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Förord 
Vårt intresse för målkonflikter och intressekonflikter och hur dessa kan påverka 
miljömålsuppfyllelsen i en kommun, uppkom i samband med vår praktikperiod under 10 
veckor på Planeringskontoret inom Norrköpings kommun. Under praktiktiden fick vi delta i 
ett antal möten då Norrköpings kommun arbetade fram ett åtgärdsprogram för de förhöjda 
halterna av partiklar i staden. Arbetsgruppen, som bestod av olika aktörer från olika kontor 
inom kommunen fick oss att undra över om de framtagna åtgärderna var de rätta utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv för att på bästa sätt nå de uppsatta miljömålen inom kommunen.  
 
Vi vill först passa på att tacka Eva Lindahl för tiden på praktikplatsen. Sedan vill vi rikta ett 
varmt tack till de intervjupersoner som ställt upp på intervju, vilket gett oss intressanta 
synvinklar till denna uppsats. Tillsist vill vi även passa på att ge ett stort tack till vår 
handledare Madelaine Johansson som gav oss nya infallsvinklar och idéer till uppsatsen. Det 
hjälpte oss att komma vidare och hitta nya vägar för att komma fram till målet.  
Utan er hade inte denna uppsats varit möjlig. 
 
Norrköping, juni 2006 
Anna Cederberg & Elin Nilsson 
 
Sammanfattning 
Norrköpings kommun befinner sig i en snabb utvecklingsfas, då strävan finns att möjliggöra 
för fler företag att etablera sig. Detta är nödvändigt då Norrköping drabbats av flera 
nedläggningar och hög arbetslöshet. Det finns dock en baksida då de befintliga fysiska 
strukturerna inte är anpassade till den ökade trafikmängd som tillväxten ger upphov till. De 
stora trafikmängderna genererar höga halter av luftföroreningar, däribland hälsoskadliga 
partiklar som strider mot uppsatta miljökvalitetsnormer. Det nationella miljökvalitetsmålet 
Frisk luft blir därmed svårt att nå. Då Norrköpings innerstad har höga halter av partiklar blev 
kommunen ålagd av regeringen att arbeta fram ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med 
problemet. En arbetsgrupp bestående av aktörer från olika delar av kommunen tog under 
hösten 2005 och våren 2006 fram förslag på åtgärder. Denna studie bygger på en kvalitativ 
intervjumetodik där aktörer från den aktuella arbetsgruppen intervjuats för att få en djupare 
förståelse för problematiken kring den snabba utvecklingstakten och uppfyllelsen av 
miljömålet Frisk luft. Det empiriska materialet kopplas i analysen ihop med de teoretiska 
utgångspunkterna i form av samhällsplanering och kommunikationsteori. I denna studie har 
vi kommit fram till att de ekonomiska aspekterna får större betydelse än de sociala och 
ekologiska dimensionerna när utveckling står högt på agendan i en kommun. På vilket sätt en 
stad utvecklas och utformas får stor betydelse för vilken möjlighet det finns att nå uppsatta 
miljömål. Har man väl byggt in sig i en fast samhällstruktur, begränsar det chanserna att nå 
ett långsiktigt hållbart samhälle. 
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1. Inledning 
Allt levande på jorden påverkar sin omgivning på ett eller annat sätt. Människan har under 
hela sin vistelse på jorden satt spår på sin omvärld. Utvecklingen av industrisamhället 
medförde en ökad påverkan på miljön.1 Dagens miljöproblem har därmed gått från att vara 
lokala till att omfatta allt större ytor, de har blivit globala. 2  Ett exempel är den förstärkta 
växthuseffekten, där världens befolkning förbrukar alltmer av jordens ändliga resurser i form 
av kol, olja och naturgas, vilket bidrar till en ökad mängd koldioxid i luften. Den 
gränsöverskridande handeln som ökat de senaste åren förstärker denna växthuseffekt,3 vilket 
kan få förödande konsekvenser då framtida generationer riskerar att få avsevärt försämrade 
levnadsvillkor.4 I Sverige står ökningen av biltrafiken för en bidragande faktor till den 
förstärkta växthuseffekten.5

 
För att försöka komma tillrätta med miljöproblemen har riksdagen antagit 16 nationella 
miljökvalitetsmål, som beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och 
kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. De syftar till att främja människors 
hälsa, värna om biologisk mångfald och naturmiljön, bevara produktionsförmågan hos 
ekosystemen ur ett långsiktigt perspektiv, ta till vara på kulturmiljön och de kulturhistoriska 
värdena samt att trygga en god hushållning med naturresurserna. 6

 Det övergripande målet är 
att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen kommer att vara 
lösta. Dessa miljökvalitetsmål blev en fast grund för ökad effektivitet och en förbättrad 
prioritering av miljöpolitiken.7  Sveriges regering säger sig även vilja sträva efter en 
ekologisk hållbar utveckling.8 Begreppet hållbar utveckling som presenterades av 
Brundtlandkommissionen år 1987, har fått allt större betydelse då miljöpolitiken blivit alltmer 
omfångsrik då detta begrepp inkluderats. Med det menas att de sociala och ekonomiska 
perspektiven ska ges lika stort utrymme som det ekologiska perspektivet.9 Kommission 
utryckte hållbar utveckling på följande sätt: ”En utveckling som tillfredställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov.”10    
 
Tre av de 16 nationella miljökvalitetsmålen är centrala för denna studie, Begränsad 
klimatpåverkan, God bebyggd miljö och Frisk luft. Dessa tre miljömål har gemensamt att det 
är trafiken som på olika sätt försvårar måluppfyllelsen. Begränsad klimatpåverkan, innebär att 
halterna av växthusgaser måste stabiliseras på en sådan nivå att allvarliga klimatförändringar 
undviks medan målet om en God bebyggd miljö innebär att bebyggda miljöer skall vara 
utformade på ett sådant sätt att ett utvecklande och rikt liv blir möjligt och att miljöanpassade 
trafiksystem i större utsträckning ersätter övrig trafik.11 Miljömålet Frisk luft, som vi satt 
fokus på i denna studie, handlar om att luften ska vara så ren att människors hälsa, växter och 
kulturvärden inte skadas. Luftföroreningar som kommer från bland annat trafik, industrier och 

                                                 
1 Bernes C (2001) Läker tiden alla sår? s. 9. 
2 Ammenberg J (2004) Miljömanagement s. 15 & Hilding-Rydevik T (2001) Ett forskningsprojekt om fysisk 
planering, hållbar utveckling och dess aktörer s. 9. 
3 Banister D (2000) Sustainable urban development and transport –a Eurovision for 2020 s.116. 
4 Ammenberg J (2004) Miljömanagement s. 15. 
5 Bernes C (2001) Läker tiden alla sår? 
6 Miljömålsportalen (2005) Bakgrund- varför miljömål? (2006-04-24) 
7 Edvardsson K (2004) Using goals in environmental management: the Swedish system of environmental 
objectives s. 170-180. 
8 Regeringens proposition (1997) Svenska miljömål; Sammanfattning av regeringens proposition. 1997/98:145 s. 
3.  
9 Hilding-Rydevik T (2001) Ett forskningsprojekt om fysisk planering, hållbar utveckling och dess aktörer s. 9. 
10 World Commission on Environment and development (1988) Vår gemensamma framtid.  
11 Naturvårdsverket (2000) Femton; Sveriges miljömål- vår generations ansvar s. 24-25 & 32. 
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andra länders utsläpp, påverkar människors hälsa genom förkortad livslängd och ett flertal 
allvarliga sjukdomar. De luftföroreningar som är skadligast för människan är inandningsbara 
partiklar, ozon och kolväten.12  
 
Dagens luft i tätorter orsakar fortfarande hälsoproblem trots att föroreningarna mer än 
halverats sedan 1960- 70-talet. En förklaring till detta är att det endast är vissa föroreningar 
man lyckats begränsa, medan andra snarare har ökat.13 Detta är fallet i många av Sveriges 
kommuner, däribland Norrköpings kommun. Enligt Norrköpings miljöprogram har 
luftkvaliteten i staden sakta blivit bättre men vissa luftproblem kvarstår fortfarande. Vid ett 
flertal platser i kommunen överskrids de uppsatta miljökvalitetsnormerna för partiklar, vilket 
är en fara för hälsan hos invånarna.14  Miljökvalitetsnormer anger det högsta värdet som får 
förekomma för olika störningar, inom ett geografiskt område. De markerar därmed de nivåer 
som människan och naturen kan utsättas för utan att det ger några märkbara olägenheter.15 I 
delmålet för partiklar som finns under miljömålet Frisk luft, finns de uppsatta 
miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10)16. ”Halterna 35 mikrogram/m³ som 
dygnsmedelvärde och 20 mikrogram/m³ som årsmedelvärde för partiklar (PM10) skall 
underskridas år 2010. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37 dygn per år” 17  
 
Norrköpings kommun liksom många andra kommuner i Sverige, arbetar aktivt för att försöka 
uppnå de nationella miljömålen, såsom målet Frisk luft. I kommunens miljöprogram har 
miljömålen anpassats till stadens rådande situation och därmed vad som behövs åtgärdas för 
att de nationella miljömålen skall kunna uppfyllas.18 För att komma tillrätta med de enorma 
miljöproblemen är det inte längre enbart miljösektorn som har det övergripande ansvaret. I 
och med införandet av begreppet hållbar utveckling skall detta införlivas i alla 
samhällssektorer.19  
 
I vilken utsträckning miljömålen och miljökvalitetsnormerna kan uppnås beror på hur stor 
prioritet miljön får i en kommun. Miljöproblem uppstår bland annat till följd av hur ett 
samhälle är uppbyggt och planerat och hur staden fortsätter att utvecklas. En kommun är en 
stor arbetsplats med många olika aktörer med olika intressen, vilket kan skapa stora 
motsättningar då det finns en mängd olika mål som inte är förenliga. Detta gör att externa och 
interna målkonflikter lätt kan uppkomma. 20  
  
1.1 Syfte/Frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns målkonflikter, 
kommunikationssvårigheter och intressekonflikter mellan aktörer inom Norrköpings 
kommun, när det handlar om att nå de uppsatta miljökvalitetsmålen framförallt målet om en 
Frisk luft. Denna undersökning avgränsas till Norrköpings kommuns åtagande att arbeta fram 

                                                 
12 Miljömålsportalen (2005) Frisk luft. (2006-05-16) 
13 Naturvårdsverket (2006) Luftkvalitet i tätorter. (2006-05-07) 
14 Norrköpings kommun (2004) Leva i Norrköping –miljöprogram för Norrköpings kommun. Bilaga 1; Fakta 
och bakgrund s. 27-28. (2006-05-18)  
15 Norrköpings kommun (2006) Åtgärdsprogram för PM10. Bilaga 1; Bakgrund. (2006-05-17)  
16 Med PM10 avser man partiklar med en diameter mindre än 10 mikrometer. Dessa partiklar kan ha olika 
ursprung, men vanligast är att de kommer från vägslitage, däck eller sandningssand i svensk stadsmiljö. 
17 Miljömålsportalen (2005) Frisk luft. (2006-05-18)  
18  Norrköpings kommun (2004) Leva i Norrköping –miljöprogram för Norrköpings kommun.  s. 27-30. (2006-
05-18)  
19 Hilding-Rydevik T &  Skantze A (2005) Kommunen och territoriet –planering som arena för hållbar 
utveckling  s.14. 
20 Khakee A (2000) Samhällsplanering s. 9-12. 
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ett åtgärdsprogram för de höga halterna av partiklar i staden.  Av intresse var även att 
undersöka vilka uppfattningar som personerna från den aktuella åtgärdsgruppen har kring 
vilka effekter de framtagna åtgärderna kan få och om de får effekten av att bättre nå det 
uppsatta miljömålet Frisk luft.   
 
Utifrån syftet med uppsatsen har följande frågor formulerats: 

• Finns det målkonflikter, kommunikationssvårigheter och intressekonflikter inom 
Norrköpings kommun, när det gäller att nå miljömålet Frisk luft? 

• Vilka prioriteringar gjordes vid utformningen av åtgärderna för PM10 inom 
Norrköpings kommun? 

• Hur fungerade samarbetet mellan de olika aktörerna vid framtagandet av 
åtgärdsprogrammet inom Norrköpings kommun? 

• Är åtgärdernas effekter tillräckliga för att i framtiden inte överskrida 
miljökvalitetsnormerna för partiklar under miljömålet Frisk luft? 

• I vilken utsträckning kan samhällsplaneringen påverka uppfyllandet av åtgärderna för 
PM10? 

 
2. Bakgrund 
Industristaden Norrköping kom under 1600-talet att bli en av Sveriges största och viktigaste 
städer. Förutsättningarna för detta var dels att det fanns en stor hamn, där det var givande att 
förlägga industrier, men framförallt att kraften från Motala ström kunde användas till 
avancerade maskiner i fabrikerna. Under 1800-talet trängdes fabrikerna vid Motala ström och 
bildade det vi idag kallar ”industrilandskapet”, vilket är en restaurering av de gamla 
textilfabrikerna till andra användningsområden.21 Att Norrköping är byggt omkring Motala 
ström var förr en förutsättning för stadens utveckling men har idag blivit ett problem, då det i 
huvudsak endast finns två broar att korsa strömmen på. De stora trafikmängderna som ska ta 
sig från stadens norra delar till de södra delarna och tvärt om ger därmed upphov till mycket 
avgaser och andra föroreningar.22 Det som dock är utmärkande för dessa trafikerade gator, 
Östra Promenaden och Kungsgatan23, är att det under vissa delar av året uppstår så höga 
partikelhalter att det strider mot gällande lagstiftade gränsvärden för miljökvalitet.24

 
Dessa partiklar, som överskrider miljökvalitetsnormerna, härrör främst från trafiken via 
vägslitage, men även från trafikavgaser, utsläpp från industrier och från föroreningar från 
andra länder. Partiklarna som finns i vår omgivningsluft har visat sig vara ett av de största 
luftföroreningsproblemen i städer idag.25  PM10 är beteckningen för dessa inandningsbara 
partiklar som ger skador både på människors hälsa och miljön. Hälsoproblem som PM10 
bland annat ger upphov till är ökad sjuklighet och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar samt 
lungcancer.26 Det är framförallt barn, astmatiker och äldre människor som ska akta sig för att 
vara ute bland trafik då det kan uppstå höga partikelmängder.27 PM10 kan även fungera som 
transportör av andra föroreningar, såsom polyaromatiska kolväten som bland annat finns i 

                                                 
21 Malmsten D (2006) Industristaden. Östergötland –ett historiskt laboratorium. (2006-04-27) 
22 Intervju med person från Planeringskontoret (2006-04-26) 
23 Se karta i bilaga 2. 
24 Norrköpings kommun (2006) Åtgärdsprogram PM10-program för att sänka halterna av hälsoskadliga partiklar 
och andra föroreningar i Norrköpings kommun. (2006-04-05) 
25 Gustafsson M (2005) Vägdamm små partiklar – stora problem 
26 Lindholm A (2005) Östra Promenaden - förslag till åtgärder för att minska höga halter av partiklar (PM10). 
27 Muir D (2006) Characterisation and quantification of the sources of PM10 during air pollution episodes in 
the UK s. 189. 
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fordonsgaser, då dessa fäster väldigt bra på partiklarna. Därmed kan vi få in ännu fler ämnen i 
kroppen som kan vara ännu mer hälsofarliga än partiklarna i sig.28

 
2.1 Åtagande att ta fram ett åtgärdsprogram för partiklar 
I och med de höga och hälsoskadliga partikelhalterna i Norrköpings innerstad, beslutade 
regeringen att ge Norrköpings kommun i uppdrag att ta fram ett förslag till åtgärdsprogram 
för att komma till rätta med partikelutsläppen, så att kommunen i framtiden ska uppfylla 
miljökvalitetsnormen för partiklar. Ett förslag till åtgärdsprogram, som ska fastställas av 
Länsstyrelsen i Östergötlands län, utarbetades hösten 2005 och våren 2006 av en rad olika 
aktörer inom Norrköpings kommun. Aktörerna bildade en arbetsgrupp och bestod av personer 
från Planeringskontoret, Planenheten, Tekniska kontoret, Miljö- och hälsoskyddskontoret 
samt Näringslivskontoret, inom Norrköpings kommun. Sammanställningen av åtgärderna och 
bakgrundsfakta till åtgärdsprogrammet ansvarade en konsult från MiljöInvest AB för.29  
 
2.1.1 Norrköpings kommuns åtgärdsförslag 
Syftet med åtgärdsprogrammet är att tillförsäkra att inte Norrköpings invånare utsätts för 
skadliga halter av partiklar i den omgivning där de bor, arbetar eller vistas. Arbetsgruppen har 
därför lagt fram åtgärdsförslag som bland annat har baserats på hur pass realistiska och 
konkreta åtgärderna är. Ur en bruttolista av åtgärdsförslag har bara vissa åtgärder tagits med i 
åtgärdsprogrammet då arbetsgruppen ansåg att de hade mera effekt på kort eller lång sikt, var 
mer kostnadseffektiva, var lättare att genomföra, kunde ge andra eftertraktade effekter samt 
att kommunens förfogande över åtgärderna var större.30  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att åtgärderna är uppdelade i tre sätt att arbeta. Den första 
kategorin är de akuta åtgärderna för att snabbt få ner partikelhalterna och undvika 
överskridanden av normerna. Det handlar då om åtgärder i drift och underhåll som ska ge en 
förbättrad väghållning under vintern, såsom tidigare och mer upprepad vårrengöring, 
snabbare underhåll av vägar och halkbekämpning och dammbindning med 
kalciummagnesiumacetat (CMA). De andra två kategorierna sägs vara åtgärder som ska 
möjliggöra en fortsatt utveckling och trafikökning i Norrköpings kommun, då de akuta 
åtgärderna värderas som att de inte ger en tillräcklig marginal för att rymma en kommande 
ökning av trafikflödet längs med de benämnda gatuavsnitten. För att inte oacceptabla halter 
av partiklar ska uppstå då trafiken ökar, i och med utveckling och tillväxt i Norrköpings 
kommun, finns fler åtgärder som kommer att genomföras, både på kort, medellång och lång 
sikt. Dessa kategorier består av beteendepåverkande samt infrastrukturella åtgärder och 
anläggningsarbete.31  
 
De beteendepåverkande åtgärderna handlar om att skapa förutsättningar för Norrköpings 
invånare att göra välgrundade, miljö- och hälsomedvetna val när det gäller att välja rätt 
vinterdäck, färdsätt och resväg. De infrastrukturella åtgärderna och anläggningsarbete handlar 
främst om att bygga och omstrukturera nya färdvägar i syfte att styra undan trafiken, främst 
från Östra promenaden där bostadsfastigheter finns. Dessa åtgärder handlar också om att rusta 

                                                 
28 Gustafsson M (2005) Vägdamm små partiklar – stora problem. 
29 Norrköpings kommun (2006) Åtgärdsprogram PM10-program för att sänka halterna av hälsoskadliga partiklar 
och andra föroreningar i Norrköpings kommun. (2006-04-03) 
30 Norrköpings kommun (2006) Åtgärdsprogram PM10-program för att sänka halterna av hälsoskadliga partiklar 
och andra föroreningar i Norrköpings kommun. (2006-04-03) & intervju med person från Planeringskontoret 
(2006-04-26) 
31 Norrköpings kommun (2006) Åtgärdsprogram PM10-program för att sänka halterna av hälsoskadliga partiklar 
och andra föroreningar i Norrköpings kommun. (2006-04-03) 

 7



  

upp vägar, ändra hastighet och välja annan vägbeläggning. Åtgärdsförslagen anses minska 
belastningen för Kungsgatan och de södra delarna av Östra promenaden, men det 
problematiska tillståndet vid Hamnbron, Packhusgatan samt Packhusrondellen återstår även 
efter att dessa åtgärder är utförda. För att komma till rätta med den här situationen och för att 
minska trafiken, speciellt den tunga trafiken, i Norrköpings centrala delar krävs enligt 
åtgärdsprogrammet att den så kallade Norrleden anläggs. Det är en ringled som ska uppföras 
mellan E22 och E4 via Händelö. Norrköpings kommun ser helst att Norrleden anläggs så 
snart som möjligt då leden är en viktig länk i kedjan runt Norrköping.32  
 
2.1.2 Norrköpings tillväxt och utveckling - ett prioriterat område 
I åtgärdsprogrammet har arbetsgruppen också enats om att lägga stor vikt vid att programmet 
ska skapa ett miljömässigt utrymme för en fortsatt utveckling, tillväxt och expansion av 
Norrköping. Utvecklingen har som syfte att ge Norrköpings invånare ett bra liv med ett 
skäligt ekonomiskt förhållande och god livskvalitet. Därför har Norrköpings kommun valt att 
utveckla Norrköpings profil som ett centrum för handel, transport och logistik då Norrköping 
har ett bra läge i landets godsnät.33 Norrköping har även ett centralt läge i Sverige då 
nationella vägar såsom E4 och E22 och riksvägar går i olika riktningar genom regionen vilket 
kopplar samman hamn, flygplats och järnvägstrafik. 34

 
Norrköpings kommun har alltså satt näringslivsfrågorna högt på agendan. Det pågår ständigt 
ett arbete för att förbättra förutsättningarna för utveckling och tillväxt i Norrköping.35 Sedan 
Sverige gick med i EU måste även kommunerna, däribland Norrköping, tänka på sitt 
geografiska läge och konkurrenskraft gentemot andra kommuner både i Sverige och i andra 
europeiska länder, därmed har sättet att tänka kring utveckling och planering förändrats.36 
Denna förändring handlar bland annat om stora investeringar i infrastrukturen och olika slags 
verksamhetsutveckling. Positiva effekter av detta arbete kan nu ses då Norrköping står inför 
en etableringsboom, dels kring logistik men även kring volymhandel främst vid Ingelsta 
området.37 Även invånarantalet ökar, vilket beror på att fler människor har flyttat in till 
kommunen än ut ur den. Fler företag har valt att etablera sig här vilket skapar arbetstillfällen. 
Idag väljer dock många människor boende utifrån den livsstil och miljö de vill ha och inte 
efter var de arbetar, därmed ökar arbetspendlingen. Trafikmängderna ökar även då fler 
handelskomplex byggs ut vid externa lägen samt att allt fler invånare arbetar inom de 
områden som Norrköping valt att satsa på, det vill säga logistik och transportsektorn.38  
 
Det finns en positiv bild då utvecklingen skapar välfärd för Norrköpingsborna, men som hos 
mycket annat finns det också en baksida och ett stort problem då de befintliga fysiska 
strukturerna inte är anpassade till den ökade trafikmängd som denna tillväxt ger upphov till 
och därmed skapas mera luftföroreningar och partiklar som strider mot uppsatta 
miljökvalitetsnormer och miljömål.39  

                                                 
32 Norrköpings kommun (2006) Åtgärdsprogram PM10-program för att sänka halterna av hälsoskadliga partiklar 
och andra föroreningar i Norrköpings kommun. (2006-04-03) 
33 Norrköpings kommun (2006) Åtgärdsprogram PM10-program för att sänka halterna av hälsoskadliga partiklar 
och andra föroreningar i Norrköpings kommun. (2006-04-03) 
34 Arena Norrköping (2005) Etableringsboom. Nummer 5. 
35 Arena Norrköping (2005) Etableringsboom. Nummer 5. 
36 Khakee A (2000) Samhällsplanering s. 12.  
37 Arena Norrköping (2005) Etableringsboom. Nummer 5.  
38 Norrköpings kommun (2005) Framtid i Norrköping; allmänna planeringsförutsättningar 2005. Rapport nr 
2005:8 (2006-05-08)  
39 Norrköpings kommun (2006) Åtgärdsprogram PM10-program för att sänka halterna av hälsoskadliga partiklar 
och andra föroreningar i Norrköpings kommun. (2006-05-08) 
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3. Teoretiska utgångspunkter  
Samhällsplanering och kommunikationsteori, valdes som teoriförankring då de är intressanta 
för uppsatsens syfte. De ger undersökningen nya tankar och perspektiv och skapar struktur för 
analysen. I teoridelen om samhällsplanering har vi valt att rikta in oss mot den kommunala 
fysiska planeringen ur ett hållbarhetsperspektiv och i delen om kommunikationsteori inriktar 
vi oss främst på kommunikation inom arbetsgruppen för PM10, också detta i koppling mot 
hållbar utveckling. Först presenteras kort begreppet hållbar utveckling, då det är ett centralt 
begrepp i denna uppsats.  
 
3.1 Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling är ett väl använt och mångtydigt begrepp som ger plats för 
skilda tolkningar. 40Begreppet bygger på de officiella dokumenten från 
Brundtlandkommissionens definition som kom år 1987, vilken behandlar en ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet. Det är ett uttryck för en gemensam målbild för ett framtida 
samhälle med mer harmoni mellan människor och natur. 41

 
Även om de flesta av oss ställer sig bakom detta mål, har det visat sig att olika människor, 
enskilda eller i grupp, lägger skilda tolkningar och värderingar i begreppet hållbar 
utveckling.42 Begreppet är väl förankrat i de flesta samhällsektorer men då det fått en sådan 
omfattande innebörd har detta inneburit att miljöperspektivet fått en allt mer vag 
betydelse.43Strategin för att nå ett ekologiskt hållbart samhälle är att det måste till radikala 
förändringar i strukturer och processer. En viktig del i detta är att miljön måste integreras i 
alla olika politiska sektorer. Likaså är det viktigt att det finns en kombination av reglerade 
och ekonomiska politiska instrument för att driva utvecklingen av nya gröna tekniker och att 
därmed skapa möjligheter för en hållbar konsumtion och produktion i samhället.44  
 
3.2 Samhällsplanering  
Fysisk planering är en gren under samhällsplanering. Den fysiska planeringen ansvarar 
landets kommuner för. De har också ansvaret att ta fram en översiktsplan för kommunen där 
det ska framgå vad det finns för avsikter för mark och vatten. Detaljplanerna är det viktigaste 
verktyget för att genomföra avsikterna med planeringen. Statens uppgift, som är delegerad till 
Länsstyrelserna, är att kontrollera att kommunerna uppfyller de överordnande målen som 
gäller för den fysiska planeringen. De mål som är tvingande inom fysisk planering för 
kommunerna att uppfylla är vissa krav på säkerhet, hälsa, riksintressen och samordning 
mellan kommuner.45

 
3.2.1 Målkonflikter i förhållande till samhällsplanering 
När kommunerna planerar för markens användning uppstår det ibland motstridiga krav från 
olika aktörer eller intressenter. De olika stegen i planeringsprocessen påverkas av planerarens 
värderingar och andra intressen vilket i sin tur påverkar resultatet. Konflikter kan uppstå 
mellan aktörernas olika intressen, normer och värderingar samt behovet som finns att 
genomföra planeringsprocessen på så kort tid som möjligt. Ibland blir planeringsprocessen 
                                                 
40 Nilsson K (2001) Planering för hållbar utveckling - Dilemman för kommunala översiktsplanerare s. 61 & 32. 
41 World Commission on Environment and development (1988) Vår gemensamma framtid. 
42 Nilsson K (2001) Planering för hållbar utveckling - Dilemman för kommunala översiktsplanerare s. 61 & 32. 
43 Isaksson K & Storbjörk S (2005) I gränslandet mellan politik och planering – roller, relationer och 
avvägandets problematik s. 90. 
44 Lundqvist L. J (2001) Implementation from Above: The Ecology of Power in Sweden’s Environmental 
Governance s. 324. 
45 Nyström J (1999) Planeringens grunder - en översikt s. 49-52. 
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utdragen på grund av att det är många ämnen som ska behandlas samtidigt som 
medborgarinflytande ska uppnås. Om exploatörer får vänta på att projekt dras igång uppstår 
räntekostnader för kommunen och därmed sätts stor press på politiker att snabbt komma fram 
till resultat. Dessa resultat som ska fram så snabbt som möjligt kan komma att sätta 
miljöperspektivet i kläm.46  
 
Det finns två typer av konflikter i form av interna och externa målkonflikter, som är svåra att 
undvika. Interna målkonflikter uppstår när olika miljömål kommer i konflikt med varandra, 
medan externa målkonflikter är motstridigheter mellan miljömål och andra mål.47  
 
3.2.2 Samhällsplanering utifrån ett hållbarhetsperspektiv 
Till följd av att samhället har omskapats genom åren, då tekniska, ekonomiska, politiska och 
sociala faktorer har påverkat i olika stor utsträckning, har även planeringsteorin förändrats.48  
Uppfattningar kring miljöproblemen har ändrat karaktär sedan en tid tillbaka, från att ha varit 
lokala till att bli globala.49 Lagstiftningen inom både planeringsområdet och miljöområdet har 
förändrats. Miljöpolitiken har stramats åt samtidigt som den har kompletterats med en mer 
omfångsrik politik kring hållbar utveckling, i Sverige inriktad på ekologisk hållbar 
utveckling. I Sverige, Norden och inom EU betonar man idag vikten av att integrera 
miljöfrågor i regional utvecklingsplanering, sektorsplanering och fysisk planering inom 
kommunerna. Denna inställning har tagits upp och skrivits ned i en rad olika dokument. Det 
finns stora förväntningar hos både politiker och tjänstemän att den fysiska planeringen ska ge 
ett stort bidrag till att nå en hållbar utveckling på kommunal nivå och därmed senare i ett 
nationellt perspektiv.50 Planeringen ska fungera som förebyggande miljövård, att planeringen 
gör att människor i samhället förändrar sin livsstil. Enligt kraven för en ekologisk hållbar 
utveckling, ska planeringen inom kommunerna bidra till att försäkra naturens och 
människornas fortsatta levnad. Kommunerna ska ta ett mycket större ansvar för att samhället 
ska organiseras på ett uthålligt sätt och därför måste översiktsplaneringen och annan 
kommunal planering formuleras för att nå målen om en ekologisk hållbar utveckling.51  
 
3.2.3 Lagstiftning som berör planeringsområdet 
I miljöbalken (MB) preciseras hur en ekologisk hållbar utveckling ska kunna uppnås, i 1 kap. 
1 §. En god hushållning av mark och vatten ska tryggas vilket innebär att markanvändning 
och samhällsbyggande ska ske så att ekologiska, samhällsekonomiska, sociala och kulturella 
aspekter beaktas i planeringen. I och med detta måste betydligt mer omfattande 
konsekvensbeskrivningar, bland annat inom miljöområdet, göras i samband med beslut om 
utnyttjande eller bevarande av mark och vatten.52 Vid planering och planläggning måste även 
kommunerna beakta vissa miljökvalitetsnormer, vilket tydligt ska framgå i översiktsplanen 
enligt 4 kap. 3 § miljöbalken. Vidare står det att en detaljplan inte får antas om dess 
genomförande skulle bidra till att en miljökvalitetsnorm överträds. Om detta möjligen skulle 
hända kan detaljplanen upphävas enligt 5 kap. 11 § i plan- och bygglagen (PBL). I och med 
detta ökar Länsstyrelsernas ansvar att bevaka allmänna intressen i den kommunala 
planeringen och därmed ska de även samråda med kommunerna i frågor som rör 
miljökvalitetsnormer.53  
                                                 
46 Nyström J (1999) Planeringens grunder - en översikt s. 49-56. 
47 Wandén S (1997) Målkonflikter och styrmedel – Ett centralt miljöstrategiskt problem s. 18. 
48 Hilding-Rydevik T (2001) Ett forskningsprojekt om fysisk planering, hållbar utveckling och dess aktörer s.9. 
49 Hilding-Rydevik T (2001) Ett forskningsprojekt om fysisk planering, hållbar utveckling och dess aktörer s.9. 
50Hilding-Rydevik T (2001) Ett forskningsprojekt om fysisk planering, hållbar utveckling och dess aktörer s.9. 
51 Khakee A (2000) Samhällsplanering s. 12. 
52 Nyström J (1999) Planeringens grunder - en översikt s. 127-130. 
53 Rubenson S (2002) Miljöbalken; den nya miljörätten. Kap. 4.3. 
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PBL tar även upp en väldigt viktig aspekt i planeringen, det vill säga att det endast är en 
långsiktig planering som kan möjliggöra en hållbar utveckling. Avsikten i detta är att 
tydliggöra att samhället inte bara ska vara hållbart för oss, utan även för kommande 
generationer. Det är därför väldigt viktigt hur man planerar för de fysiska strukturerna då de 
har väldigt lång livslängd, samt att de kan antingen möjliggöra eller hindra människor till att 
ha en hållbar livsstil under en väldigt lång tid.54 PBL och MB visar alltså höga ambitioner för 
översiktsplaneringen, framförallt den fysiska planeringen, för att åstadkomma en mer 
ekologisk hållbarhet av mark, vatten och byggd miljö.55  
 
3.3 Kommunikationsteori 
Kommunikation skapar förbindelser, som ger upphov till idéer, åsikter, övertygelser och 
upplysningar. Dessa förbindelser, eller själva kommunikationen, skapas av ett visst syfte. 
Syftet är olika från fall till fall och beror helt på situationen och vem eller vilka 
kommunikationen sker med. Det kan exempelvis handla om överlevnad, samarbete, 
tillfredställande av personliga behov, olika relationer, övertalning, makt, sociala behov, 
information och uttrycksbehov.56  
 
All kommunikation sker i tid och rum, vilket kan vara fysiskt, socialt och kulturellt. Ofta 
missbedöms tidsåtgången i kommunikationsprocessen då allt för lång tid går åt till 
planeringen, vilket gör att tillräckligt med tid inte ges till viktiga delar som analys och 
utvärdering.57 Kommunikationen påverkas även av andra människor, personliga egenskaper 
och erfarenheter, arbetsgruppen, organisationen, den sociala omgivningen och mediet. 
Människors förmåga att kommunicera varierar från person till person. Att tänka logiskt, ha 
empati, veta hur andra människor tänker och känner är viktiga egenskaper för att kunna 
kommunicera så bra som möjligt. Stor erfarenhet kan få enorm betydelse ur ett 
kommunikationsperspektiv.58  
 
3.3.1 Kommunikation i kommunen ur ett hållbarhetsperspektiv 
Kommunen påverkas allt mer av en mängd omvärldsfaktorer. Den kommunala politiken 
påträffas i en situation där det finns ekonomiska, ekologiska, sociala och geografiska 
dimensioner. Detta skapar både möjligheter och begränsningar.59 En effekt angående 
miljöpolitiken är att den kan få negativa konsekvenser för sysselsättningen i en kommun, 
vilket ställer ekonomi och ekologi i konflikt med varandra. Arbetet att nå en hållbar 
utveckling inom en kommun försvåras betydligt av vissa aktörer och strukturer, trots en 
långtgående dialog mellan de som medverkar inom kommunen. Dessa aktörer kämpar för att 
få genomslag av sina intressen, där vissa har större möjligheter att påverka mer än andra. 
Olika aktörer har olika perspektiv, uppskattningar och förståelse för en viss politik och dess 
konsekvenser, de agerar för att få genomslag för dessa i kommunen. Därmed utgör 
kommunen en egen arena, men påverkan kommer också från att kommunen är av staten ålagd 
att göra och följa en mängd uppgifter samtidigt som den är tänjd mellan en rad olika 
intressen. Därmed är kommunens handlingsutrymmen redan bestämda. Samtidigt har svenska 
kommuner olika stor kapacitet att skapa en genomgripande miljöpolitik och en hållbar 
utveckling beroende på exempelvis hur näringslivsklimatet och sysselsättningssituationen är 
                                                 
54 Nilsson K (2001) Hållbar utveckling - dilemman för översiktsplanerarna s. 126 & 129. 
55 Nilsson K (2001) Planering för hållbar utveckling - dilemman för kommunala översiktsplanerar s. 96-98. 
56 Burton G & Dimbleby R (1999) Kommunikation är mer än ord s .9-23 & 155-156. 
57 Palm L & Windahl S (1996) Kommunikation teorin i praktiken s. 9-15 
58 Palm L & Windahl S (1996) Kommunikation teorin i praktiken s. 78-81. 
59 Lidskog R (1996) Kommunikation, kunskap och konflikt; samrådets väsen och villkor s. 2-13. 
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för tillfället. Vid politiska beslut kan ekonomin få en betydligt större roll om en kommun 
befinner sig i en svår ekonomisk situation.60

 
I många fall betonas kommunikation som ett sätt att uppnå samförstånd, huvudsakligen 
genom olika samråds sätt där en dialog förs mellan deltagarna. Samrådets syfte, i en kommun, 
kan enbart vara att uppfylla lagens krav, men oftast finns det ett mer långtgående syfte. Det 
kan vara att processen ska vara demokratisk, då de som är berörda av ett beslut deltar, det kan 
vara att skapa acceptans för ett förslag från exempelvis myndigheter och exploatörer eller att 
öka kunskapen bland deltagarna för att enas om ett så bra beslut som möjligt. En dialog leder 
dock inte alltid till samförstånd, ibland kan den istället leda till att konflikter skapas eller 
fördjupas. När de skapas beror det oftast på att olika aktörer ser förslag på olika sätt, antingen 
fördelaktiga eller ofördelaktiga. Personerna eller grupperna har olika perspektiv, synsätt och 
omedvetna föreställningar vilket skapar svårigheter och beslutsproblem. De företräder olika 
intressen, vilket är vanligt inom en kommun, samtidigt som de har olika perspektiv i tid och 
rum. Dessa aktörer har därmed olika uppfattningar om ett visst problem och olika förslag på 
hur det ska lösas. Frågan är om lösningen på problemet blir demokratisk och konstruktiv. Det 
är i ett sådant läge i alla fall viktigt med en öppen kommunikation, då kunskap och insikt kan 
delas mellan deltagarna i dialogen. På detta sätt får alla medvetenhet om andras perspektiv i 
frågan.61  
 
Konflikten eller svårigheterna kan även minskas om man öppet diskuterar attityderna, oftast 
kan det bara vara ett missförstånd.62  I många fall är det ändå svårt att komma fram till en 
lösning som alla deltagarna är nöjda med, då det oftast finns några deltagare som har mera 
resurser, erfarenhet och kunskap till att argumentera för sitt perspektiv. Därför får ett 
perspektiv lätt dominans.63 Ett annat hinder som bäddar för konflikt är också då grupper sätts 
samman ofrivilligt och deltagarna tilldelas sina roller. Detta skapar motsättningar om 
exempelvis status, då vissa i vanliga fall har rollen som exempelvis chef. Frågan är då om 
deras egentliga roll påverkar sättet att kommunicera och agera i gruppen.64 För att verkligen 
komma fram till den ultimata lösningen, en demokratisk lösning, borde vissa villkor vara 
uppfyllda. Det handlar om att deltagarna ska ha samma möjlighet till att starta en diskussion 
och fortsätta diskutera, ha lika chanser att välja och framlägga sina argument och kunna 
uttrycka känslor och avsikter. En förutsättning för en hållbar lösning är ändå att de olika 
aktörerna spelar med öppna kort och att beslutsprocessen är öppen, det vill säga att även 
allmänheten får ge synpunkter.65

  
4. Metod och material 
För att belysa problemområdet samt för att utgå från syftet med vår undersökning valdes en 
kvalitativ intervjumetodik. Det empiriska och teoretiska materialet valdes med samma 
utgångspunkt men fick även syftet att ge fler perspektiv utifrån problemområdet. Vid 
analysen av materialet har vi utgått från empirin och sedan applicerat teoridelarna till detta 
material. Anledningen till detta var att vi inte ville att teorin skulle styra undersökningen åt ett 
visst håll utan vi ville vara öppna för i vilken riktning intervjumaterialet förde 
undersökningen.  
 
                                                 
60 Lidskog R (1996) Kommunikation, kunskap och konflikt; samrådets väsen och villkor s. 2-13. 
61 Lidskog R (1996) Kommunikation, kunskap och konflikt; samrådets väsen och villkor s. 14-17. 
62 Burton G & Dimbleby R (1999) Kommunikation är mer än ord s. 9-23 & 155-156. 
63 Lidskog R (1996) Kommunikation, kunskap och konflikt; samrådets väsen och villkor s. 22. 
64 Burton G & Dimbleby R (1999) Kommunikation är mer än ord s. 9-23 & 155-156. 
65 Lidskog R (1996) Kommunikation, kunskap och konflikt; samrådets väsen och villkor s. 24-28. 
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Materialet består i huvudsak av litteratur och rapporter som redogör för undersökningens 
problemområde samt av litteratur i anknytning till teoriförankringen. En skrivelse som vi 
utgått mycket i från i undersökningen, är Norrköpings kommuns framtagna åtgärdsprogram 
för partiklar. Detta program har haft stor betydelse för att frambringa problembilden i 
undersökningen och har satts i relation till det empiriska materialet i form av intervjuerna.  
 
4.1 Kvalitativa intervjuer 
Utifrån vårt syfte med uppsatsen, att på ett djupare plan studera ett problemområde kändes 
den kvalitativa intervjumetodiken som ett självklart val. Genom att vi dessutom praktiserat på 
Planeringskontoret som är en del av Norrköpings kommun och därmed fått delta vid ett antal 
arbetstillfällen för att ta fram åtgärdsprogrammet för partiklar, fanns en nyfikenhet att få gå 
djupare in på dessa personers tankar och föreställningar kring detta. Kvalitativa intervjuer 
kännetecknas av att undersökningssituationen liknar mer ett vanligt samtal, där respondenten 
och intervjuaren påverkar varandra, men där intervjuaren utformat ramar för intervjun som 
har sin utgångspunkt i dens syfte.66 Tanken med den kvalitativa intervjun är att undvika att 
intervjuaren får för stor styrning på intervjusituationen. Grunden för denna utformning ligger 
istället på att respondenten skall ha möjlighet att i viss mån styra intervjun och därmed ha 
större möjlighet att få utryck för sina egna uppfattningar.67

  
Inom den kvalitativa intervjumetodiken går man på djupet i undersökningen med hjälp av ett 
fåtal intervjupersoner.68 Genom denna metod försöker man utifrån den intervjuades synvinkel 
förstå dess sammanhang som personen befinner sig i och därmed på ett djupare plan förstå 
komplexiteten man studerar.69 Vi valde att utgå från en empiristyrd studie, vilket innebär att 
man försöker gå in i intervjurollen så förutsättningslöst som möjligt, där materialet först 
samlas in och därefter appliceras på en teori.70 Styrkan i denna intervjumetod ligger i att vi 
som intervjuare kan synliggöra dolda saker genom att vara öppna och lyhörda.71 Det är bra att 
bära med sig en projektplan och ett syfte men det bör ses som ett fortlöpande skeende som 
därmed modifieras under processens gång.72

 
4.1.1 Avgränsning för studien 
Inom ramen för denna uppsats, samt att vi ville gå mer på djupet kring detta analysområde, 
beslutade vi att avgränsa oss till att utföra fyra intervjuer med personer från den aktuella 
arbetsgruppen som utarbetat åtgärdsprogrammet för PM10. Aktörerna som deltog i detta 
arbete kom från ett brett spektra av olika områden från kommunen. För att belysa och få en så 
bred förståelse som möjligt över detta problematikområde valde vi att intervjua personer från 
Näringslivskontoret, Planeringskontoret, Planenheten och Miljö och hälsoskyddskontoret. Till 
viss mån valde vi att avidentifiera dessa personer i hänsyn till den rådande forskningsetiken, 
där anonymiteten bör beaktas för att skydda de berörda.73 Men vi övervägde att behålla deras 
aktörsroller då detta är intressant utifrån uppsatsens syfte. Detta har delgivits till de berörda 
intervjupersonerna och deras samtycke har givits att göra på detta sätt. Urvalet av dessa 
personer, valdes utifrån följande aspekter: personen från Näringslivskontoret valdes för att 
djupare förstå komplexiteten mellan näringslivets målsättning att etablera fler företag och 

                                                 
66 Holme I & Solvang B (1997) Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa metoder s. 99. 
67 Holme I, Solvang B (1997) Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa metoder s. 100-101. 
68 Wibeck V (2006) Kvalitativ intervjumetod. Föreläsning (2006-03-28) 
69 Kvale S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun s. 9. 
70 Wibeck V (2006) Kvalitativ intervjumetodik. Föreläsning (2006-03-28) 
71 Elvy M (1993) Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken –cirklar inom cirklar s. 72. 
72 Gustafsson B m.fl. (2005) Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel s. 26. 
73 Gustafsson B m.fl. (2005) Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel s. 32.  
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köpcentrum utanför stadskärnan vilket bidrar till ökade transporter samtidigt som de höga 
partikelhalterna måste minskas radikalt i staden.  Personen från Planeringskontoret valdes 
utifrån att dennes vardagliga arbetsroll är att aktivt jobba för att miljömålen skall införlivas i 
alla kommunens verksamheter och därmed var vi intresserade över dennes syn på bland annat 
den snabba utvecklingstakt som Norrköping står inför. Personen från Planenheten valdes på 
grund av att denne har en roll som planerare och lokaliserare av nya etableringar inom 
kommunen, vilket kan få betydelse för vilka trafikmängder som skapas. Det var även av 
intresse att se hur Planenheten förhåller sig till olika intresseområden inom kommunen. Till 
sist valde vi personen från Miljö och hälsoskyddskontoret utifrån dennes stora kompetens vad 
gäller partiklar och att dennes vardagliga roll är att bedriva tillsyn över Norrköpings kommun. 
Vi var även intresserade av deras uppfattningar kring vad åtgärderna kommer få för effekter 
och vilka möjligheter det finns att nå miljömålet Frisk luft. Tanken var från början att även en 
person från Tekniska kontoret skulle ingå i studien. Det var av intresse att se vad de hade för 
uppfattningar kring åtgärdsprogrammet då det är Tekniska kontoret som har ett stort ansvar 
vid genomförandet av åtgärderna. Vi lyckades inte få kontakt med någon från detta kontor 
och bestämde oss för att avgränsa oss till fyra intervjuer.    
 
4.1.2 Genomförande 
Arbetsprocessen för denna uppsats inleddes med att vi läste in oss på området. Genom 
metodlitteratur, teorilitteratur och annat bakgrundsmaterial fick vi en bas för det fortsatta 
arbetet med uppsatsen.  
 
Vid genomförandet av intervjuerna valde vi att utgå från en så kallad halvstrukturerad 
intervju. Denna form utmärker sig genom att man formulerar en rad teman och förslag till 
betydelsefulla frågeställningar, men där möjlighet till förändringar ges beroende på vad som 
krävs till och i den aktuella intervjusituationen.74 Detta kan sägas vara en form av 
intervjuguide som vi utformade, där de viktigaste frågorna och teman utformades med stark 
koppling till uppsatsens syfte.75 Vid utformningen av intervjuguiden försökte vi utforma 
frågorna på ett öppet sätt och därmed undvika att frågorna blev för vinklade, för att få ut mer 
av intervjuerna.  
 
Inför varje intervjutillfälle utformade vi sedan en intervjuguide med frågor utöver basfrågorna 
som var mer inriktad och hade större koppling till den aktuella aktören. Men vi var samtidigt 
beredda på att den kunde förändras beroende på den rådande intervjusituationen. Att vi 
förändrade intervjumanualen en aning utifrån den aktuella intervjupersonen, berodde på att vi 
ville få en ökad förståelse kring aktörernas vardagliga arbetssituation och därmed tillvarata 
varje persons kompetensområde för att ytterligare få ett perspektiv kring detta 
problemområde. Vid inbokningen av nya intervjuer underlättades dessutom arbetet av att vi 
utformat en allmän intervjuguide. Både tidsmässigt och analysmässigt var detta att föredra, då 
intervjuerna förflöt tätt inpå varandra och dessutom för att sedan underlätta jämförandet av 
intervjupersonernas svar med varandra. Intervjuerna varade mellan 30 – 60 minuter.  
 
I enlighet med Kvales76 beskrivning av att ge ram åt intervjun, inledde vi varje 
intervjutillfälle med att beskriva för personen om bakgrunden och syftet med intervjun samt 
att vi tänkt använda oss av bandspelare, men att avidentifiering till en vis del skulle göras 
efteråt. Detta gjordes för att skapa en lugnare stämning för både personen som blev intervjuad 

                                                 
74 Kvale S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun s. 117. 
75 Se intervjuguide i bilaga 1.  
76 Kvale S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun s. 117. 
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och för oss som intervjuare; att vi båda hade samma bild kring vad detta sedan skulle 
användas till.  
Vid varje intervjutillfälle använde vi oss av bandspelare. Detta på grund av att vi inte ville 
missa viktiga aspekter som intervjupersonen framhöll, vilket annars lätt går förlorade. Istället 
kunde vi koncentrera oss på att ha ögonkontakt med personen och vara mer öppen för att 
ställa följdfrågor. Dessutom ger en förhöjd uppmärksamhet chans att uppfatta detaljer, som 
oftast filtreras bort.77 Dock var vi medvetna om att svaren kunde begränsas av att personerna 
kunde känna sig obekväma med att deras uttalanden bandades och därmed begränsas till att 
inte delge oss sådan information som de annars kanske skulle ha gjort. Detta övervägdes, men 
vi kom fram till att det ändå är att föredra bandspelare. Det visade sig vara till stor hjälp vid 
analysen av intervjumaterialet, då bandspelaren möjliggjorde att alla utförliga svar från 
intervjupersonerna togs tillvara på.       
 
Ingen av intervjuerna var den andra lik. Inför den första intervjun hade vi läst på om den 
kvalitativa intervjumetodiken, bland annat vad man som intervjuare bör tänka på. Trots att vi 
kände oss väl förberedda uppstod ändå situationer som vi inte föreställt oss, kring hur 
intervjun skulle gå till. Vid ett intervjutillfälle fick vi kortare tid än förväntat vilket medförde 
att situationen var stressig. Den begränsade tiden bidrog till att personen svarade mer 
översiktligt och att chanser till följdfrågor minskades.   
  
4.1.3 Kvalitativ analysmetod- bearbetning, tolkning och analys 
Intervjumaterialet valdes att analyseras utifrån en kvalitativ analysmetod, för att ge ett bredare 
perspektiv utifrån problematikområdet.  Den kvalitativa analysen karakteriseras av att den 
saknar tydliga regler kring hur man skall gå tillväga vid analysen,78 vilket skapar möjligheter 
för oss att välja de inriktningar för analysen som vi var intresserade av att belysa. 
Förfaringssättet varierar beroende på forskningsproblemet och datainsamlingen. Stor vikt 
läggs istället på att tydligt beskriva hur man gått tillväga i sin analys.79 Vilket beskrivs nedan: 
 
Efter att ha gjort alla intervjuerna transkriberade vi varje persons intervjusvar, det vill säga 
omvandlade den inspelade intervjun till löpande text. Det skall poängteras att detta 
genomförande är en tolkning i sig och därmed är det inte längre det grundläggande materialet. 
”Utskrifter är inte kopior eller representationer av någon ursprunglig verklighet; de är 
tolkande konstruktioner som fungerar som användbara verktyg för givna syften.”80

Med detta i baktanken valde vi sedan, efter att transkriberingarna var klara, att börja med 
analysen av intervjuerna. För att bringa ordning och tydliggöra de olika aktörernas 
upplevelser och ståndpunkter kring frågeställningarna, valde vi att hitta inspiration från 
meningskategorisering. Denna metod innebär i korta drag att intervjun kodas i olika 
kategorier. En lång intervju kan på detta sätt struktureras och reduceras på ett sådant sätt att 
personens ståndpunkter blir tydligare.81 Till vår hjälp använde vi oss utav en whiteboardtavla 
där vi satte upp ett antal kategorier utifrån intervjuguidens teman och utifrån vårt syfte med 
uppsatsen. För att tydliggöra likheter och olikheter mellan de olika aktörernas intervjusvar 
valde vi att ta en kategori i taget och under denna dessutom sammanfatta personernas 
ståndpunkter i just detta sammanhang. Vi valde alltså att börja med att frambringa 
personernas egna uttalanden och urskilja detta så långt som det var möjligt, från våra egna 
tolkningar kring detta. Detta gjorde vi på grund av att vi senare under analysens gång skulle 
                                                 
77 Elvy M (1993) Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken –cirklar inom cirklar s. 49. 
78 Carlsson B (1991) Kvalitativa forskningsmetoder s. 60. 
79 Carlsson B (1991) Kvalitativa forskningsmetoder s. 60. 
80 Kvale S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun s. 152. 
81 Kvale S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun s. 174. 
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ha större chanser att kunna ompröva våra tolkningar. Därmed ville vi vara öppna för nya 
synsätt och tolkningar kring intervjupersonernas svar.82 Citaten som vi valde att använda i 
analysen skrevs om till viss del för att öka läsvänligheten. 
 
4.1.4 Reflektion över metoden 
Intervjuare har alltid olika förväntningar på de olika respondenterna beroende på vilken 
aktörsroll personerna har. Likaså sker det omvända, respondenterna har också olika tankar 
och förväntningar på vad intervjuaren vill ha ut av intervjun.83 Dessa förväntningar kan leda 
till att personen svarar på ett sådant sätt som den tror intervjuaren vill höra snarare än att tala 
om vad de egentligen tycker. Det är därför viktigt att vara medveten om denna effekt och 
försöka att förhindra att sådana vinklade svar uppkommer.84

 
Innan intervjuerna genomfördes försökte vi att formulera intervjuguiden på ett sådant sätt att 
de olika aktörerna skulle få möjlighet att utrycka sina egna idéer och uppfattningar genom att 
ha olika infallsvinklar på formuleringarna. Holme & Solvang beskriver det som ett sätt att 
undvika att frågorna besvaras för att göra oss som intervjuare nöjda.85 Men vi är väl 
medvetna om att detta är svårt, då vi har ett specifikt syfte med uppsatsen samt att vi 
dessutom kom till fältet i egenskap som miljövetare.    
 
5. Resultat och analys 
I följande analysavsnitt har det insamlade empiriska materialet, i form av intervjuer, 
analyserats utifrån studiens frågeställningar. Vi har även satt det framtagna 
åtgärdsprogrammet för PM10 i relation till det empiriska materialet för att få en djupare 
förståelse för partikelproblematiken. Kapitlet är tematiskt indelat och behandlar först en 
översikt kring arbetet med åtgärdsprogrammet och därefter kommunikationens betydelse samt 
Länsstyrelsens roll. Fortsättningsvis analyseras effekterna av kommunens åtgärdsförslag och 
analysen avslutas med att behandla åtgärdernas möjlighet att nå uppsatta miljömål.  
 
5.1 En översikt kring arbetet vid framtagandet av åtgärdsprogrammet 
Som tidigare beskrivits har regeringen beslutat att Norrköpings kommun ska ta fram ett 
åtgärdsprogram för partiklar. Kommunen kom dock igång sent med arbetet vilket gav 
aktörerna i arbetsgruppen minskad tid till att arbeta fram åtgärderna. De föreslagna åtgärderna 
i åtgärdsprogrammet skulle även, enligt aktuell lagstiftning, ut på samråd. Detta för att 
allmänhet och verksamhetsutövare, som kan komma att bli berörda av åtgärderna, ska ges 
möjlighet att yttra sig. Tiden för detta skulle vara minst två månader. Arbetsgruppen klarade 
detta tidspressade schema och hade utställning på Stadsbiblioteket och förvaltningshuset 
Rosen i två månaders tid med början i mars.86  
 
Arbetsgruppen sattes ihop utav en av gruppdeltagarna, som hade rollen som projektledare, 
med syfte att få ett brett urval. Arbetsgruppen bestod av personer från Planeringskontoret, 
Planenheten, Tekniska kontoret, Miljö- och hälsoskyddskontoret samt Näringslivskontoret. 
Projektledaren ville även ha med aktörer från Bygglovsenheten inom Norrköping kommun, 
men de förstod inte sin roll i arbetsgruppen och deltog därmed inte i något av mötena. 
Personen från Planeringskontoret nämner även att deltagaren från Näringslivskontoret ”var 
                                                 
82 Inspiration från Carlsson B (1991) Kvalitativa forskningsmetoder s. 64-65. 
83 Holme I & Solvang B (1997) Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa metoder s. 106. 
84 Holme I & Solvang B (1997) Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa metoder s. 106. 
85 Holme I & Solvang B (1997) Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa metoder s. 106. 
86 Norrköpings kommun (2006) Åtgärdsprogram PM10-program för att sänka halterna av hälsoskadliga partiklar 
och andra föroreningar i Norrköpings kommun. (2006-05-10) 
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lite fundersam över sin roll” och deltog endast i några av mötena. Det innebar mer arbete för 
vissa av de andra deltagarna, då de aktivt fick försöka få tag i den information och kunskap 
som behövdes.87 Denna uppfattning hade personerna från Planenheten och Planeringskontoret 
av de tillfrågade intervjupersonerna.  Intervjupersonen från Planenheten ansåg även att det 
inte är naturligt för alla att jobba i grupp med ett sånt svårt område som miljökvalitetsnormer. 
Detta kan enligt denne ha varit en bidragande faktor för att vissa inte deltog i arbetet.88  Alla 
respondenter hade ändå liknande åsikt kring vad de tyckte om sammansättningen av aktörer 
till arbetsgruppen, det vill säga att den var bra. De tyckte det var ett brett urval av aktörer, att 
gruppen hade en bra storlek med cirka 10 deltagare och att arbetet i gruppen förflöt snabbt. 
Alla var även nöjda med arbetsinsatsen som konsulten från MiljöInvest AB utförde, det vill 
säga någon person utifrån, kommunen sett, som kunde ägna sig åt åtgärdsprogrammet på 
heltid. Sammanlagt hade arbetsgruppen cirka 10-12 möten, under hösten 2005 och våren 
2006, för att arbeta fram åtgärdsprogrammet.89  
 
5.2 Kommunikationens betydelse  
Kommunikationen skapas av ett visst syfte, vilket kan handla om exempelvis samarbete, 
tillfredställande av personliga behov, olika relationer, övertalning, information och makt.90 
Arbetsgruppens syfte för Norrköpings kommun var att följa regeringens krav på att ta fram ett 
åtgärdsprogram för partiklar, men det fanns även ett mer långtgående syfte, vilket var att 
”säkerställa att kommunens invånare inte utsätts för skadliga halter av partiklar i sin 
omgivning, boende- eller arbetsmiljö”.91 Samtidigt har kommunen sagt sig lägga ”stor vikt 
vid att programmet skall skapa ett miljömässigt utrymme för en fortsatt utveckling och 
expansion av Norrköping”.92

 
Norrköpings kommuns snabba utvecklingstakt och sysselsättningssituation påverkar den 
genomgripande miljöpolitiken och hur pass bra det går att nå en hållbar utveckling. Detta 
beror också till stor del på att ekonomin brukar få en betydligt större roll, vid politiska beslut, 
om en kommun befinner sig i en svår ekonomisk situation. Påverkan kommer även från att 
kommunen är av staten ålagd att göra och följa en mängd uppgifter, såsom att ta fram 
åtgärdsprogrammet för PM10 för att nå delmålet för partiklar. Staten påverkar därmed 
kommunerna i vad de borde arbeta med och vad som ska prioriteras. Samtidigt kommer 
påverkan från olika aktörer inom kommunen. Dessa aktörer kämpar för att få genomslag av 
sina intressen, där vissa har större möjlighet att påverka än andra. Olika aktörer har olika 
perspektiv, uppfattningar och förståelse för en viss politik och dess konsekvenser, de agerar 
för att få genomslag för dessa i kommunen. Olika kommuners handlinsutrymmen är därmed 
bestämda vilket försvårar arbetet att nå en hållbar utveckling, trots att det finns långtgående 
dialoger inom kommunen.93  
 
Det begränsade handlingsutrymmet inom kommuner, som antagligen även finns i 
Norrköpings kommun, har säkerligen haft påverkan på arbetsgruppens arbete att försöka få en 
hållbar utveckling som grund i åtgärdsprogrammet. Då Norrköpings kommun befinner sig i 
                                                 
87 Intervju med person från Planeringskontoret (2006-04-26) 
88 Intervju med person från Planenheten (2006-04-28) 
89 Intervjuer med personerna från Planeringskontoret, Planenheten, Miljö och hälsoskyddskontoret och 
Näringslivskontoret.  
90 Burton G & Dimbleby R (1999) Kommunikation är mer än ord s. 9-23 & 155-156. 
91 Norrköpings kommun (2006) Åtgärdsprogram PM10-program för att sänka halterna av hälsoskadliga partiklar 
och andra föroreningar i Norrköpings kommun. (2006-05-15) 
92 Norrköpings kommun (2006) Åtgärdsprogram PM10-program för att sänka halterna av hälsoskadliga partiklar 
och andra föroreningar i Norrköpings kommun. (2006-05-15) 
93 Lidskog R (1996) Kommunikation, kunskap och konflikt; samrådets väsen och villkor s. 2-13. 
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en enorm utvecklingsfas, kan det tänka sig att det ekonomiska perspektivet kan ha fått större 
betydelse i programmet samt att åtgärderna valdes så att de inte begränsade en fortsatt 
möjlighet för utveckling i kommunen. Att de ekonomiska perspektiven kan ha fått större 
betydelse i åtgärdsprogrammet grundar sig i viss del på att personen från Näringslivskontoret 
uttryckt ”[…] där vi inte begränsar våra möjligheter, utan snarare här utan att vi på det här 
sättet så utökar vi våra möjligheter för att skapa en bra utveckling av Norrköping.” På 
samma sätt kan även åtgärderna ha valts efter hur pass stor påverkan de olika deltagarna inom 
arbetsgruppen hade. Då deltagarna kommer från olika kontor inom kommunen och jobbar för 
olika frågor såsom miljöfrågor, planeringsfrågor och näringslivsfrågor, som i många fall 
brukar gå emot varandra, kan olika perspektiv ha fått olika stor påverkan beroende på hur 
pass bra dessa personer är på att kommunicera ut sina perspektiv. Samtidigt blir personerna 
från arbetsgruppen påverkade av andra människor i och utanför arbetsgruppen, 
organisationen, den sociala omgivningen och deras egna personliga egenskaper och 
erfarenheter. Dessa egenskaper, som deltagarna har mer eller mindre av, kan ha haft väldigt 
stor betydelse för hur pass bra de argumenterade fram sina åsikter.94 Intervjupersonerna från 
Planenheten och Planeringskontoret ansåg att vissa representanter i arbetsgruppen tog mera 
plats och talade mera under mötena vilket kan ha gett vissa representanter mer att säga till 
om,95 detta kan ha givit vissa deltagares perspektiv större plats i åtgärdsprogrammet.  
 
Personerna i arbetsgruppen företräder alltså olika intressen inom kommunen och har därmed 
olika perspektiv på tid och rum.96 Intervjupersonerna från Planenheten och 
Näringslivskontoret nämner att deras roller i arbetsgruppen var just lite det att bejaka de 
intressen som finns utifrån de kontor de jobbar för samt att bidra med sina perspektiv.97 
Intervjupersonen från Näringslivskontoret beskriver sin roll ytterligare: 
 

”min roll var att, i det arbetet som jag såg det då, att markera dom intressena när det gäller 
fortsatta möjligheter att skapa tillväxt och utveckling i Norrköping utifrån företagsetablering och 
att de förslag och de åtgärder som vi arbetade fram att det fanns en balans och en eftertanke så att 
vi inte låste upp oss så att vi bakband oss för att kunna utveckla vidare. Vi är i situationen nu när 
detta är oerhört viktigt, inte minst för hur arbetslivssituationen ser ut här. Vi har inte råd att lägga 
en blöt handduk över våra möjligheter utan det handlar om att se till att vi hela tiden kan fortsätta 
att jobba vidare på det här sättet och att vi kanske lite mer långsiktigt markerar hur de här 
åtgärderna skall kunna scensättas samtidigt som vi också var inne och tittade vad vi kan på kort 
sikt göra.”98

 
Intervjupersonen från Näringslivet menar att åtgärderna som skulle tas fram inte fick 
förhindra en fortsatt utveckling i Norrköping. Att det var väldigt viktigt, då Norrköping har 
stora möjligheter att få en bättre sysselsättningssituation. Därför var det enligt denne 
betydelsefullt att ha detta i baktanke då åtgärdsprogrammet togs fram.  
 
Deltagarna i arbetsgruppen, som då arbetar på olika kontor och företräder olika intressen, har 
därmed olika uppfattningar om ett visst problem, såsom partikelproblematiken, och olika 
förslag på hur det ska lösas. Personerna från Näringslivskontoret och Planenheten anser 

                                                 
94 Palm L & Windahl S (1996) Kommunikation teorin i praktiken s. 9-15 & 78-81.  
95 Intervju med person från Planeringskontoret (2006-04-26) & intervju med person från Planenheten (2006-04-
28) 
96 Lidskog R (1996) Kommunikation, kunskap och konflikt; samrådets väsen och villkor s. 14-17. 
97 Intervju med person från Planenheten (2006-04-28) & intervju med person från Näringslivskontoret (2006-04-
21) 
98 Intervju med person från Näringslivskontoret (2006-04-21) 
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främst att lösningen ligger i de infrastrukturella åtgärderna, såsom Norrleden,99medan 
personen från Miljö och hälsoskydd ser de beteendepåverkande åtgärderna som de viktigaste 
att satsa på.100 Frågan är om lösningen på problemet blir demokratisk och konstruktiv. Det är 
i ett sådant läge i alla fall viktigt med en öppen kommunikation, då kunskap och insikt kan 
delas mellan deltagarna i dialogen. På detta sätt får alla medvetenhet om andras perspektiv i 
frågan. För det händer ofta att svårigheter och beslutsproblem uppstår när olika aktörer med 
olika intressen ska försöka uppnå en lösning på ett problem som alla sedan ska vara nöjda 
med.101 Oftast finns det några deltagare som har mera kunskap, resurser och erfarenhet till att 
argumentera fram sitt perspektiv, därför får ett perspektiv lätt dominans.102 Lösningen eller 
åtgärderna som arbetsgruppen för PM10 kom fram till verkar dock alla deltagare vara nöjda 
med. Det kan dels bero på att åtgärdsprogrammet blev väldigt brett till innehållet, att alla 
kanske fick en del av det de ville ha med. En förutsättning för en hållbar lösning är ändå att 
de olika aktörerna i arbetsgruppen spelar med öppna kort och att beslutsprocessen är öppen, 
det vill säga att även allmänheten får ge synpunkter.103 Detta hann arbetsgruppen med att 
göra, trots att det var kort om tid.  
 
5.2.1 Länsstyrelsens roll i arbetet 
Länsstyrelsen i Östergötlands län skall fastställa Norrköpings kommuns framtagna 
åtgärdsprogram för partiklar.104 De ska även följa upp kommunens arbete med åtgärderna så 
att de omsätts i praktiken. Enligt personen från Miljö och hälsoskyddskontoret har 
Länsstyrelsen en otydlig roll i detta arbete då de verkar ha okunskap om 
luftföroreningsfrågor.  
 

”Detta har betydelse för hur kraven ställs på en kommun och vilken tillsynsroll som de har när de 
ska kolla hur pass bra det går för Norrköping att uppfylla de åtgärder de ålagt sig att göra. 
Länsstyrelsens oklara roll gör även att det blir orättvist mellan kommunerna. De kommuner som 
har mätt luft får betala priset av att inte kunna utvecklas i samma takt som andra kommuner. De 
andra kommunerna får därmed konkurrensfördelar. Men då har man missat syftet då syftet är att 
folk ska må bra och inte åka in på sjukhus och dö i förtid. Svårt problem då alla partier vill locka 
hit företag med.”105   

 
Länsstyrelsens otydliga roll medför, enligt personen från Miljö och hälsoskyddskontoret, att 
kommunen inte har någon som direkt kontrollerar om de uppfyller åtgärderna för PM10, 
vilket regeringen gett i uppdrag åt kommunen att genomföra. Då en klar tillsynsroll verkar 
saknas från Länsstyrelsens håll får vissa kommuner konkurrensfördelar då få krav ställs på att 
minska partiklar. De kan därmed utvecklas i snabbare takt än de kommuner som satsat på att 
mäta partiklar, då åtgärderna kan förhindra en sådan utveckling som tidigare planerats.  
Samtidigt kan de kommuner som utför åtgärder för att minska partikelhalterna få en 
konkurrensfördel genom att livskvaliteten förbättras i staden.106  
 
Enligt PBL får en detaljplan inte antas om genomförandet medför att miljökvalitetsnormer 
överträds. De etableringar som nu främst sker i de norra delarna av Norrköping uppskattas 

                                                 
99 Intervju med person från Näringslivskontoret (2006-04-21) & intervju med person från Planenheten (2006-04-
28) 
100 Intervju med person från Miljö och hälsoskyddskontoret (2006-05-02) 
101 Lidskog R (1996) Kommunikation, kunskap och konflikt; samrådets väsen och villkor s. 14-17. 
102 Lidskog R (1996) Kommunikation, kunskap och konflikt; samrådets väsen och villkor s. 22. 
103 Lidskog R (1996) Kommunikation, kunskap och konflikt; samrådets väsen och villkor s. 24-28. 
104 Norrköpings kommun (2006) Åtgärdsprogram PM10-program för att sänka halterna av hälsoskadliga 
partiklar och andra föroreningar i Norrköpings kommun. (2006-04-03) 
105 Intervju med person från Miljö och hälsoskyddskontoret (2006-05-02) 
106 Intervju med person från Miljö och hälsoskyddskontoret (2006-05-02) 
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leda till ökade trafikmängder i innerstaden. Detta ökar riskerna för att miljökvalitetsnormerna 
för partiklar ytterligare överträds. I 5 kap. 11 § PBL kan en detaljplan upphävas om detta 
skulle hända. Därmed ökar Länsstyrelsens ansvar att bevaka de allmänna intressena i den 
kommunala planeringen. 107  Det finns en risk att Länsstyrelsens oklara roll medför att denna 
bevakning kommer att vara bristfällig.  
 
5.3 Kommunens åtgärdsförslag och dess effekter 
Som tidigare nämnts pekade de tillfrågade inom arbetsgruppen på det breda urvalet av 
åtgärder. Ur bruttolistan av åtgärdsförslag gjordes urval baserade på vad som ansågs ha störst 
effekt på både kort och lång sikt, var mer kostnadseffektiva, var lättare att genomföra, kunde 
ge andra eftertraktade effekter samt att kommunens förfogande över åtgärderna var större.  
 
Utifrån de kortsiktiga åtgärdsförslagen fanns en positiv tro hos alla intervjupersonerna, att på 
kort sikt få ner partikelhalterna och uppfylla miljökvalitetsnormerna genom konkreta 
skötselåtgärder. Då trafiken uppskattas öka kommer dessa kortsiktiga åtgärdsförslag inte att 
räcka för att lösa partikelproblematiken, utan där mer långsiktiga åtgärder blir nödvändiga.  
 
5.3.1 Beteendepåverkande åtgärder 
De beteendepåverkande åtgärderna handlar om att skapa förutsättningar för Norrköpings 
invånare att göra välgrundade, miljö- och hälsomedvetna val när det gäller att välja rätt 
vinterdäck, färdsätt och resväg. Deltagaren från Planenheten poängterade vikten av dessa 
åtgärder, då de är nödvändiga för att uppnå en tillräckligt god effekt.108 Deltagaren från Miljö 
och hälsoskyddskontoret framhöll liksom personen från Planenheten att det är viktigt att man 
satsar på beteendeförändrade åtgärder, men att de kan bli svåra att arbeta med då risken finns 
att kommunen hellre satsar på sådant som ger mer synliga resultat exempelvis 
infrastruktur.109 Detta utrycker personen på följande sätt: 
 

 ”Så det tror jag är en viktig bit som även är föreslagit i programmet att man satsar rätt mycket på 
informationsbiten då, vilket man kanske inte kommer att göra. Att man kanske säger att det där får 
ingå i Agenda 21 arbete eller att det där får ni ta på miljökontoret eller något utan det behövs 
någon som bara jobbar med dom här frågorna, en proffsig en. För det är ju lätt att besluta om att 
bygga om en väg det är ju något man kan se att nu har vi byggt om eller att vi sprider nåt medel på 
väg eller nåt som kostar si och så mycket och då gör vi det då. Medan det här med information, de 
här beteende förändringarna, det tror jag inte att politikerna vill satsa så mycket på, utan det får 
nog ingå i något annat. Det är faran i alla fall men vi får väl se.”110

 
Det är alltså en fara att de beteendepåverkade åtgärder inte kommer att ges tillräckligt stor 
prioritet då politiker hellre satsar på sådant som är synliga för allmänheten. Trots att de 
långsiktiga frågorna är en önskvärd riktning finns en tendens i kommuner att både politiker 
och tjänstemän blir tämligen budgetfokuserade.111 Fokusen läggs på det som är aktuellt inom 
den föreliggande mandatperioden, vilket skapar utmaningar i arbetet för hållbar utveckling.112

De beteende påverkade åtgärderna utrycker dessutom flera från arbetsgruppen som den 
svåraste biten att arbeta med, då resurser ofta satsas på sådant som är mer konkret. Men 

                                                 
107 Rubenson S (2002) Miljöbalken; den nya miljörätten. Kap. 4.3. 
108 Intervju med personen från Planenheten (2006-04-28) 
109 Intervju med person från Miljö och hälsoskyddskontoret (2006-05-03) 
110 Intervju med person från Miljö och hälsoskyddskontoret (2006-05-03) 
111 Isaksson K & Storbjörk S (2005) I gränslandet mellan politik och planering – roller, relationer och 
avvägandets problematik s. 89. 
112 Isaksson K & Storbjörk S (2005) I gränslandet mellan politik och planering – roller, relationer och 
avvägandets problematik s. 89. 
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medger att kommunikationen till allmänheten är av betydelse för att skapa 
samhällsförändringar.  
 
Samrådet som hölls i våras och utställningarna på fövaltningshuset Rosen och 
Stadsbiblioteket, är några åtgärder kommunen vidtagit för att nå ut till samhällsmedborgarna. 
Detta kan ses som ett första steg då problemet med partiklar synliggörs för allmänheten 
samtidigt som de får möjlighet att själva påverka processen. Kommunikationen med 
allmänheten genom det då aktuella samrådet, var det få medborgare som deltog vid. Detta 
ansåg personen från Miljö och hälsoskydd som konstigt, då alla i kommunen andas den sjuka 
luften och därmed borde ha ett intresse för detta problem.113 Den lilla tillströmningen av folk 
kan bero på bristande kommunikationssätt från kommunen till allmänheten. Enligt 
intervjupersonerna finns en risk att allmänheten inte förstår att de själva har en del i detta 
arbete med att komma tillrätta med detta miljöproblem, utan sätter sin tillit till att kommunen 
kommer att lösa problematiken med hjälp av åtgärderna så som dammbindning och 
omlokalisering av trafiken. Kommunikationssättet genom utställningarna, ser personen från 
Näringslivskontoret som information till de som främst redan är intresserade av frågan och att 
det därmed behövs ytterligare kommunikationssätt för att nå fler målgrupper.114 Alla 
intervjupersonerna ser därmed att det finns mer att göra för att nå ut till allmänheten. Enligt 
personen från Planenheten är det viktigt att ”ut och informera då till organisationer som 
finns, föreningar, att hitta kanaler.”115 Men aspekter såsom ekonomiska, begränsar 
möjligheterna till att nå ut till medborgarna. 
 
Det finns en rad olika sätt att kommunicera med samhällsmedborgarna och olika kommuner 
har olika strategier för att nå ut med sitt budskap.116 Dessutom varierar möjligheterna att nå ut 
med information till allmänheten beroende på kommunens storlek och på dess rådande 
ekonomiska ställning.117 Detta kan vara fallet för Norrköpings kommun då det enligt 
personen från Planeringskontoret finns ekonomiska och resursmässiga begränsningar. Enligt 
Burström & Lindqvist är det även viktigt att stor tyngd läggs vid att identifiera den målgrupp 
man vill nå. Enligt dessa är denna process en av de viktigaste för att få ett väl fungerat och 
utvecklat informationssystem kring miljön.118  
 
5.3.2 Infrastrukturella åtgärder 
De infrastrukturella åtgärderna handlar främst om att bygga och omstrukturera nya färdvägar 
i syfte att styra undan trafiken, främst från Östra promenaden och Kungsgatan där 
bostadsfastigheter finns. Dessa åtgärder handlar också om att rusta upp vägar, ändra hastighet 
och välja annan vägbeläggning. Dessa åtgärdsförslag anses minska belastningen för de mest 
drabbade gatuavsnitten, men vissa problem återstår dock även efter att dessa åtgärder är 
utförda. För att komma till rätta med den här situationen och för att minska trafiken, speciellt 
den tunga trafiken i Norrköpings centrala delar, krävs enligt åtgärdsprogrammet att den så 
kallade Norrleden anläggs.119

                                                 
113 Intervju med person från Miljö och hälsoskyddskontoret (2006-05-03) 
114 Intervju med person från Näringslivskontoret (2006-04-21) 
115 Intervju med person från Planenheten (2006-04-28) 
116 Burström von Malmborg F & Lindqvist A (2002) Environmental Information Management in Municipalities 
s. 194. 
117 Burström von Malmborg F & Lindqvist A (2002) Environmental Information Management in Municipalities 
s. 196. 
118 Burström von Malmborg F & Lindqvist A (2002) Environmental Information Management in Municipalities 
s. 199. 
119 Norrköpings kommun (2006) Åtgärdsprogram PM10-program för att sänka halterna av hälsoskadliga 
partiklar och andra föroreningar i Norrköpings kommun. (2006-05-03) 
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Personen från Planenheten är övertygad om att utbyggnaden av Norrleden kommer att bidra 
till lösningen på problemet och därmed återskapa ett gott stadsklimat. Personen uttrycker 
detta på följande sätt ”det är ju Norrleden som ju kommer få den stora förlösande faktorn”.120 
På ett liknande sätt ser deltagaren från Näringslivskontoret på det hela: 
 

” På längre sikt så är jag övertygad om att vi med dom infrastrukturplaner och projekt som vi 
jobbar med ska kunna bemästra detta på ett bättre sätt än vad situationen är idag och det är där vi 
kommer in på detta med avvägningar, att både bromsa och gasa samtidigt tills att alla de frågorna 
med infrastrukturförändringar runt i kring är gjorda så har vi inte tid att vänta med de företag som 
står och vill sätta spaden i jorden för att utvecklas här. Utan jag menar att vi ska jobba med båda 
delarna och även om det kommer att ta ett par tre år innan, eller fem år eller vad det kan röra sig 
om, när vi har löst en ny förbifart och då kanske vi får leva under en ytterligare tid med en lite 
besvärligare situation.”121

 
Enligt både intervjupersonen från Näringslivskontoret och från Planenheten ligger lösningen 
alltså i att få bort den tunga trafiken från innerstaden genom att skapa ringleder runt staden. 
Samtidigt säger personen från Näringslivskontoret att infrastrukturprojekt tar lång tid, vilket 
inte får hindra företag att etablera sig i staden. Därmed kommer den besvärliga situationen 
kvarstå ett par år innan en ny förbifart är löst.  
 
Mer skeptiska till omlokalisering av trafiken i form av Norrleden är personerna från 
Planeringskontoret och Miljö och hälsoskyddskontoret. De ser faran i att dessa ringleder inte 
kommer att få den effekt man tror då bilister är rationella och därmed väljer att ta den kortaste 
vägen.122 Personen från Planeringskontoret utrycker detta på följande sätt: 
 

”Ger de dom effekter vi tror eller vad händer om vi ändrar trafiken, om de nu ska åka andra vägar, 
innebär det att folk tycker dom är för besvärliga och plötsligt hamnar de mellan husen, så att vi får 
de effekter som vi vill ska uppnås. Tanken är att vi ska nå ner rätt långt eftersom Norrköping vill 
fortsätta utvecklas och så har vi sagt att handel och logistik är de stora områdena, båda dom två 
alstrar väldigt mycket transporter. Så det handlar om att verkligen tänka sig för och att se ur båda 
leden för att se att vi faktiskt gör något som är bra och klokt för Norrköpingsborna. Jag menar att 
partiklar är faktiskt en sådan sak som orsakar hälsoproblem i väldigt stor utsträckning.123  
 

En ringled runt staden kan även få motsatt effekt då människor upplever att den vägen går 
snabbare och därmed skapas utrymme för en expansion av trafiken. Dessutom blir 
vägsträckan längre vilket i sin tur bidrar till ökade halter av växthusgasen koldioxid. En sådan 
omlokalisering av trafiken i form av en ringled runt staden, invigdes på 1980-talet, runt 
London.124 Tanken med denna väg var just att lösa Londons trafikproblem, men fick istället 
motsatt effekt, då trafiken ökade. Denna väg är idag känd som Europas största trafikerade 
motorväg och för dess enorma köer. Att trafiken ökar vid utbyggnad av ringleder runt en stad 
är ett vanligt förekommande fenomen. Både bland planerare och politiker finns 
föreställningar om att trafikproblem kan byggas bort med hjälp av kringfartsleder. Många 
forskare menar däremot att nya vägar skapar ökad tillgänglighet till nya platser, men det är 
inte vägarna i sig som skapar problem utan det är nya resmönster, lokaliseringar och rörlighet 
som ger ökade trafikmängder.125

                                                 
120 Intervju med person från Planenheten (2006-04-28) 
121 Intervju med person från Näringslivskontoret (2006-04-21) 
122 Intervju med person från Miljö och hälsoskyddskontoret (2006-05-03) och med person från 
Planeringskontoret (2006-04-26) 
123 Intervju med person från Planeringskontoret (2006-04-26) 
124 Wikipedia (2006) M25 (Motorväg, Storbritannien) (2006-05-22) 
125 Elvingson P (1999) Nya vägar=mer trafik (2006-05-22)  
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5.3.3 Interna och externa målkonflikter 
Vilken effekt Norrleden kommer att få kan diskuteras, risken finns att det blir ohämmat med 
trafik runt staden eller att människor fortsätter att köra genom staden då den vägen är 
närmast. Vilket resultat det än blir av Norrleden kommer antagligen någon typ av konflikt att 
skapas. I miljökontexten finns det två typer av konflikter i form av interna och externa tvister, 
som är svåra att undvika. 126  Interna målkonflikter kan vara motstridigheter mellan två 
miljöperspektiv, i det här fallet mellan miljömålen en Begränsad klimatpåverkan och Frisk 
luft. Förklaringen till detta ligger i att den förväntade ökningen av trafiken medför förhöjda 
halter av koldioxid i luften då alltfler använder den nya ringleden. Om det istället blir som 
personerna från Planeringskontoret och Miljö och hälsoskyddskontoret förutspår kommer 
partikelhalterna inte att minskas då trafiken fortsätter att köra genom staden.127  
 
Externa målkonflikter är konflikter mellan miljömål och andra mål.128 Norrköpings kommuns 
mål att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt i staden gör det svårare att nå uppsatta 
miljömål, detta är en form av extern målkonflikt. Karin Edvardsson skriver att konflikter 
mellan olika mål existerar så gott som alltid och idealet om att sådana motstridigheter inte ska 
existera är utopiska. Trots detta poängterar Edvardsson vikten av att man med hjälp av olika 
mekanismer försöker lösa målkonflikterna.129  Det är viktigt att ge både de ekonomiska, 
sociala och ekologiska aspekterna lika stor vikt. De är varandras förutsättningar, inte 
motsatser.  
 
Enligt Isaksson & Storbjörk kan konflikter uppstå vid nyetableringar av företag, som är 
viktigt för att nå både social och ekonomisk hållbarhet. Detta kan i sin tur innebära att nya 
miljöstörningar uppstår, vilket leder till konflikt för målsättningen om ekologisk hållbarhet. 
Citatet nedan klargör denna målkonflikt: 
 

”Till följd av problematiska socioekonomiska förhållanden har inte alla kommuner råd att säga nej 
till verksamhet som kan leda till sysselsättning för kommuninvånarna, även om denna är förenad 
med stora negativa miljökonsekvenser.”130  

 
Inom en kommun finns det en uppsjö av olika intressen och perspektiv som ska tas hänsyn 
till.131 Konflikter mellan olika mål är därför vanliga. Svåra avvägningar uppstår i frågor som 
rör miljö- och utvecklingsprojekt. Stora motsättningar mellan ekologiska och ekonomiska 
målsättningar, att ta hänsyn till miljön och samtidigt utveckla kommunen, är vanligt 
förekommande i olika kommuner.132 Inom Norrköpings kommun finns som tidigare nämnt, 
liknande konflikter mellan ekologiska och ekonomiska målsättningar. Norrköpings kommun 

                                                 
126 Edvardsson K (2004) Using Goals in Environmental Management: The Swedish System of Environmental 
Objectives s. 178.  
127 Intervju med person från Miljö och hälsoskyddskontoret (2006-05-03) och Intervju med person från 
Planeringskontoret (2006-04-26). 
128 Edvardsson K (2004) Using Goals in Environmental Management: The Swedish System of Environmental 
Objectives s. 178.  
129 Edvardsson K (2004) Using Goals in Environmental Management: The Swedish System of Environmental 
Objectives s. 178. 
130 Isaksson K & Storbjörk S (2005) I gränslandet mellan politik och planering – roller, relationer och 
avvägandets problematik s. 79. 
131 Isaksson K & Storbjörk S (2005) I gränslandet mellan politik och planering – roller, relationer och 
avvägandets problematik s. 77. 
132 Isaksson K & Storbjörk S (2005) I gränslandet mellan politik och planering – roller, relationer och 
avvägandets problematik s. 78. 
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liksom många andra kommuner är en stor arbetsplats med mängder av olika mål och 
intresseområden och därmed är det inte ovanligt med både interna och externa konflikter.133  
 
De handel och logistik företag som nu håller på att etablera sig i Norrköping har en strävan 
efter att planeringsprocessen ska genomföras på så kort tid som möjligt. Ibland blir dock 
denna process utdragen då aktörer med olika intressen försöker påverka förloppet, samtidigt 
som medborgarinflytande ska uppnås. Kommuner vill också att projekten ska dras igång så 
fort som möjligt, för att undvika höga räntekostnader.134 Att locka företag till kommunen med 
att visa utåt att etableringsprocesser går snabbt är också ett konkurrens medel mot andra 
kommuner.135 I och med detta kan miljöperspektivet komma att sättas i kläm.136

 
”oftast [är det] väldigt tacksamt för politiker och visa på att nu har vi tagit fram fina miljömål och 
nu jobbar vi efter dem och skriver in dem i miljöprogram. Men sen när det kommer till ett mer 
operativt, alltså mer skarpt läge, på något sätt, att vi ska bygga en stormarknad till och så sen säger 
man då att det inte blir Frisk luft, då klarar vi inte miljömålet här. Då tror jag de inte uppfylls i 
någon kommun, att man strävar mot miljömålen på något sätt. Då är det mer Miljö och 
hälsoskyddskontoret som får ta hundhuvudet hela tiden i kommunen, fast kommunen själv säger 
sig stort och brett utåt att vi jobbar mot miljömålen. Kommer man till det här skarpa läget, när det 
är mycket tillväxtfrågor och sådant, då tror jag inte en kommun uppfyller det här, att få bättre luft, 
mindre övergödning och allt det här. Det funkar alltså inte, tyvärr.”137

 
Politiker inom kommuner brukar, enligt personen på Miljö och hälsoskyddskontoret, vilja 
visa utåt att miljöarbetet ligger högt på agendan, men då frågor rörande utvecklingsprojekt 
hamnar i centrum så kommer arbetet med miljöfrågor i kläm. Detta leder till att uppfyllelsen 
av miljömålen blir svårt att uppnå. Politiker upplever ofta att det finns motsättningar mellan 
att ta miljöhänsyn samtidigt som kommunen ska utvecklas. Det ligger även orättvisor i vem 
som får ta ansvar för att miljön försämras.138 Personen från Miljö och hälsoskyddskontoret 
säger även att det är viktigt med ett bra samarbete mellan miljöområdet och näringslivet. Stor 
vikt borde läggas vid att sträva efter att vara på samma våglängd. Det är enligt denne person 
inget bra samarbete om Näringslivskontoret lovar bort tomter till företag utan att 
miljöprövningar görs, för då uppstår obalans och en ekologisk hållbar utveckling blir svår att 
nå.139 I enlighet med miljöbalken skall omfattande miljökonsekvensbeskrivningar göras vid 
bland annat nyetableringar, detta för att undvika att obalans uppstår. 140

 
5.3.4 Ett hållbarhetsperspektiv 
Trots att begreppet hållbar utveckling är väl förankrat i de flesta samhällssektorer idag ser 
man på begreppet på lite olika sätt. Samtidigt som begreppet nått en så omfattande innebörd 
har detta inneburit att miljöperspektivet fått en allt mer vag betydelse.141 Isaksson & 
Storbjörk skriver att i och med införandet av hållbar utveckling som en långsiktig ambition, 

                                                 
133 Lidskog R (1996) Kommunikation, kunskap och konflikt; samrådets väsen och villkors s. 24-28. 
134 Nyström J (1999) Planeringens grunder - en översikt s. 49-56. 
135 Intervju med person från Näringslivskontoret (2006-04-21) 
136 Nyström J (1999) Planeringens grunder - en översikt s. 49-56. 
137 Intervju med person från Miljö och hälsoskyddskontoret (2006-05-02) 
138 Isaksson K & Storbjörk S (2005) I gränslandet mellan politik och planering – roller, relationer och 
avvägandets problematik s.78. 
139 Intervju med person från Miljö och hälsoskyddskontoret (2006-05-02) 
140 Nyström J (1999) Planeringens grunder - en översikt s. 127-130. 
141 Isaksson K & Storbjörk S (2005) I gränslandet mellan politik och planering – roller, relationer och 
avvägandets problematik s. 90. 
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har det blivit svårt för planerarna och det kommunala beslutsfattandet att veta vad detta 
konkret innebär i praktiken.142  
 
Hållbarhetsbegreppet upplevdes vara väl förankrat i teorin hos respondenterna. De flesta 
personerna upplevde att åtgärderna formulerats utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där hänsyn 
tagits till både sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Dock upplevde personen från 
Planeringskontoret att perspektivet inte var hållbarhet utan snarare ett miljöperspektiv baserat 
på folkhälsofrågor och där ekonomi och teknik sågs som en begränsning för vad man kan 
utföra.143 Personen från Planenheten utryckte att hållbar utveckling skall vara utgångspunkten 
för allt arbete, finnas med i processen från början. Detta är en viktig aspekt då det är en 
långsiktig planering som ska möjliggöra en hållbar utveckling, enligt PBL.144  
Avsikten i detta är att tydliggöra att samhället inte bara ska vara hållbart för oss, utan även för 
kommande generationer. Det är därför väldigt viktigt hur man planerar för de fysiska 
strukturerna då de har väldigt lång livslängd, samt att de kan antingen möjliggöra eller hindra 
människor till att ha en hållbar livsstil under en väldigt lång tid.145  
 
5.4 Möjligheten att nå uppsatta miljömål  
Det är kommunerna som lokalt har det övergripande ansvaret för de nationella miljömålen. 
De ansvarar för att information om målen når ut till allmänheten, att målen förankras och att 
åtgärderna för målen genomförs. Ett underlag för att miljömålen ska uppfyllas är att 
kommunerna sätter upp lokala mål, åtgärdsstategier och ger ramar och underlag för den 
kommunala samhällsplaneringen.146 Norrköpings kommun arbetar, såsom många andra 
kommuner i Sverige, aktivt med att försöka uppnå de nationella miljömålen. I kommunens 
miljöprogram har miljömålen tagits ned på lokal nivå och anpassats till den rådande 
situationen.147

 
5.4.1 Begränsningar för miljömålsuppfyllelsen  
Sedan de lokala miljömålen förankrades i Norrköpings miljöprogram har situationen 
förändrats. Även om kommunen kommit långt i sitt arbete med att nå miljömålen, finns det 
fortfarande vissa mål som är svårare än andra att nå. Det beror till stor del på att det finns 
vissa begränsningar och hinder.148 En begränsning för att nå vissa mål, såsom målet om en 
Frisk luft, är att Norrköping nu är inne i en enorm utvecklings- och tillväxtfas, där 
etableringar av nya företag och bolag sker i snabb takt. Dessa etableringar, som till stor del 
förekommer utanför stadskärnan vid de norra delarna av staden, bidrar till en ökad 
trafikmängd, då stadens invånare, som successivt ökar till antal, till största del bor i de södra 
delarna av Norrköping. Dessa invånare som till stor del blir allt mer bilberoende, vilket också 
är fallet i övriga städer i Europa149, skapar därmed problem då innerstaden i Norrköping är 
försedd med i huvudsak två passager över Motala ström. Detta bidrar till att koncentrationen 

                                                 
142Isaksson K & Storbjörk S (2005) I gränslandet mellan politik och planering – roller, relationer och 
avvägandets problematik s. 90. 
143 Intervju med person från Planeringskontoret (2006-04-26) 
144 Intervju med person från Planenheten (2006-04-28) 
145 Nilsson K (2001) Hållbar utveckling - dilemman för översiktsplanerarna s. 126 & 129. 
146 Miljömålsportalen (2005) Kommunerna och miljömålsarbetet. (2006-05-17)  
147 Norrköpings kommun (2004) Leva i Norrköping –miljöprogram för Norrköpings kommun s. 27-30. (2006-
05-17) 
148 Norrköpings kommun (2005) Uppföljning av miljömål 2005; uppföljning av miljömål i Norrköpings 
kommuns miljöprogram ”leva i Norrköping”. 
149 Banister D (2000) Sustainable urban development and transport –a Eurovision for 2020 s.113.  
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av bland annat hälsoskadliga partiklar och utsläpp av koldioxid ökar.150 Detta tar personen 
från Miljö- och hälsoskyddskontoret upp:  
 

”Dom åtgärderna vi har föreslagit nu bygger på en ganska liten trafikökning. De signaler vi ser nu 
när det ska byggas rejält med företag på Ingelsta, det är att man kommer att belasta Östra 
promenaden, Kungsgatan ännu mer. Trafikökningen blir inte alls som vi har räknat med och då 
blir det negativt. […] För blir det ohämmat med trafik då finns det ingen möjlighet med de här 
åtgärderna att uppfylla kraven och det skulle vara en himla nackdel för kommunen alltså, om man 
gör ett åtgärdsprogram som är rätt så stort och skickas till regeringen och överallt och sen klarar 
man inte ut det på något sätt och då vet jag inte, då blir det nog mycket mer drastiska åtgärder 
sedan, alltså att man får stänga trafik och hålla på.”151

 
I de beräkningar som gjordes för de åtgärder som arbetsgruppen ville ha med i programmet, 
räknade de med en ganska liten trafikökning. Det kan ha gjorts för att åtgärderna som togs 
fram skulle ge tillräckliga effekter för att få bort den största mängden av partiklarna. Om de 
hade gjort beräkningar med en högre trafikökning, vilket det verkar bli, hade kraftfullare 
åtgärder behövts väljas vilket kan ha förhindrat möjligheter för fortsatt utveckling i staden. 
Om det är så att trafikökningen blir ohämmad och att människor fortsätter att vara rationella 
och tar den kortaste vägen genom staden kan alltså resultatet bli negativt, enligt personen från 
Miljö och hälsoskyddskontoret.152  Det menas att de föreslagna åtgärderna inte räcker till för 
att kunna nå delmålet för partiklar. Att trafiken kommer att öka ohämmat är bara 
spekulationer153 men det är ändå viktigt att åtgärderna som kommunen föreslagit får kraftfulla 
effekter. Annars kan det bli svårt att nå miljömål såsom Frisk luft och Begränsad 
klimatpåverkan. Det är även viktigt att åtgärderna inte skapar andra miljöproblem, menar 
personen från Planeringskontoret. Denna person tror även att kommunen kommer klara 
miljökvalitetsnormerna för PM10 med de föreslagna åtgärderna, eller med andra åtgärder som 
kan behövas om det visar sig att de inte får den effekt som de trott.154 Intervjupersonen från 
Näringslivskontoret tror på att åtgärderna har förutsättningar för att bli väldigt bra, då de inte 
begränsar möjligheterna för utveckling i Norrköping utan att de snarare utökar möjligheterna 
för att skapa en bra utveckling och tillväxt i staden.155  
 
5.4.2 Hållbart transportcentrum; ett långsiktigt projekt 
Även om utvecklingen bidrar till att det blir svårare för kommunen att nå uppsatta normer och 
miljömål så är den enligt alla intervjupersoner en nödvändighet då kommunen haft mycket 
nedläggningar och stor arbetslöshet. Men intervjupersonen från Planeringskontoret säger 
också att:  
 

 ” det är tråkigt att vi satsat på två områden som går tvärs emot miljötänkandet och då handlar det 
om att försöka få in i alla fall ett hållbarhetstänkande i de här frågorna som politikerna har bestämt 
att det är dessa de tycker är viktigast för kommunen. Det här med transporterna, man säger att vi 
ska vara ett transportcentrum, så det finns en ambition att vi ska vara ett hållbart transportcentrum 
och man vill satsa på att man ska kunna föra över transporterna från väg till järnväg och använda 
mer miljöanpassade transporter. Det behövs byggas ut järnvägar och annat för det, så det är liksom 
ett väldigt långsiktigt projekt.”156  
 

                                                 
150 Intervju med person från Planeringskontoret (2006-04-26) 
151 Intervju med person från Miljö- och hälsoskyddskontoret (2006-05-02) 
152 Intervju med person från Miljö- och hälsoskyddskontoret (2006-05-02) 
153 Intervju med person från Miljö- och hälsoskyddskontoret (2006-05-02) 
154 Intervju med person från Planeringskontoret (2006-04-26) 
155 Intervju med person från Näringslivskontoret (2006-04-21) 
156 Intervju med person från Planeringskontoret (2006-04-26) 
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Som personen från Planeringskontoret säger är det tråkigt att kommunen satsat på områden 
som går emot miljötänkandet då de alstrar mer trafik. Ambitionen kommunen har förefaller 
bra, men det är en lång väg för att nå dit, då det är som personen från Planeringskontoret 
säger; ett väldigt långsiktigt projekt. De lager och logistikföretag som nu etablerar sig i 
kommunen i snabb takt är till stor del bilbaserade och det kommer antagligen ta lång tid innan 
de väljer järnvägsbundna transporter.157 Den nya järnvägen, den så kallade Ostlänken, är inte 
färdig förrän om 10 till 15 år.158 Samtidigt kommer det ta tid innan bra kombiterminaler, som 
knyter samman väg och järnväg, etableras.159 Detta bidrar i sin tur till att projektet blir 
långsiktigt, då det tills järnvägen står klar blir ökade trafikmängder som ger mer 
luftföroreningar.  
 
5.4.3 Planeringens förutsättningar  
Miljöfrågor ses oftast som en kostnad och restriktion i förhållande till andra 
utvecklingsfrågor.160Som personen på Planeringskontoret utrycker det kan miljöfrågor ses 
som en tillväxtsektor istället för bara en begränsning. Denne menar att det därmed finns stora 
möjligheter att satsa på miljön i form av miljöteknik, vilket kommunen är på väg att införa i 
en större omfattning.161 Det kommer dock att ta lång tid innan miljöteknik kan lösa 
miljöproblem såsom luftföroreningar. Det är istället nödvändigt att stor vikt läggs vid att 
minska behovet av att resa med bil. Detta kan göras genom att planera och utforma staden på 
ett sådant sätt att närhet och tillgänglighet mellan bostäder, service och arbeten ges till 
invånarna i staden. Det är därför viktigt att planeringen sker på ett sådant sätt att nödvändiga 
livsstilsförändringar blir möjliga.162  Enligt personen på Planeringskontoret har centrala 
Norrköping stora utvecklingsmöjligheter då det finns en mängd rivningstomter som håller på 
att förfalla. Dessa platser har stor potential att utveckla innerstaden i närhet till de flesta 
bostäderna.163 För att möjliggöra detta i Norrköping är det av betydelse att kommunen får 
med sig de som äger de centrala fastigheterna.164      
 
Hur man planerar en stad är av stor betydelse för att möjliggöra uppfyllelsen av miljömål 
såsom Frisk luft.165 Har man väl byggt in sig i en fast samhällstruktur, som gör det svårt att 
uppnå miljömål, begränsar det också möjligheterna att nå ett långsiktigt hållbart samhälle.166

 
6. Avslutande diskussion och slutsatser  
Norrköpings kommuns handlingsutrymmen är begränsade. Staten har inflytande på 
kommunen genom uppsatta lagar och politiska inriktningar, likaså har andra aktörer inom 
kommunen olika möjligheter att påverka. Då handlingsutrymmet redan är begränsat kan detta 
ha haft inverkan på deltagarna i arbetsgruppen för PM10. På samma sätt kan deltagarnas olika 
intressen och perspektiv haft olika stort genomslag för vilka åtgärder som valdes. Deltagarna 
verkar dock nöjda med resultatet av de framtagna åtgärderna vilket kan bero på att de 
kommer från ett brett område. Detta medför att det vid genomförandet av åtgärderna kan 
                                                 
157 Intervju med person från Planeringskontoret (2006-04-26) 
158 Norrköpings kommun (2006) Så skapar vi den goda staden. (2006-05-19)  
159 Intervju med person från Planenheten (2006-04-28) 
160 Isaksson K & Storbjörk S (2005) I gränslandet mellan politik och planering – roller, relationer och 
avvägandets problematik s.78. 
161 Intervju med person från Planeringskontoret (2006-04-26) 
162 Banister D (2000) Sustainable urban development and transport –a Eurovision for 2020 s. 118 & Borrego C 
m.fl. (2006) How urban structure can effect city sustainability from an air quality perspective s. 466.  
163 Intervju med person från Planeringskontoret (2006-04-26) 
164 Intervju med person från Planenheten (2006-04-28) 
165 Intervju med person från Miljö och hälsoskyddskontoret (2006-05-02) 
166 Banister D (2000) Sustainable urban development and transport –a Eurovision for 2020 s.118. 
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komma att uppstå konflikter, då dessa intressen kan komma att gå emot varandra. Då 
Norrköping drabbats av nedläggningar och hög arbetslöshet har utveckling och tillväxt fått 
stor prioritet. Detta visar sig tydligt genom att det i åtgärdsprogrammet står att åtgärderna ska 
skapa ett miljömässigt utrymme för en fortsatt kraftig ökning av trafiken. Denna motstridighet 
mellan ekonomisk utveckling och arbetet att nå de uppsatta miljökvalitetsnormerna för 
partiklar visar på en extern målkonflikt. En sådan situation gör det därmed svårare att nå 
uppsatta miljömål, såsom Frisk luft och en hållbar utveckling då de ekonomiska aspekterna 
får större utrymme. Även om väldigt många anser att de ekologiska, ekonomiska och sociala 
dimensionerna hör samman anser andra att de ekonomiska förutsättningarna bör skapas i 
första hand vilket de anser är en nödvändig grund för att utveckla en ekologisk och social 
hållbarhet. De ekonomiska faktorerna styr därför väldigt mycket, då de är en viljeinriktning 
och har politiskt företräde framför de andra dimensionerna samt att den fysiska planeringen 
bättre är förberedd för näringslivets utveckling än ekologisk hållbarhet. Detta kan komma att 
visa sig om politikerna i Norrköpings kommun väljer att satsa på infrastrukturella åtgärder 
istället för de beteendepåverkande åtgärderna som föreslås i åtgärdsprogrammet. Även om det 
är svårt att ändra folks beteenden är det av stor betydelse för att skapa samhällsförändringar. 
Det är viktigt att gå till grunden med partikelproblematiken vilket är att minska trafiken, 
genom att skapa förutsättningar för människor att åka kollektivt och cykla, alltså att öka 
tillgängligheten mellan bostäder, arbeten och service. Det är av stor vikt att de föreslagna 
åtgärderna får kraftfulla effekter så att invånarna i Norrköping får möjlighet till en god 
livskvalitet. Det är viktigt att alla de föreslagna åtgärderna verkligen genomförs då en ökad 
trafikmängd kan ge ytterligare förhöjda partikelhalter och koldioxidutsläpp. Att Norrköping 
har en ambition att vara ett hållbart transportcentrum, med transporter främst via järnväg, är 
ett långsiktigt projekt då de företag som nu etablerar sig i kommunen till största del är 
bilbaserade. Detta i samband med att järnvägen inte står klar förrän om 10-15 år gör att det i 
nuläget inte är ett hållbart projekt då företagens transporter ger upphov till förhöjda utsläpp. 
Därför är det viktigt med eftertanke vid planering av fysiska strukturer då de har lång 
livslängd och kan antingen möjliggöra eller förhindra människor från en hållbar utveckling 
under en väldigt lång tid. 
 
Ett av skälen till att Norrköping blev ålagda att göra ett åtgärdsprogram var att de sedan lång 
tid tillbaka gjort mätningar för PM10. Många andra kommuner som inte gjort dessa 
mätningar får konkurrensfördelar då de kan fortsätta att utvecklas i snabbare takt. 
Norrköpings kommun försöker hänga med i denna utvecklingstakt trots kraven på att ta fram 
åtgärder för att minska partikelhalterna. Det är Länsstyrelsen i Östergötlands län som ska se 
till att kommunen uppfyller åtgärderna för PM10. Då Länsstyrelsen enligt personen från 
Miljö och hälsoskyddskontoret verkar ha en otydlig roll i detta fall, har kommunen inte direkt 
någon som kontrollerar uppfyllelsen av åtgärderna. Norrköpings kommun kan ändå få 
fördelar gentemot andra kommuner i och med att kommunen mätt PM10 och har möjlighet att 
få bättre luftkvalitet, trots detta kvarstår att mäta andra luftföroreningar såsom andra 
partikelstorlekar. Genom att mäta dessa partiklar kan det visa sig att än fler åtgärder behöver 
vidtas, vilket kan försvåra en sådan utveckling som sker idag.     
 
Andra kommuner i Sverige misstänks ha liknande problem med höga partikelhalter på hårt 
trafikerade vägar. Dessa kommuner kommer inom en snar framtid antagligen ställas inför 
samma krav att minska partiklarna, samtidigt som de kommer få göra avvägningar mellan att 
utvecklas ekonomiskt och försöka nå miljömål såsom Frisk luft. Det kommer ta tid att inse att 
dessa målsättningar är varandras förutsättningar, inte motsatser.   
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6.1 Framtida studier 
Inom detta område skulle det vara av intresse att studera vad åtgärdsförslagen kommer att få 
för effekter i praktiken och om kommunen lyckas nå miljökvalitetsnormerna för partiklar 
inom den föreskriva tiden. Det skulle även vara intressant att se vad den snabba 
utvecklingstakten i kommunen kommer att få för följder. I en framtida studie skulle vi även 
vilja få Östergötlands Länsstyrelses synvinkel på denna problematik. 
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8. Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Inledande frågor: 

• Berätta kort om er bakgrund och er yrkesroll. 
 
Arbetet med åtgärdsprogrammet för PM10: 

• Vilken var din roll i arbetsgruppen för att ta fram ett åtgärdsprogram? 
• Hur ser du på urvalet av aktörer som satt med i arbetsgruppen?  Upplever ni att det 

skulle ha behövts någon ytterligare aktör med andra kunskaper och erfarenheter? 
• Hur upplevde du mötena? Hur fungerade arbetet inom arbetsgruppen? 
• Hur ser ni på ert eget inflytande under mötena och i arbetsgruppen? Hur fördelades 

talutrymmet?  
• Fanns det ett hållbarhetsperspektiv när ni tog fram åtgärderna? 

 
Åtgärderna och dess effekter 

• Hur ser ni på urvalet av dessa åtgärder? Vilka prioriteringar gjordes?  
• Vad tror du åtgärderna kommer få för effekter? 
• I vilken utsträckning tror du delmålet för partiklar, under miljömålet frisk luft, 

kommer att kunna uppnås med hjälp av dessa åtgärder? 
 
Utställningen/information till allmänheten  

• Vad ser du för begränsningar/möjligheter med utställningarna på Stadsbiblioteket och 
Rosen? 

• Vad kan ytterligare behöva göras angående åtgärdsprogrammet för att nå ut till 
allmänhet, företag och organisationer? 

 
Framtiden 

• Hur ser du på åtgärdsprogrammet? Kunde åtgärdsprogrammet ha utformats 
annorlunda? 

• Hur ser det fortsatta arbetet ut med åtgärderna?  
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9. Bilaga 2: Karta angående PM10 
 
 

 
Förklaring: Denna översiktskarta över Norrköpings innerstad visar överskridanden av 
miljökvalitetsnormen för PM10. På Östra promenaden till höger och Kungsgatan till vänster 
finns de högsta halterna av PM10 (röd färg). (Kartan är hämtad från Norrköpings åtgärdsprogram; 
bilaga 3 kartor.) 
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