kunskapsintensivt

näringsliv hos ett väl planerat stationssamhälle (Ranhagen et al. 2015).

3 Metodologi och data

I denna del kommer det förklaras vilken strategi och vilka metoder som har valts för att samla

in data, samt varför dessa har valts. Begränsningar med metoderna, samt hur dessa har

överkommits, kommer att beskrivas därefter.

För att kunna uppnå syftet med denna uppsats har en kvalitativ forskning genomförts.

För att undersöka hur den akademiska forskningen översätts och tillämpas i lokala planer har
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det bedömts att en fallstudie varit lämplig. Här har Borås stad valts ut som en representativ

kommun. För att förstå hur strategin om en flerkärnig kommun tillämpas i Borås och hur

akademisk teori översatts till lokal planering har det genomförts intervjuer med politiker och

involverade tjänstepersoner från olika enheter. Detta innebär en blandning av kvalitativ

forskning, genom intervjuerna, tillsammans med en kvantitativ forskning genom kartläggning

av Borås, för att förstå vilken forskning som är relevant för Borås.

3.1 Fallstudie

För att testa tesen om hur akademiska teorier översätts och tillämpas i svensk kontext är

fallstudie en lämplig metod. Ett naturligt fall bedöms vara nödvändigt för denna forskning

och ger en naturlig situation att undersöka då en konstgjord situation inte bedöms möjlig

(Denscombe, 2018). I den här rapporten har Borås kommun valts ut som en representativ

kommun att undersöka. Som den 13:e största kommunen till befolkning sett (SCB, 2021a),

liknar den flera andra medelstora kommuner med omkring 100 000 invånare. Den är inte

heller en kommun till stor del beroende av pendling till närliggande kommuner, utan har

något fler pendlare in till kommunen än ut från den (Borås Stad, 2020a). Att kommunen inte

är en pendlarkommun gör att aktiv planering blir än mer viktigt. Med sin ökande befolkning

(SCB, 2021b) representerar också Borås en kommun i behov av aktiv planering för att

tillväxten ska kunna fortsätta.

Utöver detta har kommunen en nyligen antagen översiktsplan, som vann laga kraft

2018, vilket gör den aktuell. I översiktsplanen har nio övergripande strategier tagits fram som

ska vägleda kommunen de kommande 20 åren. En av dessa strategier är ‘femkärnighet’ där

man pekar ut att kommunen främst ska växa i centralorten Borås och de fyra serviceorterna i

kommunen, Dalsjöfors, Viskafors, Sandared och Fristad. Det är denna strategi i Borås

kommun som ska undersökas för att förstå var den kommer ifrån och hur man arbetar med

den. Dessa aspekter ger en tydlig avgränsning i fallet då det är en strategi i en kommun som

undersöks.

En praktisk aspekt har också funnits vid valet av studieobjekt då författaren sedan

tidigare har kontakt med ett antal tjänstepersoner på kommunen, samt själv bor i kommunen

(Denscombe, 2018). Detta har bedömts underlätta att få kontakt och på så sätt spara tid och

resurser.
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3.1.1 Begränsningar fallstudie

Att i efterhand undersöka anledningar till varför särskilda strategier väljs ut till

översiktsplaner försvårar arbetet genom att det inte nödvändigtvis finns dokument som

motiverar beslutet och undersökningen blir därav beroende av människors minne och

ärlighet. Men genom att undersöka en kommun där strategierna redan tagits fram (till skillnad

mot att undersöka en kommun där strategier håller på att tas fram) riskerar forskaren inte att

påverka hur arbetet går till genom sitt övervakande av situationen. Det har därmed bedömts

att undersöka en kommun vars strategi redan är antagen är det mest lämpliga

tillvägagångssättet. Att också strategin är några år gammal gör också att kommunens arbete

har hunnit anpassas till att följa strategin.

Att bara undersöka en fallstudie försvårar arbetet med att kunna generalisera de

resultat som framställs. Resultaten bör inte se som slutgiltiga och behöver bekräftas genom

vidare studier på andra kommuner (Denscombe, 2018). Genom att undersöka ett fall ges dock

möjligheten att undersöka syftet på djupet på ett sätt som inte skulle gå att göra vid

masstudier eller flera fall (ibid.:87). Resultaten har samtidigt en analytisk generaliserbarhet

och resonemangen går applicera på andra fall.

3.2 Intervju

För att få fördjupad kunskap om processerna som sker bedömdes det att dokument skulle vara

en otillräcklig källa för att kunna besvara studiens frågeställningar. Allting nedtecknas inte i

officiella dokument och till följd av att översiktsplanen är relativt ny, har ingen fördjupad

plan på aktuell strategi ännu gjorts. För att förstå hur en kommun arbetar med strategierna i

översiktsplaner och hur akademiska teorier har översatts till lokal planering, bedömdes det att

intervjuer vara en lämplig metod. Intervjupersonerna valdes utifrån ändamålsurval eftersom

deras erfarenhet och expertis inom området var avgörande för att kunna genomföra en bra

studie (Denscombe, 2018). Totalt har sex stycken intervjuer genomförts med sju stycken

personer (se Tabell 3.1).

Strategisk Samhällsplanering är avdelningen som hade uppdraget att ta fram den nya

översiktsplanen. Därför har en intervju utförts med två tjänstepersoner från denna

avdelningen som i dagsläget jobbar med utveckling av serviceorterna och framtagande av

fördjupad översiktsplan för aktuell strategi. De två tjänstepersonerna deltog i samma intervju

till följd av att de i dagsläget samarbetar i utvecklingen av serviceorterna.
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Enskilda intervjuer har också utförts med tjänstepersoner på andra enheter som på ett

eller annat sätt arbetar med den fysiska planeringen i kommunen. Dessa enheter är

kulturförvaltningen, lokalförsörjningsförvaltningen, fritids- och folkhälsoförvaltningen och

miljöförvaltningen. Dessa förvaltningar valdes då det är de som arbetar med att implementera

de strategier som bestämts i översiktsplanen. En intervju med ett sittande kommunalråd har

också utförts. Eftersom översiktsplaner är politiska dokument som ska representera vilka

strategier som det politiska styret i kommunen vill eftersträva blir det viktigt att veta vilka

förväntningar de har på strategin och hur dessa ska uppnås.

Intervjuerna har, till följd av rådande pandemi, skett över videosamtal. Alla

intervjupersonerna, förutom tjänstepersonerna på strategisk samhällsplanering, fick tre frågor

med sig redan i förfrågan om intervjun. Detta för att enhetschefen skulle kunna välja ut den

mest insatta tjänstepersonen att besvara frågorna och, eventuellt, kunna läsa på sig om ämnet.

Det är sedan dessa frågor som intervjuerna kretsade kring, men intervjupersonerna fick

diskutera fritt kring frågorna, vilket innebär att det gjordes semi-strukturerade intervjuer

(Denscombe, 2018:268f). De övergripande frågorna var följande:

● Känner ni till målet om att skapa en flerkärnig/femkärnig ortsstruktur?

● Hur arbetar ni för att gynna flerkärnigheten i kommunen?

● Vad har ni för förväntningar på flerkärnigheten? (ex ekonomisk, ekologisk & social

vinst/tillväxt; eller mer konkret ex ökad/minskad trafik till/från Borås, ökad

efterfrågan på bostäder i serviceorterna etc.)

Strategisk samhällsplanering fick inte med sig dessa frågor då de är insatta i översiktsplanen

på ett djupare sätt än andra enheter. Intervjun kretsade fortfarande runt dessa frågor och några

ytterligare (se Bilaga 1). Vid referering till intervjuerna och tjänstepersonerna kommer

referenskoden (se Tabell 3.1) hänvisas till.

En enklare transkribering har skett där upprepningar och icke relevanta kommentarer

frånses. Då det bedömts att det är innehållet som är viktigt och inte de exakta ordvalen

(Denscombe, 2018). Intervjuerna har analyserats kring olika teman som återkommit i flera

intervjuer. Temana är:

● Ursprung till strategin

● Hur arbetar man för att gynna strategin

● Hållbar utveckling
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Tabell 3.1 Översikt av intervjuer genomförda i denna rapport

Datum Enhet Representanter Längd

(min)

Referenskod

2021-04-19 Strategisk

samhällsplanering

2 30 A1 & A2

2021-04-20 Kommunalråd 1 30 A3

2021-04-22 Kulturförvaltningen 1 25 A4

2021-04-22 Lokalförsörjningsförvalt

ningen

1 25 A5

2021-04-26 Miljöförvaltningen 1 15 A6

2021-04-28 Fritids- och

folkhälsoförvaltningen

1 40 A7

3.2.1 Innehållsanalys

För att kunna svara på ‘var strategin skiljer sig från forskningen’ och ‘hur kommunen jobbar

med strategin’ bedöms en innehållsanalys lämplig av intervjuerna. På transkriberingarna av

intervjuerna har det skett en innehållsanalys för att kunna kvantifiera vad som de intervjuade

anser viktigast. Genom att koda transkriberingen i uttalanden som berör hållbar utveckling

och sedan kategorisera dessa i social, ekologisk och ekonomisk, kan det analyseras vad som

prioriteras. Medan tjänstepersonerna kan framhålla somliga aspekter av hållbar utveckling

som mer viktiga än andra, kan en analysering av innehållet visa på vad som egentligen ses

som viktigast (Denscombe, 2018).

3.2.2 Begränsningar med intervjuer

Samtliga intervjuade kan ha en bias i att få ageranden att verka mer positiva än vad de i själva

verket är. Här faller det på författarens uppgift att kunna sortera mellan vad som faktiskt sker

22



och vad de intervjuade menar på sker (Denscombe, 2018:290f). Exempelvis kan något litet

projekt antydas vara väldigt stort för att verka viktigare än vad det i själva verket varit. Detta

för att inte verka som att man prioriterar några orter i kommunen lägre än andra orter. Genom

bedömning av trolighet och jämförelse med de andra intervjuer som genomförts kan

eventuella överdrifter sorteras ut. Eftersom intervjuer sker med flera parter kan svaren

trianguleras. Trianguleringen av olika uttalanden ger en mer balanserad bild (ibid.290).

En problematik vid intervjuer är den eventuella intervjueffekten. Denna kan påverka

hur mycket information de intervjuade delger (Denscombe, 2018:277). I detta fall bedöms

intervjuarens utbildning och dennes uppväxt i aktuell kommun vara till godo och därmed inte

utgöra ett problem vid intervjuerna. Stämningen har bedömts vara bekväm och positiv vid

samtliga intervjuer, vilket bör ha gett så ärliga svar möjligt.

Vid innehållsanalysen kan kontexten av meningarna som kodats försvinna. Detta kan

innebära att medan en fras eller mening kan kategoriseras som en specifik hållbarhetsaspekt,

kan den tas ur en kontext där den menade på något annat (Denscombe, 2018). Genom att

kodningen sker av samma person som fört intervjuerna kodas transkriberingen i det större

sammanhanget och kodas efter vad den intervjuade menade och inte efter dess exakta ordval.

Intervjuerna har utförts via videosamtal över internet. Detta kan skapa vissa

begränsningar i att skapa en naturlig kontakt mellan intervjuare och intervjuperson

(Denscombe, 2018:286ff). Den pågående pandemin har dock gjort alla inblandade vana vid

att ha möten och konversationer över videosamtal, vilket har gjort även dessa intervjuer

ganska naturliga. Att inte träffas ansikte mot ansikte har dock försvårat den personliga

kontakt som vanligtvis uppstår vid ett möte. Här har en liten stund av normal konversation

förts, innan intervjuerna började, där forskningen inte diskuterats. Dessa faktorer bedöms ha

kompenserat för bristen på ansikte mot ansikte-möte.

3.2.3 Transparens

Författaren har sedan tidigare haft kontakt med flera av de intervjuade. Nära kontakt har

funnits med tjänstepersonerna på Strategisk samhällsplanering och ytligare kontakt har skett

med flera av de andra intervjuade. Här har intervjuerna förts på ett sätt som att de ska vara

förståeliga även för andra forskare, men viss förkunskap har besuttits som gjort att

förklaringar inte alltid har skett vad gäller vissa områden.
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3.3 Sekundär data och material

Det mest väsentliga dokument för undersökningen är Borås översiktsplan, som fallet bygger

på. Utöver denna används även Borås förra översiktsplan från 2006, Borås Vision 2025,

Borås utbyggnadsstrategier och Borås kulturprogram (se Tabell 3.2). Dessa används i

analyserande syfte samt för att kontrollera påståenden som görs i intervjuer.

Sekundär data som kommer användas involverar främst statistik. Statistiken används

till att jämföra Borås kommun med den akademiska forskningen för att kunna undersöka

vilken forskning som är relevant. Denna statistik kommer från antingen Borås stad själva

eller från Statistiska Centralbyrån (SCB, 2021b). Dessa källor bedöms som pålitliga. Däremot

är statistiken inte framtagen för detta syfte och är inte helt anpassad för detta. Trots detta

kommer den att kunna användas som en fingervisning. Statistiken består av

befolkningsstatistik samt in- och utpendlingsstatistik.

Tabell 3.2 Dokument och sekundär data som använts i analys- och kontrollsyfte under

rapporten

Typ av data Publicerad av Titel Årtal publicerad

Dokument Borås Stad Vision 2025 2012

Dokument Borås Stad Förslag på ny vision

för Borås

2021 (Ej antagen

ännu)

Dokument Borås Stad Översiktsplan 2018

Dokument Borås Stad Översiktsplan 2006

Dokument Borås Stad Utbyggnadsstrategi 2018

Dokument Borås Stad Kulturprogram 2020

Statistik SCB Folkmängd i tätorter 2021

Statistik Borås Stad In- och utpendlings-

statistik

2020
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4 Resultat och analys

I denna del kommer resultat och analys av insamlad data att presenteras. Först kommer

statistik att presenteras för kommunen och analyseras mot den forskning som finns om

polycentrism. Sedan kommer analys av intervjuerna att presenteras. Varefter en analys

presenteras utav hur en tidigare trend fortfarande finns kvar i viss form.

Borås kommun har, som sagts tidigare, tagit fram 9 stycken övergripande strategier i

sin översiktsplan. Det är strategin om ‘femkärnighet’ som denna rapport fokuserar på och den

strategin lyder som följer:

“Borås växer i första hand i de fem kärnorna: staden Borås och de fyra

serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. Staden utvecklas som

kommunens och Sjuhärads kärna med mycket bostäder och ett stort utbud av

arbetsplatser, handel, kultur och nöjen. Staden är navet för den regionala

infrastrukturen. Serviceorterna stärks som lokala centra för omgivande orter och

landsbygd, med bra utbud av bostäder, vardagsservice och kollektivtrafik.”

(Borås Stad, 2018:28)

4.1 Borås kommun

Staden Borås är placerad centralt i kommunen med sina fyra serviceorter i vardera

väderstreck (se Figur 4.1). Under teko-krisen på 1970-talet drabbades Borås hårt då flera av

de stora arbetsgivarna inom textilindustrin flyttade sin produktion utomlands. Detta syns

tydligt i statistiken där invånarantalet kraftigt minskar under 1970-talet och inte börjar stiga

igen förrän under 2000-talet (se Tabell 4.1). En intressant iakttagelse i denna statistik är också

att medan Borås tätort minskade i befolkning, växte de flesta serviceorterna.

Serviceorterna har, likt många andra städer i Sverige, vuxit upp runt järnvägsstationer.

Idag har tre av dessa fyra serviceorter fortfarande kvar sin station. Endast i Dalsjöfors har

järnvägen rivits upp. Detta gör de till, vad som kallas, urbana stationssamhällen. Stationen i

stationssamhällen ger en möjlighet att integrera ett hållbart resande genom att bygga nära

stationen (Ranhagen & Gustafsson, 2020).
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Figur 4.1: Karta över Borås kommun med centralorten Borås och de fyra serviceorterna

utmarkerade

Tabell 4.1: Folkmängd i utvalda tätorter och utvalda år, statistik från SCB

Tätort 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Borås 73 344 63 271 59 709 61 935 66 273 73 980

Dalsjöfors 2 396 2 975 3 332 3 384 3 362 3 795

Fristad 3 559 4 307 4 574 4 632 4 924 5 833

Sandared 3 394

Viskafors 3 735 4 476 4 180 3 739 3 790 3 683

Totalt i kommunen 107 562 102 129 101 766 96 883 103 294 113 714
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4.1.1 Hur polycentrisk är Borås kommun idag?

Genom att analysera hur Borås kommun ser ut i dagsläget går det att förstå vilken forskning

som är relevant för analyseringen.

Vid en rank-size jämförelse kan vi se att Borås tätort står för 65% av befolkningen i

kommunen, medan serviceorterna står för cirka 3-5% per tätort (se Tabell 4.2). Detta tyder på

en starkt morfologisk monocentrisk stadsstruktur (Burger et al. 2014). Medan serviceorterna

är relativt likvärdiga i storlek, är Borås avsevärt mycket större. Under en av intervjuerna

påpekas också ett mål om att, fram till 2035 (sett från 2015 års siffror), bygga 12 500

bostäder, varav 500 ska byggas i varje serviceort (A1). Dessa siffrorna är inte bestämda

politiskt men är ett internt mål. Utöver detta är den totala siffran bostäder något tvetydig.

Under rubriken “Bostadsbehov” skriver man i översiktsplanen att det behövs byggas totalt 15

000 bostäder i kommunen fram till 2035, medan man i Sverigeförhandlingen förbinder sig att

bygga 12 500 bostäder (Borås Stad, 2018:12&15). I räkneexemplet används 12 500 totala

bostäder och 2 personer per bostad (se Tabell 4.2).

Tabell 4.2: Andelen invånare i Borås kommun som bor i utvalda tätorter (baserad på statistik

från SCB)

Tätort % av

befolkningen

(2020)

% av

befolkningen

(2035)

Borås 65,06 % 69 %

Dalsjöfors 3,34 % 3,5 %

Fristad 5,13 % 4,8 %

Sandared 2,98 % saknar data

Viskafors 3,24 % 3,5 %

Som vi kan se på den uppskattade befolkningstillväxten för serviceorterna kommer

inte andelen boende i dem att öka märkbart, utan Borås kommer fortsätta öka i andel av

befolkning. Denna uträkning utgår från att inget bostadsbyggande av dessa 12 500 bostäder
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sker utanför dessa städer, vilket är ett osannolikt scenario. Men målet med bostadsbyggandet i

serviceorterna kommer oavsett inte att minska skillnaderna i storlek, men kan bromsa den

ökande skillnaden.

Tittar vi istället till en funktionell stadsstruktur är resultatet annorlunda. Här mäter vi

vilket utbyte som finns mellan orterna, och medan data kring detta är bristande, finns det trots

allt viss data som kan ge oss en fingervisning över vilket utbyte som finns. Genom att kolla

på statistik för in- och utpendling kan vi se att kommundelarna har en relativt hög grad av

inpendlare i förhållande till sin storlek. Medan utpendlingen fortfarande är betydligt större

visar det trots allt på att flöden sker åt flera håll (se Tabell 4.3). Detta är tecken på att det är

en funktionell polycentrism i kommunen (Burger et al. 2014). Denna statistik begränsas i att

den inte visar var denna inpendling kommer från och vart utpendlingen går. Men den visar

trots allt att kommundelarna är mer än bara så kallade ‘sovstäder’. Intressant är också att både

in- och utpendling har ökat sedan 1998 i samtliga kommundelar, vilket kan vara ett tecken på

att vi rör oss mer och är mer villiga att pendla till våra arbeten.

Siffrorna i kombination med uttalanden i intervjuerna tyder på att Borås Stad inte

strävar efter en traditionellt polycentrisk kommun (Parr, 2004). Storleksmässigt försöker man

inte minska klyftan mellan serviceorterna och centralorten, samtidigt som man inte heller

aktivt försöker skapa kopplingar från centralorten till serviceorterna (A1).

Tabell 4.3: Statistik för in- och utpendling över kommundelsgränser inom Borås kommun,

uppdelat på kommundelar (baserad på data från Borås Stad, 2020b)

Kommundel In              2018 Ut              2018 In              1998 Ut              1998

Dalsjöfors 1098 4663 792 3950

Fristad 1314 3903 1035 3178

Sandhult

(Sandared)

1039 4049 675 3051

Viskafors 760 2687 643 2338
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4.2 Arbetet med strategin

I ett första skede av utvecklandet av den nya översiktsplanen togs det fram fyra scenarier, i ett

så kallat scenariokors, där tjänstepersoner från flera olika förvaltningar fick spåna på hur

samhället skulle se ut om man byggde enligt något av dessa scenarier. De fyra scenarierna var

att bygga; tätt eller glest, småskaligt eller storskaligt. Dessa scenarierna togs fram

tillsammans med flera förvaltningar och utvärderades sedan tillsammans med dessa i

förhållande till värdeord tagna från ‘Vision 2025’ (Borås 2020c). Spår av dessa finns

fortfarande i översiktsplanen (Borås Stad, 2018:17). När dessa scenarierna sedan presenteras

för politiken ansågs dessa ge dåliga förutsättningar för den levande landsbygden.

4.2.1 Ursprung

Strategin om flerkärnigheten kom till efter att politiken specifikt bad om den efter att det

första förslaget som presenterades var för centrerat mot Borås och ansågs dåligt för en

levande landsbygd (A2 & A3). Men det finns mer bakom det.

När det första förslaget ansågs för centrerat mot Borås tätort går även flera planerare

en kurs i “Klimatsmart Planering”, som hölls av Ulf Ranhagen, professor vid KTH och Luleå

tekniska universitet (A2). Denna kurs var en del i forskningen när Ranhagen utvecklade

projektet “Klimatsmarta och attraktiva transportnoder”. Syftet med denna forskning var att

fördjupa kunskapen kring hur stationer och deras omgivning påverkar invånares resmönster

(Ranhagen et al. 2015). Genom att bo nära en station, och gärna ha sin arbetsplats nära en

station, ökar chansen att människor använder kollektivtrafik. Här kan man tänka sig att Borås

kommun var ett bra fall att undersöka med sina serviceorter som ‘transportnoder’.

Under arbetet med att ta fram översiktsplanen var alla nämnder med i processen på ett

eller annat sätt (A4, A6 & A7). Detta innebar att de hade möjlighet att uttrycka sina åsikter

om de strategier som togs fram. Sedan var de även skyldiga att svara på remissen om

översiktsplanen där de än en gång fick möjlighet att uttrycka sina åsikter.

Transporter

Polycentrism ska bidra till fördelar i transportnätet där det bland annat ska minska trängsel

och utsläpp (Parr, 2004) och det ska minska antalet resor som görs (Roberts, 1999; Ranhagen

et al. 2015). För att uppnå detta menar man på Borås Stad att genom ökat invånarantal
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kommer underlaget för service att öka, detta kommer i sin tur att minska behovet av att åka

till centralorten som eventuellt ligger längre bort (A2). Trots  risken att antalet transporter

mellan orterna ökar i takt med att de växer (Li et al. 2019) tror man att risken är större om

serviceorterna istället krymper (A2).

2018 gjorde Trafikverket en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) över Borås med namnet

“Noden Borås” (Andersson et al. 2018). I denna ÅVS undersökte man förutsättningarna för

det infrastrukturella system som fanns i Borås. Här kom man fram till bland annat följande:

“Borås är idag en relativt bilburen stad och för att tillgodose såväl klimatmål som

resbehov behöver kollektiva färdmedel och gång- och cykelbanor prioriteras i

stadsrummet. Detta är särskilt viktigt i stadens urbana stråk och till serviceorterna.”

(Andersson et al. 2018:26)

4.2.2 Arbete för att gynna flerkärnigheten

Arbetet för att gynna flerkärnigheten är mångsidig och sker från samtliga håll där intervjuer

har genomförts. Dock sker det på olika sätt där vissa enheter jobbar direkt mot målet om en

flerkärnig kommun, medan andra jobbar mer allmänt mot hela kommunen. Vad som gynnar

flerkärnigheten i det långsiktiga perspektivet är delvis spekulativt, men bedömningen vad

som gynnar utgår från vad anledningen och målet är med handlingarna.

Grundläggande sker det just nu en fördjupning av strategin där enheten Strategisk

samhällsplanering tar fram utvecklingsstrategier för serviceorterna. Dessa

utvecklingsstrategier ska likna strategierna från översiktsplanen, men vara inriktade mot

serviceorterna istället (A3). I samband med detta sker också en kartläggning över var man

kan tänka sig ny bebyggelse, vad man vill bevara och var man vill utveckla, i serviceorterna.

Detta görs i flera steg och inleddes med en enkätundersökning i varje serviceort, vilket fick

totalt över 2000 svar från invånare i serviceorterna. Efter sammanställning av dessa har det

skett workshops med invånare från vardera serviceort där enkätundersökningen har legat till

grund för fortsatta diskussioner kring samma frågor. Detta arbetssätt ger möjlighet för

planerarna att även ta hänsyn till upplevelsen av rummet (Roberts et al. 1999). Slutligen har

en workshop med tjänstepersoner från olika förvaltningar och kommunala bolag skett för att

fortsatt utveckla och diskutera resultaten. Allt detta kommer ligga till grund för de

utvecklingsstrategier och den fördjupade översiktsplanen som Strategisk samhällsplanering

sedan tar fram. “Denna fördjupning ska visa, inom kommunen som organisation, men också
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utåt, att man vill att det ska byggas i serviceorterna” (A1). Det här är det grundläggande sättet

som Borås Stad översätter teori på till praktik. Detta sätt att ta sig an flerkärnigheten tyder på

att strategin är mer för sammanhållning än för konkurrens (Meijers, 2008).

Vid framtagning av detaljplaner sker det en viss prioritering i Borås kommun. Detta

behov av prioritering kommer till följd av att det godkänns fler planbesked än detaljplaner

som hinner handläggas. Därför sker en prioritering där politiker och tjänstepersoner behöver

välja vilka som ska hinnas med att göra varje år, oftast prioriteras detaljplanerna som ligger

inom utmarkerade utvecklingsområden. Genom att se de centrala delarna av serviceorterna

också som utvecklingsområden ökar dess prioritering av detaljplanehandläggningen, samt

målet med 500 bostäder per serviceort ligger till grund för dess prioritering.

Här lyfts också behovet av trygghetsboenden i serviceorterna, där bostäderna i

dagsläget består till stor del av friliggande villor, så att äldre invånare kan flytta från sina hus

och till trygghetsbostäder utan att behöva lämna sin hemort (A3). Detta skapar inflyttning av

barnfamiljer i orterna och en rullians på bostadsmarknaden. Inflyttning av barnfamiljer skapar

också behov av skola och därmed också arbetsplatser. Dessa faktorer bidrar till en levande

landsbygd, vilket var målet med strategin från början.

Kulturarbetet jobbar både mot hela kommunen och inriktat mot serviceorterna.

Kulturförvaltningen jobbar med tre strategier där den första är att det ska vara en tillgänglig

kultur i hela Borås kommun. Detta gör man genom att det ska finnas bibliotek och

mötesplatser i varje serviceort, kulturskolan ska vara tillgänglig i hela kommunen och

drivande av kulturföreningar (A3). I detta har man också kommit fram till att varje serviceort

ska få en muralmålning. Detta kommer som följd att det varit stor efterfrågan från de som bor

i serviceorterna. Muralmålningarna är del av en kulturell satsning på street art i Borås

kommun som går under namnet ‘No Limit’ och som sedan 2014 har sett skapandet av flera

väggmålningar runt om i Borås tätort (No Limit, 2020).

Föreningsliv och ungdomsverksamhet är något som Fritids- och

folkhälsoförvaltningen (FoF) jobbar med för skapa och bibehålla en levande landsbygd.

Mycket av deras arbete ligger i att samarbeta med boende på orten i olika former. En del av

deras uppdrag är att arbeta strategiskt med landsbygdsutveckling och att stötta ortsråden i det

arbetet. Ortsråden är lokala intresseföreningar som samordnar och driver forum för

serviceorternas utveckling. Här stöttar man ortsråden i utvecklingen av sina orter vilket sker

bland annat genom ekonomiskt stöd och genom vägledning. Detta ger orterna möjlighet att

utvecklas efter sina lokala behov, men tjänstepersonen på FoF poängterar att förvaltningens

stöd alltid måste var likvärdigt även om orternas behov är olika (A7). Här försöker man
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samarbeta med lokala aktörer för att, som tjänstepersonen uttrycker sig, “ett plus ett ska bli

tre” (A7). Med detta menar man att man ska kunna få ut mer av den insatsen man gör genom

att samarbeta.

Medan mycket fokus ligger på att bygga bostäder i orterna, finns mindre fokus på att

skapa arbeten. Här menar kommunalrådet att det inte är kommunens uppgift att skapa

arbeten, men det är däremot deras uppgift att möjliggöra etablering av företag (A3). Här

poängteras också ett uppdrag i budgeten där man ska tillgängliggöra industrimark i

serviceorterna. Under en av intervjuerna med tjänstepersonerna påpekas att det är lätt att mäta

bostadsbyggandet, vilket kan förklara fokuset på det (A2). Tjänstepersonen fortsätter med att

beklaga sig över att det är svårt att mäta hur man når upp till sociala och kvalitativa värden.

Mycket av arbetet kommer från att stötta invånarna istället för att bestämma vad som

ska finnas. Här ser vi bland annat Fritids- och folkhälsoförvaltningens arbete med ortsråden,

men även andra initiativ som ‘medel för lokal utveckling’. Där politiken har undvarat pengar

som kan sökas för att utveckla lokala områden. Detta behöver inte i sig vara i serviceorterna,

utan ska vara för invånare att själva få stöttning i att utveckla något de vill ha lokalt. Arbetet

sker till stor del bottom-up i dessa orterna genom att involvera invånarna i

fördjupningsarbetet, genom att stötta ortsråden, genom att stötta föreningar och lokala

grupper med resurser och att lyssna till invånarnas vilja i den framtida utvecklingen. Dessa

åtgärder gör det enklare för planerare att bygga på och bevara de mjuka aspekterna av orterna

som invånarna vill ha kvar (Roberts et al. 1999).

Verksamheter

I flera fall finns det grundläggande verksamheter som ska finnas i varje serviceort vilket

tillgodoser ett grundutbud och tillgängliggör ett fortsatt levande samhälle. Detta inkluderar

bland annat att varje serviceort ska ha ett bibliotek, vilket kulturförvaltningen ansvarar för

(A4). Bibliotek ger invånarna möjlighet till en offentlig plats utan krav. Här poängterar också

den intervjuade från kulturförvaltningen att tillgång till ett bibliotek är viktigt för det

demokratiska samhället (A4).

Andra verksamheter som ska finnas tillgängliga är mötesplatser och öppen

ungdomsverksamhet. För serviceorterna innebär detta att det ska finnas minst en kommunal

fritidsgård per serviceort (A7).

32



Dessa krav på att tillgodose vissa verksamheter i serviceorterna är ett sätt att hålla

orterna levande och att visa invånarna att man tror på orterna och dess framtid. Att ha

grundläggande verksamheter i serviceorterna ökar den rumsliga balansen som polycentrism

eftersträvar (Copus, 2001).

Samarbete

För att kunna följa alla de planer och strategier som antas i kommunen krävs det ett

samarbete mellan alla förvaltningar och enheter. Lokalförsörjningsförvaltningen förklarar hur

arbetet för att ta fram platser för nya skolor med mera går till genom en lokaliseringsgrupp

(A5). Denna lokaliseringsgrupp består utav planavdelning, strategisk samhällsplanering,

tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen med mera. Det försäkrar att de platser man

föreslår för byggande nästan alltid är rätt från början och alla aspekter har tagits hänsyn till.

Samarbete blir också en viktig del vid framtagande av detaljplaner (Mattsson &

Hagander, 2020:57f). Redan under planbeskedet får samtliga berörda förvaltningar och

enheter möjlighet att kommentera på om det är en bra idé att gå vidare med. Sedan vid

framtagande av detaljplaner kallas också samtliga berörda till att få vara med i diskussioner

kring utformning av detaljplanen för att försäkra att planer och strategier tas hänsyn till. För

flera förvaltningar, bland annat Miljöförvaltningen, blir detta den främsta metod för att kunna

arbeta mot sina mål och inom sin expertis. Detta kan vara frågor om biologi, buller,

luftövervakning med mera (A6). Genom att delta i detaljplanearbetet kan dessa förvaltningar

göra sina röster hörda inom sina expertområden.

Samarbetet fortsätter även med invånarna. Genom Fritids- och folkhälsoförvaltningen

förs invånarna i serviceorternas röster fram där man för deras röst (A7). Dessa samarbeten

fungerar som ett sätt att minska klyfta mellan olika delar av kommunen (Waterhout et al.

2005).

4.2.3 Hållbar utveckling

Redan första meningen i Borås översiktsplan sätter ut för att skapa en hållbar kommun.

Översiktsplanen inleds med meningen:

“I översiktsplanen visar Borås Stad hur kommunen ska utvecklas för att skapa en

attraktiv och hållbar kommun.” (Borås Stad, 2018:2)
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Detta lägger ribban för att hållbar utveckling är en av de viktigaste målen för Borås kommun.

Dock är hållbarhet ett brett spektrum och kan betyda olika saker. För att förstå hur det har

översatts till den praktiska planeringen behöver det analyseras. Vid analysering av

intervjuerna kom flera hållbarhetsaspekter fram. Det var särskilt tydligt när det kom till

inkluderande aspekter och den sociala hållbarheten.

Social hållbarhet

Flera av de intervjuade förklarade att deras arbeten består till stor del utav att inkludera och

involvera invånarna i utvecklingen (A1, A4 & A7 m.fl.). Genom att fokusera även på

serviceorterna och deras behov inkluderar man fler medborgare i samhället. Detta minskar

risken för att dessa orterna och dess invånare hamnar i periferin (Copus, 2001). Här kan vi se

exempel i fördjupningsarbetet som görs av Strategisk samhällsplanering där det pågår en

diskussion med invånarna för att ta fram utvecklingsstrategierna. Fördjupningsarbetet har

inletts med en enkätundersökning för att förstå vad invånarna vill bevara, vart de kan tänka

sig ny bebyggelse och flera andra aspekter. Detta har sedan fortsatt med workshops för att

specificera och utveckla de svar som kommit fram under enkätundersökningen.

Kommunalrådet menar att detta är en viktig del för att stärka själen och tilltron till samhället.

Att inkludera de boende i samhället är ett viktigt steg för Borås Stad vid utvecklingen av

flerkärnigheten.

Viktigt för Borås Stad att uppmärksamma är i vilken mån de boende har varit

involverade, om det eventuellt är grupper som är underrepresenterade i dessa undersökningar.

Eftersom flerkärnighet kan gynna grupper i samhället olika (Burger, 2014) kan vissa aspekter

för en specifik grupp missas om denna grupp är underrepresenterade i enkätundersökningen.

Särskilt med enkätundersökningar och workshops utförda över internet och på svenska kan

stora grupper ha blivit exkluderade.

Social hållbarhet i kulturförvaltningens arbete syns i att förvaltningen ska tillgodose

kultur till hela kommunen och bibliotek i alla serviceorterna (A4). Dessa anses så pass viktiga

att alla ska ha tillgång till dem. Utöver detta prioriteras även ett starkt föreningsliv i

serviceorterna och kringliggande orter.

Genom att involvera befolkning i serviceorterna skapas en likvärdighet mellan

människor. Detta skapar social hållbarhet där, oavsett var man bor i kommunen, ska ens röst
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ändå bli hörd och ens behov tillfredsställda. Alla intervjuade och deras respektive förvaltning

jobbar på ett eller annat sätt med detta i stor utsträckning.

Ekologisk hållbarhet

Den ekologiska hållbarheten arbetas mot i stor del genom att minska antalet resor, längden på

resor och ändra sättet som folk reser. Utöver detta är också förtätning av redan bebyggda

områden till följd av den ekologiska hållbarheten. Genom ökad täthet kommer även

kollektivtrafik-användandet att öka, då dessa är beroende av varandra, bättre tillgång till

kollektivtrafik minskar bilberoendet och utsläppen av växthusgaser (Roberts et al. 1999). Det

finns dock en risk att resor mellan orterna ökar i fall för stort fokus läggs på bostäder och

näringslivet inte växer i takt med invånarantalet vilket inte skulle bidra till de fördelar som

polycentrismen ska ge (Li et al. 2019).

Genom att öka antalet boende i serviceorterna, ökar man även underlaget för

kommersiell och icke-kommersiell service. Detta kan vara livsmedelsbutiker och annan

handel, men även vårdcentraler och skolor. När tillgängligheten av dessa ökar, minskar

samtidigt behovet av att behöva göra längre resor till Borås. Detta gäller då även för

landsbygden runt omkring serviceorterna som helst ska kunna utföra vardagsbehoven i den

närmsta staden. Genom att kunna tillgodose dessa behov minskar man den rumsliga periferin

som annars kan drabba mindre orter (Copus, 2001).

Ekonomisk hållbarhet

Det är en tydlig avsaknad av den ekonomiska aspekten i dessa intervjuer. Utöver ett tillfälle

då en tjänsteperson (A6) lyfter att det är bra för ett samhälle att inte bara satsa "alla ägg i

samma korg", har inga övriga uttalande analyserats som ekonomiska. Tjänstepersonen

förtydligar med “men man behöver försörja sig på olika saker och inte vara beroende av en

enda grej” (A6). Historiskt har Borås kommun drabbats hårt när textilindustrin till stor del

flyttade produktion utomlands och kommunen kan göra väl i att uppmuntra en diversifiering.

När kärnor i regioner utvecklar olika specialiserade industrier behöver också de styrande vara

beredda på att dessa kärnor kan drabbas olika hårt vid lågkonjunkturer (Groth et al. 2011).
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Vid analyseringen av intervjuerna uppmärksammades totalt 31 stycken tillfällen där

hållbarhet var i fokus. Dessa kunde bestå utav arbetsmetoder, mål eller anledningar. Dessa

placerades sedan i någon av de tre aspekterna av hållbarhet; social, ekologisk eller

ekonomisk, samt en kategori för mer allmänna uttalanden där en specifik hållbarhet inte gick

att kategorisera. Uppdelningen har en tydlig fokus mot social hållbarhet och att skapa ett

jämställt samhälle (se Figur 4.2). Men vid förfrågan under intervjun om flerkärnigheten var

en fråga om social hållbarhet blev svaret snarare att det var en fråga om ekologisk hållbarhet

eller att det inte går att separera idéerna om hållbarhet (A2 & A3).

Figur 4.2 Uppdelning av hållbarhetsaspekter som uppmärksammades under intervjuer

4.3 Tidigare trender

För att förstå problematiken med en undermålig översättning av akademisk teori till lokal

planering, behöver vi också förstå hur länge dessa finns kvar. Under början av 2000-talet dök

teorin om den kreativa klassen upp från nästan ingenstans. Överallt i västvärlden började

städer planera för att kunna locka den kreativa klassen. Städerna skulle visa att de hade de tre

T:na; Teknologi, Talang och Tolerans (Florida, 2012). När västvärlden blev mindre beroende
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av de gamla tunga industrierna skulle det nu ersättas med kreativa och kunskapsintensiva

företag. Medan mycket av pratet om specifikt den ‘kreativa klassen’ försvinner från de

offentliga planerna, finns det fortfarande spår kvar från detta tänket. Både genom att locka

kreativa människor men också genom att skapa kreativitet.

Vid analysering av officiella planer, strategier och program i Borås kommun finns det

några få tillfällen kvar av strävandet efter kreativitet i samband med företagande. I Borås

‘Vision 2025’ (2012) kan vi se under rubriken “Företagandet växer genom samverkan”

följande mening: “Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar

av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.” (Borås Stad, 2012:5). Samma

citat återfinns i översiktsplanen (Borås Stad, 2018:16). Samtidigt finner vi ett annat citat som

påvisar vilken sorts branscher Borås vill locka till kommunen: “Kunskapsintensiva och

kreativa branscher ges plats i den täta, blandade stadsmiljön där möten och nya idéer kan

uppstå.” För att jämföra detta med tidigare planer fanns det i Borås kommuns föregående

översiktsplan, från 2006, inga referenser till kreativitet. Denna översiktsplan introduceras

under samma tid som trenden av den kreativa klassen började bli populär. Samtidigt som det

kreativa fortfarande eftersträvas i den relativt nya översiktsplanen, kan vi också se att i

förslaget på den nya visionen för Borås att strävandet efter kreativa företag försvunnit (Borås

Stad, 2021). Se Tabell 4.4 nedan för översikt av dokumenten.

I strävan att locka särskilda individer till sin kommun exkluderar man per automatik

andra individer som inte känner att de tillhör denna gruppen människor (Atkinson &

Easthope, 2009).

Tabell 4.4 Översikt över antalet gånger ‘kreativ’ skrivs i utvalda dokument

Dokument Antal gånger ‘kreativ’ används Antal gånger ‘kreativ’ används

i samband med företagande

Vision 2025 4 1

Förslag på ny vision för Borås 2 0

Borås stads översiktsplan 2006 0 0

Borås stads översiktsplan 2018 4 2
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4.4 Pandemins eventuella effekt

Under tiden som denna forskning sker, pågår också en pandemi. Detta har skiftat

diskussionerna i samhället i stort och även i intervjuerna har detta kommit på tal. Pandemin

har påverkat alla i samhället på ett eller annat sätt och under intervjuerna kom det också på tal

hur det kommer påverka samhället i framtiden. Medan inga svar kan ges på det i dagsläget

anses det fortfarande aktuellt att diskutera och hålla i åtanke när rapportens slutsatser

diskuteras.

Under intervjuerna diskuterades bland annat hur invånarnas resvanor har ändrats

under pandemin och att fler har jobbat hemifrån. Detta ger flera effekter ifall denna trenden

håller i sig även efter pandemin. Den ena effekten som diskuterades var en efterfrågan på

bostäder längre ifrån storstäderna. En varsamhet kring stora folkmängder skulle kunna få folk

att vilja undvika det folktäta centrum. Detta skulle eventuellt kunna innebära ökad efterfrågan

i serviceorterna, men även ökad efterfrågan i de mindre orterna på landsbygden. Allt medan

efterfrågan i Borås tätort skulle minska. Även om detta är spekulationer som tiden får utvisa

behöver en viss uppmärksamhet ske från kommunens håll där man kan behöva agera snabbt i

en nära framtid. Samtidigt tyder tidigare forskning på att modern teknik fortfarande inte kan

ersätta det värde som ansikte mot ansikte ger (Roberts et al. 1999; Storper & Venables, 2004).

En ytterligare aspekt är att de jobb som går att göra hemifrån tenderar att kräva högre

utbildning och ge högre lön (Dingel & Neiman, 2020). Detta kan därmed också skifta

bostadsefterfrågan till att billigare bostäder finns i städerna och dyrare i periferin.

Om fler arbetar hemifrån kommer även resvanor att ändras. Detta kan innebära att

kollektivtrafiken blir mindre belastad, men kan även tvärtom innebära att färre personer äger

en bil och därmed använder kollektivtrafiken de gånger som resor behöver ske.

Detta baseras på spekulationer, men bör också tas hänsyn till vid läsning av slutsatsen.

I diskussionsdelen här efter kommer dessa spekulationer inte att tas hänsyn till utan utgår från

vad vi vet i dagsläget.
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5 Diskussion och slutsats

I denna del diskuteras resultaten från resultat- och analysdelen utifrån det teoretiska

ramverket. Sedan kommer en slutsats att presenteras där uppsatsens frågeställningar besvaras.

Efter detta följer en reflektion kring framtida forskning, hur forskningen kan fortsätta och vad

som kan göras annorlunda.

5.1 Diskussion

Den mest energieffektiva och utsläppsfria staden vore en tät monocentrisk stad där alla

invånare bor inom promenadavstånd till kärnan. Men för större städer är skalan och

ekonomin i detta helt olämplig och gör det till en orimlig utopi (Roberts et al. 1999). I en stad

som Borås som växer och som redan har flera problem med trängsel i staden och

överbelastade vägar (Andersson, 2018), behöver andra lösningar ses över.

5.1.1 Periferi

Borås kommun liknar till stor del utformningen som påvisas i Christallers Centralortsteori

(Christaller, 1966). Detta är dock bara en förklaring till varför orterna har fått den rumsliga

placering i förhållande till varandra som de har. Denna rumsliga periferi, som serviceorterna

har, har mindre betydelse i dagens samhälle. Till följd av bättre transporter och

kommunikation, strukturella förändring, i form av mindre tung industri, och teknologiska

förändringar, som e-handel, medför inte denna rumsliga periferi längre samma nackdelar

(Copus, 2001). Istället är det andra, icke-rumsliga, faktorer som påverkar ifall områden får

nackdelen av att vara i periferin. Här kan faktorer som dåligt bredband och låg utbildning

vara faktorer som gör att områden hamnar i periferin där invånarna inte känner sig som en del

av regionen (ibid.). Borås Stad arbetar dessa områden på olika sätt. Genom att ha ett

bibliotek, grundskola F-9 och andra verksamheter i varje serviceort ökar man tillgången till

utbildning. Poängteras bör dock att ingen av kommunens gymnasieskolor finns i

serviceorterna, utan är alla samlade i centralorten. Med ett kommunalägt fiberbolag har man

också möjlighet att erbjuda bra internet till större delar av kommunen. I kommunen har man

högre än rikssnittet andel med, och med tillgång till, fiber utanför tätorterna (Post- och
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telestyrelsen, 2020). Detta är positiva tecken för att undvika att delar av kommunen hamnar i

en, så kallad, icke-rumslig periferi.

När man utvecklar en flerkärnig ortsstruktur finns det en risk att orterna som inte

fokuseras på, vanligtvis de som anses för små, hamnar i skymundan och att en ökad

polarisering uppstår som följd (Copus, 2001). Genom Borås Stads grundläggande tanke om

att serviceorterna ska fungera som centrum för mindre kringliggande orter kan detta problem

möjligtvis undvikas och genom att utveckla dessa fyra serviceorter ger man även bättre

tillgång till service för boende i periferin.

5.1.2 Transporter

Ett bekymmer i att sträva efter polycentrism när en av kärnorna är betydligt större än dem

andra kommer i att transporterna ökar (Li et al. 2019). Om arbetena fortfarande finns kvar i

Borås tätort men mängden bostäder, och därmed invånare, ökar i serviceorterna, kan behovet

av pendling mellan orterna öka. Medan en tjänsteperson menar på att trängseln ökar, är dock

risken mindre än om orterna krymper och underlaget för verksamheter därmed krymper,

vilket kommer leda till att vardagens ärenden kommer behöva utföras i centralorten (A2).

Historiska siffror visar dock på att serviceorterna har hållit sina invånarantal stabila även när

Borås tätort har krympt. Detta är en utvärdering som kommer behöva göras i framtiden

när/om de planerade 500 bostäder per serviceort blir byggda. Samtidigt eftersträvas mål om

att resande med kollektivtrafiken ska öka genom att stärka kollektivtrafikens kopplingar

mellan orterna. Här finns en av Borås andra strategier från Översiktsplanen som lyder: “Bygg

för mer buss, cykel och gång” (Borås Stad, 2018). Denna strategi strävar efter att bygga där

kollektivtrafik redan är stark och underlätta för invånare att använda kollektivtrafik, genom

tillgång till pendelparkering och liknande. Även det ökade antalet invånare i serviceorterna

kommer ge ett bättre underlag för kollektivtrafiken, dessutom planeras utbyggnaden av

serviceorterna kring ‘knutpunkter’ där kollektivtrafiken ska vara lättillgänglig. Lättillgänglig

kollektivtrafik bidrar till att man använder den, främst om ens arbete ligger nära stationer

(Roberts et al. 1999; Ranhagen & Gustafsson, 2020). Men något måste komma först och i

nuläget verkar det som att kommunen bygger bostäderna först och stärker kollektivtrafiken

sedan, vilket eventuellt kan öka trafikträngseln kortsiktigt i alla fall (Li et al. 2019).
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5.1.3 Näringsliv

En grundläggande tanke om varför polycentrism är en lyckad stadsutvecklings-policy beror

till viss del på att den sammanför två idéer som tidigare setts som motstridiga, nämligen

sammanhållning och konkurrenskraft (Waterhout et al. 2005). Här frångår Borås kommun

delvis den forskningen genom att inte, åtminstone uttalat, försöka skapa konkurrens mellan

kärnorna. Fokuset för Borås kommun ligger tydligt på en sammanhållning inom kommunens

orter, oavsett om det handlar om att landsbygden ska känna sig lyssnade till eller att mindre

orter ska ha lokala kärnor att utföra vardagens behov i. I intervjun med kommunalrådet

nämndes ett uppdrag om att utveckla industrimark även i serviceorterna. Detta går i dagsläget

inte att kontrollera i vilken utsträckning detta sker. Men att möjliggöra för industrimark och

andra former av verksamhet kan egna former av specialiserad verksamhet utvecklas i dessa

orter (Roberts et al. 1999), samtidigt som det skulle kunna jämna ut den rumsliga balansen

mellan orterna (Burger et al. 2014). Detta skulle skapa ett flöde mellan orterna, både genom

arbetspendling men också genom transporter mellan företag i olika orter (Roberts et al. 1999;

Parr, 2004).

Medan dessa orterna har vuxit upp kring sina egna industrier, är det inte

nödvändigtvis dess industrier som har hållit de levande. Precis som Borås, drabbades även

dess serviceorter utav tekokrisen. Men genom att hålla orterna levande kan platserna bli

attraktiva för nya industrier och entreprenöriella idéer, mycket till följd av att investering i

infrastruktur redan är gjord (Parr, 2004).

5.1.4 Hållbar utveckling

Strategin tar sin form genom en hållbar utveckling inom främst ekologiska och sociala

aspekter. Medan det främst påpekas de ekologiska aspekterna från kommunens håll,

innehåller tillvägagångssättet många socialt hållbara aspekter. Genom att förtäta nära

stationer på redan bebyggd mark ökar man tillgängligheten av kollektivtrafik och man tar

mindre ny mark i anspråk vilket gynnar den ekologiska hållbarheten (Ranhagen et al. 2015).

Samtidigt har man valt att använda sig av en bottom-up metod där fördjupningen av strategin

utvecklas tillsammans med invånarna i de berörda orterna. Detta har förutsatt att de lokala

invånarna velat engagera sig, vilket det har visat sig att de vill. Genom de totalt över 2000

enkätsvaren och ett stort engagemang i workshops har invånarna fått göra sina röster hörda

och kommunen har fått ett stabilt underlag till hur orterna ska utvecklas.
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Agenda 2030 tog fram 17 mål för en global hållbar utveckling. Mål 10 av dessa är

målet om minskad ojämlikhet (Regeringskansliet, 2015). En del i detta mål är att invånare,

oavsett var man bor, ska känna sig lyssnade på. Detta kan ses som en ganska utvecklad del i

Sverige där man har en utbredd rösträtt. Men det handlar likväl om att invånare i mindre orter

också ska känna sig inkluderade och lyssnade på.

Medan en ekologisk hållbarhet har varit grundläggande för strategin om

femkärnighet, är det ändå det sociala arbetet som skiner igenom. Att utveckla ekologiskt görs

enklast via experter, men att utveckla socialt måste ske i samarbete med invånarna. Här har

Borås Stads tjänstepersoner och politiker arbetat aktivt med invånarna för att inkludera dem i

den framtida utvecklingen.

5.1.5 Trender i stadsutveckling

Medan det inte menas något negativt i att eftersträva kreativa invånare och kreativa företag,

visar analyseringen på att trender inom stadsutveckling påverkar utformning av planer och

strategier. I fallet med att ‘skapa kreativ samverkan’ är det inget fel på själva målet, utan bara

att meningen hade fyllt samma syfte även utan ordet ‘kreativ’. Denna sortens ord kan

användas i all välmening men kan påverka och fungera exkluderande (Franzén et al. 2016).

Företag som inte ser sig som kreativa kan känna sig exkluderade i en stadsutveckling där

kreativitet är prioriterat. Samtidigt gör välfärdsutvecklingen i de nordiska länderna att det

finns mindre anledning för medelstora städer att locka särskilda medborgare att flytta till sin

stad, särskilt kreativa människor, då det inte går att konkurrera med den breda arbetsmarknad

som huvudstäderna har i dessa regioner (Andersen et al. 2010).

Om flerkärnigheten är en trend som är här för att stanna får framtiden utvisa. Men

delar av strategin med flerkärnighet i Borås kommun förutsätter att kommunen fortsätter

växa. Om den tillväxt som skett de senaste 20 åren skulle upphöra, kommer antagligen

bostadsbyggandet i serviceorterna också att upphöra. Medan det finns delar i arbetet som kan

fortsätta ostört, likt de verksamheter som bedrivs i orterna, kommer en stor del av strategins

arbete att stanna upp. Medan kommuner kommer vilja ligga i framkant av planering är det

viktigt att detta sker utan att översättningen och tillämpningen blir lidande.
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5.2 Slutsats

Till följd av att denna forskning bara gjorts på ett fall kan generalisering bli svårt. Medan inga

tecken har funnits på att Borås är annorlunda gentemot andra kommuner, bör slutsatserna i

denna rapport ses i sin kontext och kan i framtiden jämföras med andra fall. Resonemangen

som framförs kan dock generaliseras för liknande fall.

Hur arbetar en kommun med strategierna som tagits fram i översiktsplanen?

Arbetet med strategin sker på flera håll inom kommunen. Medan strategier i sig är kortfattade

och något okonkreta, sker en fördjupning av strategin i dagsläget, av Strategisk

samhällsplanering, där strategin kommer konkretiseras. Samtidigt arbetar även andra enheter

för att gynna femkärnigheten. Exempelvis jobbar kulturförvaltningen med att inkludera hela

kommunen i det kulturella, vilket främst sker via Borås och dess serviceorter. Samtidigt

jobbar lokalförsörjningsförvaltningen med befolkningsprognoser för att kunna planera var

framtida behov finns. Det är också det samarbete och den dialog som sker mellan

förvaltningar och enheter som ger möjlighet till att alla planer och strategier kan tas hänsyn

till. Alla tjänstepersoner kan inte förväntas ha kunskap om alla planer som finns inom

kommunen och därmed får alla komma till tals inom sin expertis istället.

Borås kommun har valt en tydlig bottom-up metod för att konkretisera vad strategin

om femkärnighet ska innebära. Detta sammanför de hårda och mjuka aspekterna i

stadsplanering. Där informationen man får från invånare bidrar till att utveckla de mjuka

aspekterna och upplevelsen av rummet, medan expertisen från planerare används till att

utveckla de hårda aspekter, infrastrukturen med mera. Genom att serviceorterna utvecklas

som noder och stråken mellan bildar armaturen, kan en energieffektiv utveckling ske, medan

samarbetet med invånare skapar en socialt hållbar utveckling (Roberts et al. 1999).

Var skiljer sig strategin från forskningen?

Strategin om femkärnighet skiljer från den akademiska teorin polycentrism på flera plan.

Grundläggande är polycentrismen en idé om att kunna utveckla städer på ett sätt som skapar

både konkurrens och sammanhållning (Derudder et al. 2021; Meijers, 2008). Här finns inget

uttalat mål i Borås kommun att någon form av konkurrens ska uppstå, även om städerna ska

kunna erbjuda olika saker, beroende på om man vill bo i en stad eller på landsbygden.

Kopplingarna mellan kärnorna skiljer sig också från vad forskningen påstår behövs

för att uppnå polycentrism. Forskning menar att det behöver ske ett utbyte mellan kärnorna åt
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båda hållen, inte bara in till den största kärnan (Derudder et al. 2021; Burger, 2014). Här

försöker inte Borås aktivt att skapa mer koppling från Borås till serviceorterna, utan istället är

meningen att kringliggande orter ska få mer koppling till serviceorterna.

Samtidigt finns det en idé om att polycentrism inte är ett mål man kan nå utan bör ses

som en policy för att bygga kopplingar som kan vara fysiska, men som också kan vara

institutionella, sociala eller kulturella (Parr, 2004). Här strävar Borås kommun efter en

gemensam identitet där man ska se sig som en del av samma kommun, och inte som personer

från olika städer.

Hur översätts akademiska planeringsteorier i lokala planeringsprocesser?

Medan strategin inte är ett direkt resultat utav en specifik forskning, är den fortfarande

influerad av den. Planerarna har inte själva sökt upp forskning utan har istället varit med på

seminarium, webbinarium, workshops och generella samarbeten. När planerare lär sig om

forskning på detta sätt, riskerar de att bara få till sig en sida av forskningen. Till skillnad mot

att själva vara engagerade i forskning finns risken att det inte presenteras kritik mot teorierna,

eller att teorin inte prövats på de förhållanden som den lokala planeringen förutsätter. Här kan

det finnas risker i att den akademiska teori som planerare tar till sig inte anpassas till de

lokala förhållandena utan används som en ‘one-size fits all’. I Borås kommun utvecklades

denna strategi tillsammans under ett forskningsprojekt vilket gör den mer anpassad, men den

är också en fallstudie för detta nya sätt att planera, vilket gör det komplicerat att veta vad man

ska förvänta sig av dess planering. Till skillnad mot den polycentriska forskningen har

strategin om en femkärnig kommun fokuserats mer på ekologisk och social hållbarhet, än den

ekonomiska tillväxt som annars uppmärksammas i forskningen.

Strategins utformning tar främst inspiration från forskningen “Klimatsmarta och

attraktiva transportnoder”, där Borås också var ett av fallstudie-objekten. Här kan man se

inspiration från det polycentriska, i det att man skapar noder vid knutpunkter som kopplas

ihop med varandra genom kollektivtrafik. Fokus här hamnar på att bygga nära dessa

knutpunkter för att kunna erbjuda service och arbetsplatser nära stationer, vilket ska leda till

mer miljövänliga samhällen (Ranhagen et al. 2015). Eftersom att strategin utvecklats i linje

med detta projekt kan man fråga sig vad som händer om denna teori inte stämmer.

För att kunna översätta dessa teorier har Borås kommun valt att lyssna till invånarnas

tankar och åsikter om sina respektive orter. Detta ger invånarna möjlighet att uttrycka sina

upplevelser av rummet (Roberts et al. 1999). Genom detta arbetssätt behöver inte experternas

bristande relation till platserna påverka besluten som tas.
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Som det skrevs inledningsvis i denna rapport:

“Genom att skapa medvetenhet kring [hur forskning används i strategisk planering] kan det

öppna upp för diskussioner kring hur planerare bör tänka kring forskning och ifall en god

teori alltid är rätt för alla situationer.”

Här har Borås kommun använt sig av en god teori och översatt den till sina lokala

förhållanden. Genom att använda den utformning som kommunen har, med en stark centralt

placerad stad och dess fyra mindre kringliggande orter, där staden fyller funktionen av att

vara det klassiska centrala affärsdistriktet samtidigt som serviceorterna fyller andra

vardagsbehov så som kommunal och privat service, vård och handel för kringliggande

landsbygd. Denna uppdelning bör kunna minska resorna till Borås tätort vilket minskar de

totala antalet kilometer rest, samt minskar trängseln i Borås tätort. Utöver detta bibehålls

även en levande landsbygd som kan erbjuda sin egna prägel som en större stad, likt Borås

Stad, inte kan.

Få risker har belysts under intervjuerna, vilket kan vara till följd utav att framtagandet

av strategin har skett i riktning av en forskning snarare än att flera forskningsrapporter har

undersökts. Detta kan göra Borås kommun oförberedda på eventuella negativa konsekvenser

som har belysts i denna uppsats.

5.3 Framtida forskning

Framtida forskning behöver se till en bredare urvalsgrupp genom fler fallstudier. Fler

fallstudier kan ge tydligare resultat. Även uppföljning av dessa fallstudier behöver ske. Hur

länge denna strategi följer med i framtiden blir en viktig aspekt, eller om den går samma öde

till mötes som ‘den kreativa klassen’ där trenden vänder och man slutar till stor del följa

strategin.

Forskning kring den flerkärniga satsningen och dess påverkan på utveckling behöver

också undersökas. Genom att undersöka hur många som åker kollektivt i framtiden från dessa

stationssamhällen kan man få djupare förståelse för om det går att påverka folks resvanor.

Kommer fler att resa med tåg eller buss när man bygger nära stationer? Forskning har redan

skett på det här området, men genom att följa upp strategier, likt den undersökta i denna

rapport, kan man undersöka om det går att planera för det.
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Vid en liknande forskning i framtiden bör en enhet för Näringslivet vara med, samt

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Dessa försöktes nå i denna forskning men på grund av olika

anledningar var det inte möjligt att genomföra intervjuer med representanter från dessa

områden.
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Bilaga 1

Frågorna kring vilket intervjuerna kretsade

1. Känner ni till målet om att skapa en flerkärnig/femkärnig ortsstruktur?

2. Hur arbetar ni för att gynna flerkärnigheten i kommunen?

3. Vad har ni för förväntningar på flerkärnigheten? (ex ekonomisk, ekologisk & social
vinst/tillväxt; eller mer konkret ex ökad/minskad trafik till/från Borås, ökad
efterfrågan på bostäder i serviceorterna etc.)

4. Hur ska en flerkärnighet kunna gynna kommunen?

5. Gjordes det undersökningar för att komma fram till strategierna i allmänhet?
5.1 Flerkärnigheten i synnerhet?

6. Vad är målet med strategin? Ex hur ska kommunen se ut år 2040?

(Fråga 5 & 5.1 användes endast vid intervjun med strategisk samhällsplanering)
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