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Sammanfattning 

Vi står inför en mängd osäkerheter, utmaningar och risker, kända och okända, 

många av vilka är kopplade till globala förändringar. Ny bebyggelse måste 

planeras att bli långsiktigt hållbar trots framtida förändringar och för att lyckas 

måste planeringen hantera osäkerheter. Den rådande synen av hållbarhet har 

resulterat i ett planeringsideal som strävat efter hållbarhet som en vision av en 

ideal utformning. Forskningen om resiliens ifrågasätter däremot hur något 

statiskt kan vara hållbart inför osäkerheter och framtida förändringar. För att 

möta framtida förändringar måste arbetet för hållbarhet fokusera på att öka 

städers kapacitet att vara resilienta. Städer som är resilienta har kapacitet att 

anpassa sig till framtida förändringar och samtidigt behålla samma funktion, 

struktur och identitet.  

Näringen är ett befintligt verksamhetsområde i Gävle vilket blivit utpekat som 

lämpligt för en större samlad exploatering. Genom att jämföra Gävle 

kommuns intention och ambition för Näringen kontra teoretiska principer för 

ökad resiliens i stadsmiljö syftar studien att undersöka i vilken utsträckning 

resiliens införlivas i planerings- och utvecklingsprocessen. Intentionerna och 

ambitionerna jämfördes med teoretiska resiliensprinciper genom en kvalitativ 

innehållsanalys av styrdokument och intervjuer med två tjänstemän.  

Av studiens resultat framgår det att kommunens intentioner och ambitioner i 

vissa avseenden ligger i linje med principerna för ökad resiliens i städer, men 

missar viktiga aspekter inom principerna. Kommunen eftersöker nya 

innovativa sätt att planera på, vilket principerna för resiliens kan bidra med. 

En problematik som kunde utläsas var att socio-ekonomiska förutsättningar 

och faktorer prioriteras över naturgeografiska faktorer och förutsättningar 

vilket kan leda till minskad hållbarhet och resiliens. 

Implementering av principerna i den kommunala planeringen anses inte i alla 

lägen vara enkelt till följd av att principerna i vissa aspekter överlappar 

varandra, beroende på vilken skala som planeras. Gävle kommuns rådande syn 

av hållbarhet ligger inte heller i linje med synsättet forskningen av resiliens 

förespråkar, att vi alla lever och verkar i komplexa social-ekologiska system. 

Resiliens behandlar komplexa teorier och försök till implementering av 

resiliensprinciper utan förståelse för systems komplexitet kan leda till att 

utfallet inte blir lyckat. Resiliensprincipen adaptiv planering innehåller 

potential för kontinuerligt lärande om social-ekologiska system och anses vara 

den princip som bör prioriteras i praktiken för hållbarhet genom resiliens. 

Nyckelord: resiliens; social-ekologiska system; hållbar utveckling; 

stadsutveckling 
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Abstract 

We face a number of uncertainties, challenges and risks, known and 

unknown, many of which are linked to global changes. Urban development 

must be planned to become sustainable in the long term despite future 

changes and to succeed, planning must handle uncertainties. The current view 

of sustainability has resulted in a planning ideal that strives for sustainability as 

a vision of an ideal structure and design. The research on resilience question 

this by asking how something static can be sustainable in the face of 

uncertainties and future changes. The work towards sustainability must focus 

on increasing the capacity of cities to be resilient. Cities which are resilient 

have the capacity to adapt to future changes while retaining the same function, 

structure and identity. 

Näringen is an existing industrial area in Gävle which has been designated 

suitable for a larger urban development exploitation project. The study aims 

to investigate how resilience is incorporated into the planning and 

development process of Näringen. The study compared Gävle municipality's 

intentions and ambitions for the development of Näringen in relation to 

theoretical principles for increased resilience in urban environment. The 

comparison between theory and practice was done through a qualitative 

content analysis of policy documents and interviews with two officials.  

The findings show that the intentions and ambitions of Gävle municipality in 

some ways are in line with the principles for increased resilience in cities but 

miss important aspects within the principles. The municipality strives for 

novel and innovative ways of planning which the principles for resilience can 

contribute with. One problem which can lead to reduced sustainability and 

resilience is that socio-economic prerequisites and conditions are prioritized 

over natural geographical ones.  

Implementation of the principles in municipal planning is not easily achieved 

in all situations because the principles in some respects overlap depending on 

the scale. Gävle Municipality's view of sustainability is also not in line with the 

approach that the research of resilience advocates, that we all live and operate 

in complex social-ecological systems. Resilience deals with complex theories 

and attempts to implement resilience principles without an understanding for 

the complexity of systems can lead to an unsuccessful outcome. The resilience 

principle adaptive planning holds the potential for continuous learning about 

social-ecological systems and is considered the principle that should be 

prioritized in planning for sustainability through resilience. 
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Förord 

Uppsatsen som du nu ska läsa avslutar min treåriga utbildning på 

Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Studieperioden har varit 

intressant, stimulerande och lärorik. De erfarenheter och kunskaper som 

studieperioden och arbetet givit mig tar jag med mig vidare ut i arbetslivet för 

en hållbar utveckling. Med denna studie vill jag inspirera till ett mer 

tvärvetenskapligt och innovativt tillvägagångssätt i stadsplaneringen, vilket jag 

anser är en nyckel till planeringen och byggandet av framtidens städer.   

Jag vill rikta ett stort tack till Karl Samuelsson som har introducerat ämnet jag 

behandlat vilket bidragit till en ny världssyn, präglat av komplexitet, dynamik 

och full av utmaningar och möjligheter. Jag vill även tacka Karl för stöttning 

genom arbetsprocessens gång där han tillhandahållit goda råd samt intressanta 

diskussioner och idéer.  

Tack även till familj och vänner som stöttat mig kontinuerligt genom 

studieperioden.  

Slutligen vill jag tacka Matsäckens vänner som löpande genom studieperioden 

bidragit med goda skratt, givande diskussioner och vänskap.  

Adam Asplund 

Juni, 2019 
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Definitioner 

Resiliens – Ett systems kapacitet att motstå störningar och absorbera dessa 

för att bibehålla samma funktion, struktur och identitet (Walker, Holling, 

Carpenter & Kinzig, 2004). 

Social-ekologiska system – Människor lever i sociala och ekologiska 

system, benämnda social-ekologiska system, som är oupplösligt 

sammanlänkade med varandra. Städer är typiska exempel på social-ekologiska 

system. Social-ekologiska system är komplexa och adaptiva, förändringar i 

dessa sker dynamiskt och de kan ha flera stabila lägen (Walker & Salt, 2006).  

Redundans – Innebär att ett system innefattar flera komponenter som förser 

systemet med samma eller liknande funktion på olika sätt (Walker & Salt, 

2006). 

Adaptiv – Synonym till adaptiv är anpassningsbar, vilket även innebär att 

vara flexibel.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Prognoserna för klimatförändringarna har länge setts som kontroversiella. Det är 

först de senaste två åren som värmeböljor inte bara ses som härliga och 

bekymmersfria, konsekvenser som grillningsförbud och vattenrestriktioner är för 

många människor nytt (SMHI, 2018). Osäkerheter och risker är emellertid inte 

exklusivt avgränsade till klimatrelaterade förändringar. Globaliseringen har lett till 

att vi även påverkas av ekonomiska och politiska kriser (Ahern, 2013; SMHI, 2018). 

Planering av framtidens städer måste därmed hantera problem som uppstår till följd 

av framtida förändringar – ju längre praktiskt arbete för anpassning till framtida 

förändringar skjuts upp desto mer kommer det kosta (SMHI, 2018).  

Urbaniseringen har lett till att majoriteten av världens befolkning idag bor i städer 

och förväntas öka inom kommande decennier (Ahern, 2011; Ahern, 2013; Meerow, 

Newell & Stults, 2016). Denna globala befolkningsstruktur (Ahern, 2013; Zhang & 

Li, 2018) har lett till att arbete för hållbarhet i städer ökat (Ahern, 2013). Enligt 

Boverket (2015) är det kommunernas ansvar vid planering av ny bebyggelse att den 

ska vara hållbar under en lång period, trots framtida förändringar. Med andra ord 

måste planeringen hantera osäkerheter och risker som vid tiden av planeringen är 

relativt okända. Många problem, osäkerheter och risker är kopplade till 

klimatförändringar. I Sverige kan vi redan idag utläsa ett varmare klimat, kraftigare 

skyfall och stigande havsnivåer, vilket kan leda till problem med bland annat 

översvämningar och värmeböljor (SMHI, 2017). Oväntad urbanisering och 

klimatförändringars effekt på städer har resulterat i att även strategier för ökad 

resiliens betonas mer i diskursen av städers hållbarhet (Meerow et al. 2016). Zhang 

och Li (2018) drar i sin studie slutsatsen att rationell stadsutveckling uppnås när 

planerare och beslutsfattare uppmärksammar både stadens hållbarhet och resiliens.   

Implementeringen av hållbarhet i samhällsplanering har tenderat att utgå från ett 

antagande att hållbarhet är ett idealt statiskt läge (Ahern, 2011). Till följd av detta 

har samhällsplaneringen strävat efter att utforma strategier för att nå detta läge 

utifrån de förutsättningar som vid tiden av planeringen varit kända (Ahern, 2011; 

Redman, 2014). Enligt Ahern (2011) skapar detta en paradox: hur kan bebyggelse 

eller stadslandskap som planerats och utvecklats enligt visionen av ett idealt statiskt 

läge vara hållbart i en framtid innehållande osäkerheter och förändring?  

Konceptet resiliens har bidragit till diskursen kring hållbarhet i städer genom att 

introducera ett synsätt på städer som komplexa adaptiva system, vilka även är 

dynamiska och självorganiserande (Ahern, 2013). Walker och Salt (2006) menar att 

vi alla lever och verkar i social-ekologiska system som enligt dem definieras som 

komplexa, adaptiva, dynamiska och självorganiserande. Städer oavsett storlek kan 
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ses som social-ekologiska system (Walker & Salt, 2006) och är även de mest typiska 

exempel på komplexa social-ekologiska system som människor format (Zhang & Li, 

2018). Under 2000-talet har konceptet resiliens undersökts och fostrat en djupare 

förståelse av dess innebörd för hållbarhet i städer (Ahern, 2013). Att se städer som 

komplexa social-ekologiska system leder till att idéen om hållbarhet förändras och 

utmaningen med att öka städers resiliens måste tacklas (Ahern, 2013).  

Social-ekologiska system som är resilienta har kapaciteten att anpassa sig allt 

eftersom omvärlden förändras och samtidigt bibehålla sin funktion (Walker & Salt, 

2006). Walker och Salt (2006) menar att förslag och strategier för hållbar utveckling 

som inte direkt behandlar ett systems resiliens inte heller kan vara hållbara. Nyckeln 

till hållbarhet ligger enligt Walker och Salt (2006) i att förbättra hela systems 

kapacitet att vara resilienta och inte bara att optimera hållbarheten i vissa delar av 

systemet. För att lyckas med detta måste vi acceptera att vi lever i en föränderlig 

värld (Walker & Salt, 2006). Istället för att sträva efter en ideal form av hållbarhet 

måste fokuset skifta till att öka städers resiliens för att de ska kunna hantera och 

anpassa sig till framtida osäkerheter och förändringar (Ahern, 2013). För att lyckas 

föreslår Ahern (2011; 2013) fem principer att implementera i utvecklingsprocessen 

och fysisk planering som anses leda till ökad resiliens i stadsmiljö. Till följd av att 

majoriteten av världens befolkning nu lever i stadsmiljö anser Ahern (2013) detta 

komma att vara ett centralt tema i framtiden. 

Sellberg, Wilkinson och Petersons (2015) studie är den första som grundligt 

undersöker hur och vad resiliensteori kan komplettera och bidra med till kommunal 

planering. Studien undersökte detta genom att utgå från en arbetsbok för 

bedömning av resiliens och applicering av resiliens som ett tankesätt framtagen för 

naturresursförvaltare, men som även är relevant för stadsplanering (Sellberg et al. 

2015). Studien visade att resiliensteori introducerar ett dynamiskt systemperspektiv, 

fördjupar diskursen om globala och osäkra hot och bidrar med nya idéer för hållbar 

utveckling inom kommunal planering. Sellberg et al. (2015) kom fram till att 

resiliensteori är ett användbart verktyg och tankesätt för att arbeta med 

hållbarhetsfrågor och utmaningar kopplade till dessa inom kommunal planering. 

Studien tydliggjorde dock att kommunala tjänstemän såg en del problematik med 

tillvägagångssättet och ansåg det vara svårt att tillämpa i praktiken inom andra 

fokusområden än ekologiska (Sellberg et al. 2015).   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Gävle kommunkoncern har höga ambitioner om hållbarhet i sitt arbete för framtida 

utveckling. De slår i Översiktsplan Gävle kommun (Gävle kommun, 2017) fast 

målet att de år 2030 ska vara en av Sveriges bästa miljökommuner där tillväxt leds i 

hållbar riktning. För att lyckas med detta vill Gävle kommun att planering och 
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byggande tar tillvara platsens värde, hushåller med naturresurser samt visar hänsyn 

och anpassar sig till framtida klimatförändringar (Gävle kommun, 2017).  

Planering är ett område och yrkesfält som utvecklar framtidens städer vilka behöver 

planeras och utvecklas mot att bli resilienta för att de även ska kunna vara hållbara 

(Walker & Salt, 2006; Zhang & Li, 2018). Klimatförändringarnas effekter och 

konsekvenser är något som kan utläsas redan idag (SMHI, 2017; SMHI, 2018) vilket 

understryker vikten av att det i ett tidigt skede i planerings- och 

utvecklingsprocessen finns tankar och strategier för att arbeta mot ökad resiliens. 

Sellberg et als. (2015) studie påvisade att resiliensteori kan ses som en verktygslåda 

att utnyttja i det kommunala planeringsarbetet för hållbarhet och hantering av 

framtida förändringar.   

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning resiliens införlivas i det 

kommunala planeringsarbetet i en mellanstor svensk kommun utifrån Aherns (2011; 

2013) fem principer för ökad resiliens i stadsmiljö. Studiens mål är att beskriva hur 

Gävle kommun avser att lösa regeringsuppdraget rörande utvecklingen av stadsdelen 

Näringen i förhållande till teorin bakom Aherns (2011; 2013) resiliensprinciper. 

Utifrån studiens syfte och mål avser studien att besvara följande övergripande 

forskningsfråga:  

• Hur förhåller sig Gävle kommuns ambitioner och intentioner för

planeringen och utvecklingen av stadsdelen Näringen i relation till Aherns

fem resiliensprinciper?

o Hur ger styrdokumenten uttryck för dessa?

o Hur ger tjänstemän uttryck för dessa?

Genom att besvara studiens övergripande forskningsfråga kommer en djupare 

förståelse för vikten av resiliens inom stadsplanering att tydliggöras, vilket är en 

förutsättning för hållbar planering och utveckling i urban miljö (Walker & Salt, 

2006; Zhang & Li, 2018). 
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1.3 Avgränsning 

Näringen i Gävle (figur 1) har av kommunen på uppdrag av regeringen blivit utsedd 

som ett lämpligt område för en större samlad exploatering. Resultatet är att Gävle 

kommun ingått i ett avtal med staten samt Region Gävleborg med syfte att utveckla 

Näringen till en ny stadsdel innehållande 6000 bostäder, med ambitionen att bli en 

långsiktigt hållbar stadsdel (Regeringskansliet, 2017). Planeringen av området 

befinner sig idag i ett tidigt skede, först år 2021 kommer praktiskt arbete påbörjas 

(Gävle kommun, u.å.). Gävle kommun har i avtalet förbundit sig till att bygga en 

hållbar stadsdel på Näringen. Det tidiga skedet öppnar möjligheten att undersöka 

Gävle kommuns relation till resiliensteori och de principer Ahern (2011; 2013) 

förespråkar för ökad resiliens. Studien avgränsar sig till att undersöka Gävle 

kommuns del i avtalet och den planering som hittills skett för framtidens Näringen.  

FIGUR 1,   KARTA ÖVER GÄVLE MED AVGRÄNSAT OMRÅDE MARKERAT MED RÖTT.  KARTA HÄMTAD FRÅN

LANTMÄTERIET ©  2019-05-28
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2 Teori 

2.1 Resiliens 

Walker, Holling, Carpenter & Kinzig (2004) definierar resiliens som ett systems 

kapacitet att motstå störningar och absorbera dessa för att bibehålla samma funktion, 

struktur och identitet.  

För att möjliggöra forskning kring resiliens måste först ett systemtänk appliceras, 

vilket blir möjligt genom att utgå från Walker och Salts (2006) tre koncept:  

1. Vi lever alla i och är del av sociala system som är sammanlänkade med

ekologiska system och dessa benämns som social-ekologiska system. Städer

oavsett storlek kan ses som social-ekologiska system och dess invånare är

beroende av ekosystemen för att upprätthålla sin levnadsstandard.

Förändringar i ett område av ett system, socialt eller ekologiskt, har en

direkt eller indirekt påverkan på andra områden och system.

2. Social-ekologiska system är komplexa och adaptiva. Förändringar i dessa

system är inte förutsägbara, linjära och sker inte gradvis. De kan även ha

flera olika stabila lägen där deras funktion, struktur eller identitet är olikt

andra lägen. Störningar (externa eller interna) är det som kan driva dessa

system över gränsen som gör att det stabila läget skiftar.

3. Resiliens är enligt definitionen av Walker et al. (2004) ett systems kapacitet

att motstå störningar.

Begreppet resiliens introducerades av Holling (1973) som ett koncept för att förstå 

ekosystems dynamik och kapacitet att motstå störningar. Pickett, Cadenasso & 

Grove (2004) anser att det finns två distinkta skillnader i hur resiliens har 

definierats. De benämner dessa skillnader som equilibrium (jämvikt) och non-

equilibrium (icke jämvikt).  

Definitionen i ett synsätt med sin grund i jämvikt definierar resiliens som tiden det 

tar för ett system efter en störning att återgå till sitt stabila läge, ”engineering 

resilience” (Folke, Carpenter, Walker, Scheffer, Chapin & Rockström, 2010). Ett 

ekosystems flöde av resurser antogs vara oändliga så länge det fanns en jämvikt i 

systemet (Folke, 2006). Balansen antogs kunna kontrolleras av mänsklig påverkan 

och när obalans i systemet uppstod kan systemet återgå till det stabila läget till följd 

av att den mänskliga påverkan togs bort (Folke, 2006). Synsättet av system i jämvikt 

är ett smalt tekniskt begrepp som inte passar att applicera i komplexa system (social-

ekologiska system) med flera stabila lägen (Folke et al. 2010).  

Definitionen av resiliens med grunden icke jämvikt är mer passande att applicera 

inom samhällsplanering, eftersom städer kontinuerligt genom historien anpassat sig 
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till förändringar (Pickett et al. 2004). Folke (2006) och Folke et al. (2010) betonar 

att social-ekologiska system kan ha flera stabila lägen och störningar kan knuffa 

system över gränsen till nästa stabila läge. Resiliens i detta synsätt är i enlighet med 

Walker et als. (2004) definition, ett systems kapacitet att absorbera störningar samt 

under en förändring omorganisera sig för att behålla samma funktion, struktur och 

identitet. Ett system med hög resiliens har förmågan att möta förändringar och 

anpassa sig till dessa (Pickett et al. 2004).  

Skillnaden mellan synsätten har bidragit till att förvaltare av system har 

uppmärksammat systems uthållighet mot störningar (Carpenter, Walker, Anderies 

& Abel, 2001). Detta har bidragit till att bryta den tradition av förvaltning som har 

fokuserat på att uppnå ett statiskt hållbart och stabilt läge, vilket enligt Carpenter et 

al. (2001) är omöjligt. Utifrån tolkningen att resiliens handlar om systems kapacitet 

att motstå störningar presenterar Carpenter et al. (2001) tre aspekter av resiliens:  

1. Mängden störningar ett system kan absorbera och motstå utan att det stabila

läget skiftar.

2. Till vilken grad ett system är kapabelt till omorganisering utan extern

påverkan.

3. Till vilken grad ett system kan utveckla och öka kapaciteten att lära sig av

och anpassa sig till förändringar.

Begreppet resiliens har integrerat olika forskningsgrenar och områden som 

behandlar människans relation till naturen (Carpenter et al. 2001) (t.ex. 

samhällsplanering). Resiliens har olika betydelser. Carpenter et al. (2001) beskriver 

att en av dessa betydelser behandlar resiliens som en aspekt av hållbarhet. Hållbarhet 

är ett systems kapacitet att vara resilient, vilket kommer ifrån att systemet är 

anpassningsbart och kan hantera störningar utan att systemets funktion förändras 

(Carpenter et al. 2001; Walker & Salt, 2006).  

Att arbeta med resiliens i praktiken kan göras med två olika syften (Folke et al. 

2010). Det första benämns som specifik resiliens, vars syfte är att stärka kapaciteten 

att motstå identifierade risker eller för att mildra negativa effekter till följd av 

störningar (Walker & Salt, 2006). Carpenter et al. (2001) anser att specifik resiliens 

uppnås genom att förvaltningen av social-ekologiska system utgår från och söker svar 

på frågan, ”resilience of what, to what?”. Att öka ett systems kapacitet att vara resilient 

på en specifik skala eller tidsperiod kan komma att ske på bekostnad av andra skalor 

eller tidperioders resiliens (Carpenter et al. 2001). Walker och Salt (2006) anser att 

arbeta med specifik resiliens möjliggör identifiering och analysering av social-

ekologiska systems uppbyggnad och är ett viktigt steg mot hållbar utveckling. Det är 

viktigt att arbeta med specifik resiliens, men strategier för resiliens måste hantera 

mer än endast specifika problem och störningar (Walker & Salt, 2006). Att fokusera 
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för mycket på specifik resiliens anses vara en form av optimering, vilket leder till att 

resiliens mot oväntade störningar minskas (Walker & Salt, 2006; Folke et al. 2010). 

Det andra syftet är att arbeta för att öka systems kapacitet att absorbera och hantera 

oväntade störningar vilket benämns som generell resiliens (Walker & Salt, 2006; 

Folke et al. 2010). Folke et al. (2010) belyser att generell resiliens fokuserar på att 

öka systems kapacitet att hantera all typ av osäkerhet.   

Folke et al. (2010) anser att strategier för förvaltning inom system ofta tenderar att 

endast fokusera på specifik resiliens. Det är viktigt att uppmärksamma skillnaden 

mellan specifik och generell resiliens eftersom det kan leda till instabilitet då 

systemet kan bli känsligare mot oväntade störningar (Folke et al. 2010). Mångfald, 

modularitet och återkopplingar kan vara faktorer vilka kan öka systems generella 

resiliens (Walker & Salt, 2006). Faktorerna beskrivs ingående i avsnitt 2.3.  

2.2 Resiliens och hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling etablerades i samband med Brundtlandkommissionens 

rapport, Our common future (World Commission on Environment and Development, 

1987). I rapporten återfinns den definitionen som oftast används: Hållbar utveckling 

är att säkerställa att utvecklingen uppfyller dagens behov utan att äventyra framtida 

generations förmåga att möta sina behov. Begreppet fick allmänt genomslag fem år 

senare i samband med FN:s konferens i Rio de Janeiro 1992, om miljö och 

utveckling (Nyström & Tonell, 2012). Konceptet är tilltalande men problematiskt 

eftersom det inte finns en universell definition av det (Nyström & Tonell, 2012) och 

för att förtydliga resonemanget säger Lee (2005, citerad i Nyström & Tonell, 2012, 

s. 125):

”Det som gör det starkt (och samtidigt vagt) är just att det omfattar och beaktar så olika 
intressen, intressen som tenderar att stå i kontrast till varandra.”  

Det rådande synsättet av hållbar utveckling beskrivs enligt Adams (2006) som att det 

finns tre dimensioner som interagerar med varandra: ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet (figur 2). Synsättet har medfört antagandet att det kan göras 

avvägningar mellan dimensionerna, vilket lett till att den ekonomiska dimensionen 

ofta prioriterats över de andra (Adams, 2006). Det har förts fram att ett problem 

med detta synsätt är att det inte går att se dessa tre dimensioner som likvärdiga. 

Adams (2006) anser att den ekologiska dimensionen skiljer sig från de två andra 

dimensionerna eftersom vi inte skapat naturen, till skillnad från de sociala och 

ekonomiska dimensionerna. Den ekologiska dimensionen är basen (figur 3), det är 

den dimension som förser oss människor med de resurser som stödjer de två andra 

dimensionerna (Adams, 2006). 
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Den rådande synen på hållbarhet fokuserar på effektivisering av hur vi hanterar och 

förbrukar resurser. Walker och Salt (2006) anser att effektivisering är en viktig del 

av hållbarhet, men att endast effektivisera är inte lösningen och kan potentiellt 

motverka hållbarhet. Hållbar utveckling kommer från ökad resiliens av social-

ekologiska system vi lever i, inte optimering av enskilda komponenter (Walker & 

Salt, 2006).  Implementering av hållbarhet i samhällsplanering har tenderat att 

behandla denna fråga utifrån tanken att hållbarhet är ett idealt statiskt läge där de tre 

dimensionerna samspelar i en jämvikt med varandra, utifrån de förutsättningar som 

för tiden av planeringen är känt (Ahern, 2011). Konflikten som uppstår är att 

resiliens behandlar hållbarhet utifrån premissen att det statiska läget kan fallera eller 

skifta funktion till följd av störningar. Det uppstår därför enligt Ahern (2013) en 

paradox. Städer är dynamiska och komplexa socio-ekonomiska system som utsätts 

för störningar, både okända och kända, vilket det statiska synsättet inte tar i 

beaktande. Walker och Salt (2006) påpekar att det är grundläggande att inse att 

saker förändras och om detta inte accepteras eller aktivt motarbetas kan systemens 

sårbarhet till följd av störningar öka. Därmed måste städer planeras och utvecklas till 

att bli mer resilienta, vilket leder till att de även blir mer hållbara (Ahern, 2013). 

Ekologisk

EkonomiskSocial

FIGUR 2,  DE TRE DIMENSIONERNA I INTERAKTION MED VARANDRA.

Ekonomisk

Social

Ekologisk

FIGUR 3,  DE TRE DIMENSIONERNA AV HÅLLBARHET I RELATION TILL VARANDRA MED SYNSÄTTET DÄR DEN

EKOLOGISKA DIMENSIONEN ÄR BASEN.
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2.3 Resiliensprinciper 

Alla geografiska områden är unika eftersom de är sammansatta av olika sociala, 

politiska, ekonomiska och geografiska aspekter (Ahern, 2013). Fysisk planering 

behandlar utformningen av dessa unika platser och med detta synsätt presenteras det 

enligt Ahern (2013) även ett dilemma: eftersom varje plats är unik är det svårt att 

implementera innovativa lösningar som tillkommit på en annan unik plats.   

Att uppnå hållbarhet genom resiliens i en stadsmässig miljö är en utmaning och 

kräver innovativa lösningar som kan testa och utvärdera planer och projekt (Ahern, 

2011). För att tackla denna utmaning föreslår Ahern (2011; 2013) fem principer 

som bör implementeras i samhällsplaneringen av framtidens städer: Adaptiv 

planering, Biodiversitet och socio-ekonomisk mångfald, Redundans och 

modularitet, Konnektivitet av flerskaliga nätverk samt Multifunktionalitet.  

Individuellt och tillsammans bidrar dessa principer till en gränsöverskridning mellan 

planerare, forskare, experter, politiker och intressenter som kontinuerligt i 

planeringsprocesser samarbetar med varandra (Ahern, 2013).  

2.3.1 Adaptiv planering 

Varje geografiskt område är unikt och innefattar även unika problem, utmaningar 

och förändringar, vilket innebär att de måste behandla osäkerheter och risker (Kato 

& Ahern, 2008). Varje planeringsprojekt är utsatt för all sorts osäkerhet kopplat till 

den specifika platsen. Osäkerhet är en realitet vid samhällsplanering och utveckling 

och behöver betraktas som ett sådant (Kato & Ahern, 2008). Adaptiv planering och 

design definieras av Ahern (2011; 2013) som en process att bedriva projekt som 

präglas av osäkerheter och ofullständig kunskap. Kato och Ahern (2008) har därför 

framställt en modell (figur 4) som utgör ett förslag för implementering av en adaptiv 

planeringsprocess i urbana miljöer. 

FIGUR 4,  FLÖDESSCHEMA ÖVER KATO OCH AHERNS (2008)  FÖRSLAG PÅ EN ADAPTIV 

PLANERINGSPROCESS I PRAKTIKEN. 
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Processens kärna är att vara adaptiv (anpassningsbar). Anpassningsförmågan i ett 

social-ekologiskt system beskrivs av Walker et al. (2004) som en social komponent, 

vilket kommer från individers kapacitet att hantera system och dess förändringar. 

Deras påverkan, avsiktlig eller inte, kan påverka systemets kapacitet att vara resilient 

(Walker et al. 2004).  

Kato och Ahern (2008) beskriver fyra koncept som en adaptiv planeringsprocess 

förhåller sig till:  

1. Projekt inom planering ska ses som experiment.

Kato och Ahern (2008) belyser att planerare ofta blir beskyllda när projekt inte blir 

lyckade och sällan blir belönade vid lyckade projekt, vilket förståeligt lett till att 

planerare är rädda för misslyckande. Resultatet av detta är att planeringsprojekt 

endast har implementerat lösningar som visat sig vara effektiva genom empiriska 

studier (Kato & Ahern, 2008), vilket lett till att innovation i planeringen hämmats 

(Ahern, 2013).  

Eftersom varje område är unikt innebär det även att empiriska bevis som stödjer 

deras beslut inte existerar kopplat till platsen. Likt forskare innebär detta att även 

planerares projekt sker i ett samband med osäkerheter och risker som ska hanteras 

(Kato & Ahern, 2008). Riktlinjer för planering bör ses som hypoteser istället för 

lösningar, vilket leder till att planer och projekt ses som experiment, innehållande 

potential för lärande och nytänkande (Ahern, 2013).  

2. Flera projekt/experiment samtidigt.

För att möjliggöra snabbt lärande är det viktigt att flera mindre planer eller projekt 

implementeras samtidigt istället för att implementera större planer (Kato & Ahern, 

2008).  

3. Tillsyn.

För att tillsyn ska vara möjligt är det viktigt att inblandade beslutsfattare, planerare 

och intressenter är överens om övergripande mål och syften med planer och projekt. 

Om det inte finns en konsensus mellan de inblandade blir resultaten av tillsynen 

diffust och otydligt eftersom det är för många variabler i momentet (Kato & Ahern, 

2008).  

Tillsyn av implementerade planer och projekt är ett verktyg för att över tid lära sig 

om och få en förståelse för systemet, vilket kan reducera osäkerheter. Det innebär 

också att beslut kan tas utifrån nyare eller mer komplett information om den 

geografiska platsen (Kato & Ahern, 2008). Resultatet av tillsyn utgör också en grund 

för att veta hur planer och riktlinjer kan revideras för att bli mer effektiva. Tillsyn 
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bör göras innan, under och efter (figur 4) planer och projekts genomförande (Kato 

& Ahern, 2008).  

Tillsyn av genomförda projekt och planer är enligt Kato och Ahern (2008) en 

utmaning av olika anledningar. En anledning är att det är en aktivitet som är 

tidskrävande och kostsam och ofta inte är inräknad i projekts budget. En annan är att 

intressenter ofta inte är överens om planers och projekts mål och syften, vilket leder 

till att det inte finns koncensus om vad som ska undergå tillsyn. En sista anledning är 

att politiker ofta har andra värderingar och intressen, vilka styrs av politiken och 

deras relativt korta mandatperioder. Pengar som kan gå till kostnaden för tillsyn 

tenderar därför istället att spenderas på nya projekt som genererar kortsiktiga 

resultat (Kato & Ahern, 2008).  

4. Learning by doing.

Learning by doing, eller lära genom att göra, underlättas av att se osäkerheter, 

utmaningar och risker som möjligheter till lärande och nytänkande istället för 

hinder. För att beslutsfattare ska kunna ändra riktlinjer, planer eller arbetsrutiner på 

rätt sätt är det viktigt att de blir tilldelade resultatet av tillsynen och det görs genom 

återkoppling (figur 4) (Kato & Ahern, 2008). För möjliggöra detta måste planerare 

och beslutsfattare acceptera att projekt har potentialen att misslyckas, men också 

potentialen att bli lyckade och att lärande sker genom båda utfallen. En balans 

mellan professionalitet och ansvar måste också tydliggöras, misslyckade projekt 

accepteras inte bara för att ett lärande har skett (Kato & Ahern, 2008). Ahern 

(2011) anser att en lösning kan vara att bedriva adaptiv planering genom projekt 

som utformas att vara ”Safe-to-fail” genom att försöka förutse och utforma projekten 

utifrån identifierade risker. 

2.3.2 Biologisk och socio-ekonomisk mångfald 

Mångfald i system är kopplat till systems kapacitet att reagera på förändringar och 

störningar på olika sätt (Walker & Salt, 2006). Därför bör städer enligt Walker och 

Salt (2006) sträva efter en mångfald i alla avseenden: biologiska, ekologiska, sociala 

och ekonomiska. Det finns två sidor av mångfald som ska uppmärksammas i social-

ekologiska system, mångfald av funktioner (functional diversity) och mångfald av 

reaktioner (response diversity). Mångfald av funktioner innebär att ett system har en 

mängd olika funktioner och mångfald av reaktioner innebär att dessa funktioner 

reagerar på störningar på olika sätt (Walker & Salt, 2006). Biologisk mångfald 

innebär en mångfald av reaktioner på störningar (Walker & Salt, 2006), vilket 

kommer vara en nyckelfaktor i planering och utveckling av urbana miljöer med hög 

kapacitet att vara resilienta (Ahern, 2013).  

McPhearson, Andersson, Elmqvist & Frantzeskaki (2015) lyfter fram att människors 

hälsa och välmående grundar sig i tillgången till lokala ekosystemtjänster. 
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Ekosystemtjänster är de fördelar människor får av naturen (Millennium Ecosystem 

Assessment, 2005). Dessa tjänster delas in i fyra kategorier: försörjande (t.ex. vatten 

och mat), reglerande (t.ex. flödesreglering, temperaturreglering och 

luftkvalitétreglering), stödjande (fotosyntes och primär produktion) och kulturella 

(estetik och rekreation). Biologisk mångfald är en direkt stödjande faktor till 

upprätthållande och fördelning av ekosystemtjänster i städer (Ahern, 2013). 

Bevarande av den biologiska mångfalden i städer har varit en faktor som betraktats 

som viktig i samhällsplaneringen, men trots det har ofta socio-ekonomiska frågor 

prioriterats högre (Ahern, 2013). För att öka stadsdelars eller till och med städers 

resiliens är det viktigt att planeringen uppmärksammar ekosystemtjänsters alla 

funktionsgrupper i urbana miljöer (McPhearson et al. 2015).  

Att ha en mångfald i den socio-ekonomiska dimensionen innebär även det en 

riskspridning (Ahern, 2011). Mångfald av ekonomiska och sociala funktioner i städer 

resulterar i att det finns en mångfald i hur städer reagerar och anpassar sig till sociala 

och ekonomiska störningar (Ahern, 2011).  

2.3.3 Redundans och modularitet 

Redundans är att komponenter inom system förser systemet med liknande 

funktioner. Redundans har enligt Walker och Salt (2006) traditionellt betraktats 

som ett onödigt överflöd av funktioner och är ett klassiskt begrepp kopplat till 

effektivisering system. För resiliens är redundans dock inte negativt, eftersom när 

system innehåller komponenter som förser systemet med samma funktion men på 

olika sätt innebär det att systemet har större mångfald av reaktioner (Walker & Salt, 

2006).  

Modularitet avser hur systems komponenter är länkade med varandra. Störningar 

kan i system med många länkar mellan subsystem snabbt spridas genom hela 

systemet. En struktur uppbyggd med modularitet innebär däremot att subsystem är 

starkt länkade internt, men löst länkade till varandra. Till följd av detta kan 

subsystem fallera utan att systemet som helhet utsätts för samma störning (Walker & 

Salt).  

Walker och Salt (2006) säger att effektivisering och optimering av enskilda element i 

komplexa system kan kraftigt minska deras resiliens. Effektivisering har varit och är 

en stor del av arbetet kopplat till hållbar utveckling och ses som en erkänd del i 

politik och förvaltning. Optimering ses som en aspekt av effektivisering, men som 

simplifierar och förvränger synen på systemen vi lever i, samt reducerar 

tidshorisonten (Walker & Salt, 2006). Effektivisering är i sig inte ett problem, men 

när effektivisering och optimering sker med smalt fokus leder detta oundvikligen till 

oväntade negativa effekter och utfall (Walker & Salt, 2006). 
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Den urbana världens infrastruktur är enligt Ahern (2013) till stor del centraliserad. 

Ett resultat av detta är att dessa samhällsfunktioner eller servicefunktioner som har 

centraliserats blir känsliga för störningar och de negativa effekterna av dessa kan bli 

förödande (Ahern, 2011). Ökningen av resiliens i systemet tillkommer till följd av 

att risker sprids över tid, area och över olika system (Ahern, 2011). För att bryta 

trenden med effektivisering, optimering och centralisering föreslår Ahern (2011; 

2013) att arbete ska ske för att implementera redundans och modularitet i 

utvecklingen av städer. Med andra ord implementering av subsystem med samma 

eller liknande funktioner (Ahern, 2011; 2013), som är löst länkade med varandra 

(Walker & Salt). Genom att utveckla system som består av redundanta och 

decentraliserade element ökar systemets resiliens (Ahern, 2013), t.ex. bygga för 

olika typer av kollektivtrafik och trafikslag.  

2.3.4 Konnektivitet och flerskaliga nätverk 

Konnektivitet, beskrivs av Ahern (2013) som sammankopplingen mellan system i 

olika skalor, t.ex. konnektivitet mellan olika transportsystem, kommunikation och 

teknisk försörjning såsom el och vatten etc. Sammankopplingen mellan dessa system 

har länge varit en viktig fråga inom planeringen. Konnektivitet i ekologiska system 

förser en stad med funktioner och tjänster, men har inte varit lika högt prioriterade 

eftersom kunskapen saknats (Ahern, 2013).  

I urbana miljöer kan konnektivitet mellan ekologiska system uppnås genom grön och 

blå infrastruktur, vilket också främjar biologisk mångfald (Ahern, 2013). Grön 

infrastruktur är multifunktionella stråk som genom god planering kan förse system 

med både ekologiska och sociala funktioner, t.ex. mobilitet, rekreation, 

dagvattenhantering etc. (Ahern, 2013).  

En annan aspekt av denna princip är att länka samman nätverk i olika skalor som 

förser systemet med liknande funktion. I detta avseende ska planeringen sträva efter 

att länka samman gång- och cykelbanor, bussrutter och järnväg eller 

dagvattenhantering med icke-anlagd vattenfiltrering (Ahern, 2011).  

2.3.5 Multifunktionalitet 

Vid exploatering av städer är det konkurrens om utrymme. McPhearson et al. 

(2015) menar att en nyckel till en ökad resiliens i stadsmiljö är att implementera 

urbana ekosystemtjänster. En lösning anses vara multifunktionalitet i 

samhällsplanering och beskrivs av Ahern (2013) som en blandning av ett flertal 

ekosystemtjänster och andra funktioner på en begränsad area.  

Multifunktionalitet kan uppnås genom effektiv markanvändning där funktioner 

staplas och kombineras (Ahern, 2011). Grön infrastruktur är exempel på 

implementering av multifunktionella ytor där anlagda transportfunktioner (ofta 
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gång- och cykel), ekosystemtjänster och rekreation rumsligt kombineras (Ahern, 

2013). En mindre vanlig implementering av multifunktionalitet kan göras genom 

tidsväxling (”time shifting”) (Ahern, 2013), dvs. att en yta och dess innehållande 

funktioner skiftar beroende på tiden. 

Ahern (2011; 2013) tar upp Green Street Program i Portland, USA, som ett 

exempel på implementering av multifunktionalitet i stadsgator. Enligt detta program 

utformas gaturummen med potential att förse staden med fler funktioner än endast 

en bilväg. De kombinerar transportfunktioner med lösningar för 

dagvattenhantering, temperaturreglering och biologisk mångfald genom 

implementering av grönstruktur.  
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3 Material och metod 

3.1 Urval av respondenter 

Urval av respondenter till intervjuerna gjordes genom en målinriktad urvalsprocess, 

med syfte att sammanfoga forskningsfrågan med relevanta respondenter.  

Regeringen har ambitionen att bidra till ökat bostadsbyggande och hållbar 

stadsutveckling. Därför har de identifierat kommuner med planer för större samlade 

exploateringar som inte kunnat genomföras av diverse anledningar 

(Regeringskansliet, 2017). Planeringen för utvecklingen av Näringen till en ny 

hållbar stadsdel är ett regeringsuppdrag och är ett nytt sätt att arbeta över 

sektorsgränser (Regeringskansliet, 2017). Resultatet av detta är att berörda parter 

(Gävle kommun, Region Gävleborg och staten) förhandlat fram åtaganden och 

finansiering som samlats i ett avtal med ett tillhörande promemoria (PM) 

(Regeringskansliet, 2017). PM:et utgör ett underlag för avtalet och är upprättat av 

Gävle kommun och innehåller kommunens intentioner och ambitioner för 

utvecklingen av Näringen. Det ansågs därför viktigt att komma i kontakt med 

tjänstemän vilka var insatta i avtalet och tillhörande PM samt var kunniga inom den 

kommunala planeringen. Det var viktigt att respondenterna hade insyn i 

planeringsprocessen för Näringen, både dåtid, nutid och framtid.   

För att komma i kontakt med lämpliga respondenter kontaktades Gävle kommun 

och Region Gävleborg i ett första skede. Kontakt togs med respektive arbetsplats via 

telefon för att informera om studien och dess syfte samt att begära kontaktuppgifter 

till tjänstemän som ansågs vara lämpliga. Utfallet av steget var kontaktuppgifter till 

fem tjänstemän som ansågs vara lämpliga respondenter, tre anställda på Gävle 

kommun och två på Region Gävleborg. 

Andra steget i processen var att bjuda in de tjänstemän som ansågs lämpliga till en 

intervju. En mailinbjudan formulerades och skickades till samtliga tjänstemän som 

steg ett producerat. Det andra steget resulterade i att de som svarade informerade 

att de inte var lämpliga respondenter i denna studie. Istället hänvisade de vidare till 

andra tjänstemän som de ansåg vara mer lämpliga. I slutändan gick det att dra 

paralleller från urvalsprocessen till det Bryman (2011, s. 434) beskriver som ett 

kedjeurval. Eftersom de personer som kontaktades gav tips om andra personer mer 

lämpliga att vara respondenter. Urvalsprocessen resulterade i att två kommunala 

tjänstemän anställda vid Gävle kommun ställde upp på att bli intervjuade. 

Fortsättningsvis benämns dessa som respondent 1 och respondent 2.  

Respondent 1 arbetar med övergripande planering och strategiska frågor inom till 

planering och exploatering. Respondenten har varit del av projektgruppen som 

bedrivit det arbete som hittills gjorts kopplat till Näringens framtida utveckling. 
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Tidigare har Respondent 1 arbetat med översiktlig planering. Respondent 2 arbetar 

med översikts- och detaljplanering och kommer i framtiden vara delaktig i 

planeringsprocessen för utvecklingen av Näringen.  

3.2 Intervjuer och intervjuguider 

Intervjuerna som genomfördes var vad som beskrivs av Bryman (2011, s. 412–413) 

som kvalitativa intervjuer, vilket är ett mindre strukturerat tillvägagångssätt kontra 

kvantitativa intervjuer. För att vara mer specifik valdes ett semi-strukturerat 

tillvägagångssätt för att bedriva intervjuerna. Semi-strukturerade intervjuer innebär 

enligt Bryman (2011, s. 415) att intervjuaren söker respondenternas synpunkter och 

åsikter inom ett fokusområde. Syftet med studien var att undersöka hur planeringen 

av Näringens intentioner och ambitioner förhöll sig till Aherns (2011; 2013) fem 

resiliensprinciper. Teorin i anknytning till dessa fem principer låg till grund för 

formuleringen av frågorna som sedan utgjorde en intervjuguide. 

Bryman (2011, s. 419) redovisar ett antal råd vid utformningen av en intervjuguide. 

Det som denna studie tog till sig var vikten av att formulera frågor på ett begripligt 

språk samtidigt som de var relaterade till studiens övergripande frågeställningar. 

Detta ansågs vara viktigt eftersom forskningsfältet resiliens innefattar begrepp som 

för en oinvigd kan vara svåra att sätta i kontext.  

Processen för att utforma intervjuguiden visualiseras i figur 5. Ur de teman 

(resiliensprinciper) som låg till grund för intervjun identifierades dess nyckelfaktorer 

genom att grundligt undersöka den vetenskapliga litteratur som presenterar dem, 

men också den teori som presenteras i kapitel 2 (figur 5). Formuleringen av frågor 

skedde i två steg, det första var formulering av frågor på ett sätt som fångade in 

kärnan i respektive princip, det andra steget var att omformulera frågorna (figur 5). 

Omformuleringen skedde på ett sätt som stämde in med det Bryman (2011, s. 419) 

säger om att frågorna ska vara lättförståeliga samtidigt som de inte ska vara för 

specifika. Den slutgiltiga intervjuguiden resulterade i att den bestod av 13 frågor 

som på ett eller annat sätt berör respektive resiliensprincip. Intervjuguiden återfinns 

i bilaga A, figur 1. 

FIGUR 5,  PROCESSEN FÖR FRAMSTÄLLNINGEN AV INTERVJUGUIDEN VISUALISERAT I ETT FLÖDESSCHEMA
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Intervjuerna hölls med respondent 1 den 17e april och med respondent 2 den 25e 

april och varade 46 respektive 53 minuter. Intervjuguiden (bilaga A, figur 1) 

användes under intervjun som ett stöd för samtalet och frågorna avverkades inte i 

kronologisk ordning. Svaren på de frågor som ställdes resulterade i att samtalet 

fördes in djupare på dess inledande fråga och nya frågor genererades. Detta 

resulterade i att inte alla frågor i intervjuguiden avverkades, men alla principer 

behandlades. Intervjun spelades in och transkriberades direkt efter intervjuerna för 

att möjliggöra en smidigare analys av den data som samlades in.  

3.3 Urval av styrdokument 

En av studiens övergripande fråga syftade till att undersöka hur Gävle kommuns 

styrdokument för Näringens utveckling förhåller sig till Aherns (2011; 2013) 

resiliensprinciper. Det innebar att det fanns en medvetenhet om vad som behövde 

undersökas och därför ansågs ett målinriktat urval vara lämpligt. Målinriktat urval 

beskrivs av Bryman (2011, s. 434) som ett strategiskt val som görs med syftet att ha 

en överensstämmelse mellan forskningsfrågan och den data som ska analyseras.  

Vid intervjutillfällena tillfrågades respondenterna vilka styrdokument som ansågs 

vara viktiga för utvecklingen av Näringen, vilket innebär att även ett urval som kan 

jämföras med ett kedjeurval gjordes. Kedjeurval är en urvalsprocess som Bryman 

(2011, s. 434) beskriver som ett bekvämlighetsurval. Kedjeurval gjordes i detta fall 

dock inte av bekvämligheten. Istället eftersöktes det en förankring mellan studien 

och den kommunala planeringen.  

De dokument som urvalsprocessen resulterade i var: 

• Ett avtal för Näringens utveckling mellan Gävle kommun, Region Gävleborg

och staten samt dess tillhörande promemoria (Regeringskansliet, 2017).

• Gävle kommuns miljöstrategiska program (Gävle kommun, 2013).

• Planeringsriktlinjer för Gävle växer (Gävle kommun, 2018).

3.4 Kvalitativ innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys går ut på att identifiera bakomliggande teman i den data 

som analyseras (Bryman, 2011, s. 505) och fokuserar på betydelsen av innehållet 

och dess sammanhang (Hsieh & Shannon, 2005). Hsieh och Shannons (2005) 

definierar forskningsmetoden kvalitativ innehållsanalys som en process där text-data 

subjektivt tolkas genom en systematisk process bestående av kodning samt belysning 

av teman och mönster. De beskriver tre kategorier av denna typ av analys, varav 

riktad innehållsanalys (directed content analysis) valdes som lämplig för detta 

examensarbete.  
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Följande beskrivning av riktad innehållsanalys utgår från Hsieh och Shannon (2005). 

En riktad innehållsanalys går ut på att undersöka, bekräfta eller påbygga ett befintlig 

teoretiskt ramverk. Resultatet som framkommer bekräftar, motsäger eller påbygger 

det teoretiska ramverk som legat till grund för analysen. Vidare menar de att 

metodens styrka ligger i att det teoretiska ramverket får stöd och kan utvecklas 

vidare. Eftersom forskare vid applicering av denna metod utgår från ett befintligt 

teoretiskt ramverk kan problem uppstå. Forskaren kan vara partisk eftersom 

metoden utgår från ett teoretiskt ramverk inom vilket de är pålästa, vilket kan leda 

till att resultatet ofta stödjer teorin. Hsieh och Shannon (2005) säger att 

objektiviteten och trovärdigheten av studien baseras på kvaliteten av 

kodningsschemat och dess applicering genom en systematisk process, vilket studien 

strävade efter.  

Rent konkret identifierades nyckelfaktorer i Aherns (2011; 2013) principer och 

användes som förutbestämda koder. Utifrån dessa upprättades ett kodningsschema 

för analysen innan läsandet av dokument och transkribering. 

3.4.1 Kodningsschema 

Kodningsschemat som användes vid bearbetning och analys av det insamlade 

materialet upprättades i Excel. Vid användningen av en riktad innehållsanalys 

bestäms koder genom att identifiera teman och nyckelfaktorer i teorin som ligger till 

grund för studien (Hsieh och Shannon, 2005).  

De teman som skulle bearbetas och analyseras med kodningsschemat var respektive 

resiliensprincip och samlades i en kolumn (tabell 1). Under dessa teman samlades 

nyckelfaktorer som utgjorde koder i en egen kolumn (tabell 1). Nyckelfaktorerna 

hämtades ur den teori som presenterats i avsnitt 2.3 genom att grundligt läsa om 

respektive resiliensprincip. För att relevanta nyckelfaktorer skulle inhämtas 

fokuserade läsningen av teorin på både det manifesta och latenta innehållet i 

texterna. Manifest innehåll beskrivs av Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 

221–222) som det uppenbara innehållet och koder upprättades från det som 

uttryckligen stod i texterna. T.ex. handlar principen biologisk och socio-ekonomisk 

mångfald uttryckligen om mångfald och därför ansågs det relevant att en kod var: 

Mångfald.  

Det latenta innehållet beskriver Lundman & Hällgren Graneheim (2017, s. 221–

222) som det underliggande budskapet i texter och tydliggörs genom att texten

TABELL 1,  KODNINGSSCHEMATS STRUKTUR  

Tema Kod Manifest innehåll Latent innehåll Sida 

Biologisk och socio-

ekonomisk mångfald 

Mångfald 
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tolkas på olika nivåer. Det latenta innehållet kräver tolkning på en djupare nivå för 

att tydliggöras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, s. 222). På en ytlig nivå 

tydliggjordes det att principen biologisk och socio-ekonomisk mångfald handlar om 

diverse funktioner och därför blev en kod: funktioner. På en djupare nivå kunde det 

tolkas som att det fanns olika kategorier av funktioner i en stadsbebyggelse: 

ekologiska, sociala och ekonomiska. Det ansågs därför relevant att ha koderna: 

Blandning & kombination och aktörer, verksamheter & service samt ekosystemtjänster & 

resurs.   

Vid bearbetning och analys undersöktes både det manifesta och latenta innehållet i 

materialet. Därför skapades kolumner både för det manifesta och latenta innehållet 

(tabell 1). Slutligen upprättades en kolumn för sidnummer för att lättare kunna hitta 

i tillbaka till det manifesta innehållet. Det fullständiga kodningsschemat återfinns i 

bilaga A, figur 2.  

3.4.2 Bearbetning och analys 

Bearbetningen och analysen av det material som samlats in genom urvalsprocess och 

intervjuer började med att dokumenten och transkriberingarna noggrant lästes 

igenom med kodningsschemat som upprättats. Första läsningen var en form av 

pilottest av kodningsschemat. Vid läsningen plockades relevant manifest innehåll ur 

och lades in som citat under respektive princip i kodningsschemat. Som manifest 

innehåll plockades relevanta citat ut från koderna och lades in i kodningsschemat 

(figur 6). Fokuset i detta steg låg i att finna meningsenheten i de citat som lyftes ur 

texten. Meningsenheten är den del av texten som tydliggör att citatet hör ihop med 

kodernas sammanhang eller innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, s. 

224). 

Det manifesta innehållet som samlades in ställdes i ett andra skede mot den teori 

som studien grundat sig på, vilket ledde till att nya tankar och tolkningar av material 

och teori gjordes. Till följd av detta identifierades nya koder och nyckelfaktorer som 

lades in i kodningsschemat, vilket innebar att processen vid behov återgick till 

kodning (streckade linjer i figur 6). Paralleller kan dras till Hsieh och Shannons 

(2005) beskrivning av riktad innehållsanalys, där koder upprättas innan och under 

bearbetningen och analys av teori och materialet. I vissa fall reviderades koder som 

FIGUR 6,  ANALYSPROCESSEN VISUALISERAT I ETT FLÖDESSCHEMA
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upprättats och i andra fall lades koder som identifierades till under processens gång 

(prickade linjer i figur 6).  

Analysprocessen fortlöpte genom att med hjälp av teorin tolka det manifesta 

innehållet på en djupare nivå för att kunna urskilja det latenta innehållet, materialets 

underliggande budskap. Visst innehåll som utskildes i detta steg genererade ett 

behov att återgå till teorin för att få en djupare förståelse för det latenta och 

manifesta innehållet i texten, visualiserat i figur 6 med streckad linje. Det latenta 

innehållet formulerades genom att det kondensera det manifesta innehållet. 

Kondensering beskrivs av Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, s. 225) som en 

process där texten förkortas utan att kärnan försvinner.  

Totalt analyserades fem dataenheter: två transkriberingar och tre styrdokument. För 

att formulera ett övergripande resultat slogs först respektive innehållsanalys ihop 

med varandra, genom att hitta likheter och skillnader mellan dem. Gävle kommuns 

intentioner och ambitioner i förhållande till respektive resiliensprincip 

sammanställdes sedan separat och delades vidare upp i resultat från styrdokumenten 

samt transkriberingarna. Resultatet av innehållsanalysen presenteras i kapitel 4.   
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4 Resultat 

Följande kapitel redogör resultatet från den riktade innehållsanalysen av det 

inhämtade materialet, två transkriberade intervjuer och tre styrdokument. Vid 

analysprocessen användes kodningsschemat som återfinns i bilaga A, figur 2.  

4.1 Adaptiv planering 

Koderna som användes för att identifiera och analysera resiliensprincipen adaptiv 

planering i det inhämtade materialet var: Aktörer, kompetens och samverkan; process, 

strategi och etapp; anpassning, klimat och osäkerhet; utvärdering och uppföljning; 

nytänkande och innovation; plats, område, förutsättningar och Näringen; komplex och system. 

4.1.1 Intervjuer 

Bägge respondenter uppvisade en medvetenhet om att planeringen och utvecklingen 

av Näringen präglas av kända och okända utmaningar och risker. De vet att de i 

dagsläget inte har identifierat alla utmaningar och risker, fler kommer upptäckas 

under planerings- och utvecklingsprocessen. Det kan tolkas som att respondenterna 

anser att utmaningarna och riskerna är kopplade till Näringens förutsättningar, såväl 

ekologiska, ekonomiska som sociala. I det inledande skedet av planerings- och 

utvecklingsprocessen kommer enligt respondent 1 ett fokus vara att identifiera och 

kartlägga förutsättningars risker och behov i framtida planering. Respondent 2 

tydliggjorde att det är viktigt att ta tillvara på och lära sig av redan genomförda 

projekt. Respondenterna anser att det är viktigt att aldrig vara nöjd. För att projekt 

ska bli som mest lyckade anser de att det är viktigt att ta med sig lärdomar från 

färdigställda projekt. 

Respondenterna som intervjuades tydliggjorde tidigt i intervjuerna att projektet 

med Näringen i dagsläget befinner sig i ett väldigt tidigt skede. Respondent 1 lyfter 

att projektet av Näringens framtida utveckling är präglat av höga ambitioner om 

hållbarhet, Näringen ska utvecklas till att vara en av Europas mest hållbara stadsdelar 

i framtiden. Enligt respondenten krävs det att kommunens sätt att planera och 

utveckla måste ske på nya sätt för att nå detta ambitiösa mål.  

Respondent 1 belyste att en stor utmaning också låg i hur själva planeringsprocessen 

ska bedrivas. Utmaningen ansågs vara att planera för något som kommer hålla över 

tid, som respondenten själv beskrev det. Respondent 1 ansåg att nyckeln var att inte 

sluta planera. Först ska en bra grund byggas som sedan kan fortsätta utvecklas över 

tid.   

Respondent 2 belyste att huvudstrukturen planeras och implementeras tidigt och är 

det som blir mest svårföränderlig i framtiden. Respondenten tydliggör genom att 

belysa att huvudstrukturen som planerades och anlades på 1800-talet fortfarande kan 
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utläsas i dagens kartor. Respondent 1 belyste samma sak genom att säga att vissa 

aspekter (infrastruktur) vid implementering blir cementerade och kommer att 

utgöra nya förutsättningar för utvecklingen av Näringen. Avtalet och tillhörande PM 

(Regeringskansliet, 2017) benämner hamnspårets nya sträckning som en 

förutsättning för Näringens utveckling. Hamnspåret är planlagt (laga kraft 2014) och 

ej färdigställt, men kommer utgöra en central del av Näringens struktur. En relativt 

stor del av strukturen anläggs enligt en plan som utvecklades och vann laga kraft ca. 

3 år innan det blev bestämt att Näringen skulle utvecklas från ett 

verksamhetsområde till ny stadsdel. Adaptiv planering handlar mycket om att utgå 

från platsens förutsättningar, och i det här fallet ses ett järnvägsspår som inte ännu 

byggts som en förutsättning. Vid tillfrågande varför det trots detta sågs som en 

förutsättning svarade respondenterna att orsaken var för att planläggningen var 

färdig och att projekteringen precis påbörjats. Respondent 1 utvecklade med att säga 

att:  

”Vi har en mängd olika barriärer samhället, vi har Gavleån som är en barriär, vi har 
Ostkustbanan i sig som en barriär, dom förhåller vi oss till. Den här barriären går också att 
förhålla sig till, och vi kan styra planeringen utifrån hur vi bygger staden runt den här 
barriären.” 

Av detta kan det tolkas som att geografiska och socio-ekonomiska förutsättningar ses 

som likvärdiga och att vi kan förhålla oss till dem på samma sätt. Skillnaden är att 

Gavleån är en realitet medan järnvägsspår är konstruktioner av aktörer. I detta fall är 

det nya järnvägsspåret inte anlagt. Enligt principen adaptiv planering ska en 

bedömning av planen göras för att undersöka ifall planen bör revideras, vilket i detta 

fall inte skett. Respondent 1 belyste att de uttryckt en förfrågan att se över detta 

med staten i samband med avtalets utformning, men det var inget som togs i hänsyn.  

Näringens utveckling är indelat i etapper. Tiden mellan dessa etapper kan ses som en 

möjlighet till tillsyn. Vid tillfrågande om syftet bakom etappindelningen svarade 

respondent 2 att orsaken var att en stadsdel inte kan byggas i ett svep, etapper delas 

in utifrån förutsättningar. Det tydliggjordes att respondenten menade socio-

ekonomiska förutsättningar. Respondenten gav exempel genom att säga:  

”Det kan ju vara [att] tillgången till offentlig service [som] gör att vi kan bygga såhär. Sen 
kommer det nästa tröskelnivå och då måste vi också skapa möjlighet för kollektivtrafik i 
ytterligare områden, vi behöver kanske få in någon annan typ av offentligt område, vi 
kanske måste bygga stora infrastruktursatsningar innan vi kan släppa på nästa etapp. Så 
därför gör man ju en etappindelning för att man på något sätt delar in det utifrån ett 
genomförande.” 

Det kunde inte utläsas någon intention eller ambition att använda tiden mellan 

etapperna för tillsyn av färdigställda projekt för att sänka osäkerheterna, som enligt 

Kato och Ahern (2008) anses vara viktigt. 
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Respondenterna anser det vara viktigt att planerings- och utvecklingsprocessen sker 

i samverkan med intressenter, privata aktörer, beslutsfattare, fastighetsägare etc. 

Respondenterna såg även ett värde i att Näringen är ett befintligt 

verksamhetsområde och uttrycker en vilja att blanda in en del befintliga 

verksamheter i den nya stadsbebyggelsen. För att lyckas med detta anser respondent 

2 att det är ett viktigt steg att upprätta en fördjupad översiktsplan (FÖP) för 

Näringen, där de kommuntäckande målen, riktlinjer och strategier preciseras och 

formuleras passande för Näringen. Respondent 2 säger att kommunen inte själva ska 

precisera och formulera dessa, kommunen vill istället leda ett arbete som resulterar 

i en gemensam målbild och vision för framtida Näringen som de involverade kan 

samlas kring. Det lyfts ingen intention om att dessa mål, riktlinjer och strategier kan 

ses som hypoteser för utvecklingen. Det kan antas att målen, riktlinjerna och 

strategierna som samlas i en FÖP kommer att vara rekommendationer och riktlinjer 

som framtida planering och utveckling ska sträva efter.  

Respondenterna anser att samverkan är viktigt för att underlätta lärande, 

nytänkande och inhämtande av innovationer. Respondenterna är medvetna om att 

det finns utmaningar och risker kopplade till delområden de saknar kunskap inom 

och ser en samverkan som en framgångsfaktor för att lösa problem inom dessa. Att 

arbeta med nytänkande och innovation ser respondenterna som ett positivt tillfälle 

att lära sig av. 

För att tydliggöra hur respondenterna såg på implementering och överförande av 

etablerade innovativa lösningar ansåg respondent 2 att det fanns en medvetenhet 

inom kommunen att lösningar genom innovationer inte kan köpas. Vid tillfrågande 

om hur de tänker vid implementering av redan existerande innovationer och hur de 

kan säkerhetsställa att de är överförbara till Näringen belyste respondent 2 att 

platsen påverkar. Respondenten tydliggjorde att innovationer kan bli väldigt 

påverkade av platsens förutsättningar, både i nutid och i framtiden. Respondenten 

förklarade att innovationer bör utvärderas och testas utifrån dagens förutsättningar, 

men de måste också ställas mot eventuella framtida förändringar. Respondenten 

använde innovationer angående grönstruktur som exempel. Innovativa lösningar 

med grönstruktur inblandat måste vara kompatibla med klimatet, jordarter och 

dränering, men kompabiliteten kan ändras till följd av klimatförändringar och dess 

effekter.  

Respondent 1 ansåg att implementering av innovationer kan ske i testbäddar för att 

testa innovationer. Respondent 1 ser dock även en risk med detta och anser att 

utfallet kan bli negativt om utvecklingen av Näringen resulterar i ett 20-tal 

testbäddar. Vidare anser respondenten att de inte kan testa vad som helst och 

strategiska val ska göras inom vilka frågor innovationer ska implementeras. 

Riskbedömningar ska ligga till grund för beslut om inom vilka frågor resurser ska 
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läggas på innovationer. Respondent 1 ser en risk och utmaning att hitta en balans 

mellan att minska risker genom implementering av innovativa lösningar kontra 

ekonomisk kostnad. En tolkning kan göras att grunden av det respondent 1 anser om 

innovation och nytänkande ligger i linje med resiliensprincipen, kommunen vill 

arbeta med att implementera och testa nytänkande och innovationer. Eftersom 

kommunen strävar efter att riskbedöma med syfte att kunna göra strategiska val kan 

det tolkas som det finns en rädsla att misslyckas. Det kan då även utläsas att 

kommunen i detta avseende har ett angreppssätt som kan leda till specifik resiliens. 

4.1.2 Styrdokument 

Dokumenten som analyserats visar en medvetenhet om att utvecklingen kommer 

ske i en kontext av osäkerheter. Uttryckligt används inte begreppet osäkerhet, 

istället används begreppen utmaningar, risker och förändringar. Bakomliggande 

dessa begrepp ger styrdokumenten uttryck för osäkerhet, eftersom de talar om 

klimatförändringar, översvämningsrisker och planeringsutmaningar. Gävle kommun 

(2013) säger att globala trender (klimatförändringar, urbanisering, teknikutveckling 

etc.) påverkar den lokala skalan och det är inget de kan påverka. Projekt och planer 

ska upprättas med syfte och kapacitet att anpassa sig till och minska negativa effekter 

kopplat till framtida förändringar.  

Avtalet med tillhörande PM (Regeringskansliet, 2017) säger att det är svårt att få en 

helhetsbild av Näringens utmaningar eftersom det är många komplexa problem. 

Avtalet (Regeringskansliet, 2017) reglerar en arbetsprocess som kommer grundas på 

antaganden utifrån dagens förutsättningar. För att möta framtida förändringar 

reglerar punkt 8 i avtalet en uppföljningsprocess, med syfte att hantera eventuella 

förändringar genom att rapportera om projektets process till regeringen 

(Regeringskansliet, 2017). Rapporten kan ses som en form av tillsyn i planerings- 

och utvecklingsprocessen.  

Styrdokumenten tydliggör att Näringens förutsättningar har stor inverkan på planer 

och projekts utformning och de anser att projekt måste utgå från dessa (Gävle 

kommun, 2013; 2018). En otydlighet tydliggörs i samband med användningen av 

begreppet förutsättning. Begreppet används av Gävle kommun (2013; 2018) för att 

beskriva platsers egenskaper men också för att beskriva villkor som kommunen 

strävar efter att skapa. Exempelvis bedömer avtalet och dess tillhörande 

promemoria (Regeringskansliet, 2017) det nya järnvägsspåret ut mot Gävle hamn 

som kommer sträcka sig rakt genom Näringen som en förutsättning.  

Gävle kommun (2018) beaktar tydligast sociala och ekonomiska förutsättningar, 

beaktning av ekologiska förutsättningar är otydligare. Ett exempel återfinns i 

planeringsriktlinjerna för byggande av höghus (Gävle kommun, 2018, 23):  
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“Projekt med höga hus behöver extra studier eftersom de påverkar både nära och längre bort. 
Till exempel behöver studier göras av hur byggnaden påverkar stadssiluetten, 
skolförhållanden, skuggning, lokalklimat, trafik och parkering, park och lekmöjligheter, 
kulturmiljö och samspel med den närmaste omgivningen.” 

Citatet kan tolkas som att projekten behöver extra studier till följd av att de skapar 

effekter nära och långt bort, men endast utifrån sociala aspekter. Samspel med den 

närmaste omgivningen kan tolkas som ekologiska frågor, men en tydlig efterfrågan 

på utredningar angående ekologiska förutsättningar utelämnas. Tolkningen som kan 

göras är att de ser till platsens betydelse på projektet, men också projekts påverkan 

på platsen, utifrån de sociala och ekonomiska aspekterna.  

Näringens planerings- och utvecklingsprocess regleras i ett avtal mellan kommunen, 

region och staten (Regeringskansliet, 2017). Kommunen åtar sig att bygga en ny 

stadsdel innehållande 6000 bostäder enligt punkt 6.8. Punkt 6.9 säger att 

kommunen även ska ta fram 7 detaljerade planer inom diverse delområden för att 

kunna säkerhetsställa att en god kvalité kan uppnås. Delområdena innefattar bland 

annat (Regeringskansliet, 2017):  

• Plan för anpassning till förändrat klimat

• Plan för att säkerhetsställa funktionsblandning och tillgång till kommersiell

och offentlig service

• Plan för att bevara gröna kilar och spridningskorridorer

• Plan för hur området ska planeras utifrån gång-, cykel-, och kollektivtrafik

som norm

Punkt 10.1 säger att avtalet gäller från antagande till dess att respektive part uppfyllt 

sina åtaganden, punkt 10.2 säger att avtalet inte kan frånträdas utan att respektive 

part enas om det. Slutligen säger punkt 11 att ändringar i avtalet också endast kan 

göras om alla parter är eniga.  

Planeringsriktlinjerna (Gävle kommun, 2018) anser att projekt som bedrivs i 

kommunen utgör tillfällen för lärande. Planeringsriktlinjerna menar att alla 

geografiska områden som utreds och utvecklas tillför kunskap för hur och var Gävle i 

sin helhet kan utvecklas. Utvecklingen av Näringen ska ske etappvis, i dagsläget är 

Näringen uppdelat i 6 etapper (Regeringskansliet, 2017; Gävle kommun, 2018). 

Övergångarna mellan etapperna kan utgöra tillfällen att utöva tillsyn för att inhämta 

kunskap och minska osäkerheter för kommande etapper, men det nämns inga 

strategier för detta.  

Intentionen och ambitionen med planeringen och utvecklingen av Näringen belyser 

möjligheterna som följer utmaningar och osäkerheter, dvs. att forska om, skapa, 

demonstrera, testa och implementera innovationer (Regeringskansliet, 2017; Gävle 
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kommun, 2018). Det anses därför viktigt att nytänkande och innovationer ska 

genomsyra alla aspekter, från infrastruktur till lägenhetsutformning 

(Regeringskansliet, 2017). För att underlätta inhämtning och utveckling av ny 

kunskap förespråkar Gävle kommun (2013; 2018) att en samverkan ska ske med 

aktörer på alla nivåer: beslutsfattare, privata aktörer, intressenter etc. 

Regeringskansliet (2017) och Gävle kommun (2018) anser att det är viktigt i projekt 

som sker genom en samverkansprocess att det finns en konsensus om ambition, 

målbild och vision för att utfallen ska bli lyckade.  

Det som talar mot kommunens arbetsprocess i jämförelse med adaptiv planering är 

att kommunen ger uttryck för att prioritera ekonomiska frågor kopplat till 

innovation och vill implementera samhällsekonomiskt fördelaktiga innovationer som 

ger mycket nytta. Styrdokumenten uppvisar inte heller någon tydlig ambition eller 

intention att lägga resurser och vikt på tillsyn av implementerade innovationer, 

vilket Kato och Ahern (2008) tydliggör att vara en nyckel för att minska osäkerheter 

och risker kopplat till platsen.  

Det kan utläsas en konflikt kring hur innovationer ska tillämpas i planerings- och 

utvecklingsprocessen eftersom planeringsriktlinjerna prioriterar den ekonomiska 

dimensionen. Prioriteringen tydliggörs i titeln och det inledande stycket till kapitlet, 

Mer Gävle för pengarna, innovativt och klimatsmart (Gävle kommun, 2018, s. 44): 

”Vid planeringen av ett växande Gävle är det därför viktigt att göra kloka och effektiva 
samhällsekonomiska investeringar och använda nyskapande lösningar som ger mycket 
nytta.”  

Styrdokumenten uttrycker inte någon ambition eller intention att avsätta resurser 

för tillsyn av de innovationer som implementeras. 

4.2 Biologisk och socio-ekonomisk mångfald 

Koderna som användes för att identifiera och analysera resiliensprincipen biologisk 

och socio-ekonomisk mångfald i det inhämtade materialet var: Mångfald; grönstruktur 

& rekreation; aktörer; verksamheter & service; ekosystemtjänster & resurs; mötesplatser; 

blandning & kombination; funktioner. 

4.2.1 Intervjuer 

Det kan tolkas som respondent 2 anser att mångfalden på framtida Näringen är 

kopplat till ambitionen och intentionen om att utveckla en blandad stadsbebyggelse, 

med strävan efter implementering av socio-ekonomiska och ekologiska inslag i 

stadsrummet. Respondent 1 uttrycker samma åsikt genom att säga det är viktigt att 

sträva efter blandade socio-ekonomiska inslag på framtida Näringen. Inslagen att 

stäva efter är skolor och förskolor, offentlig och kommersiell service, 

dagligvaruhandel och arbetsplatser.  
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Respondent 1 tydliggör att det är viktigt att arbetsplatser finns för alla medborgare. 

För att tydliggöra anser respondenten att det är viktigt att sträva efter att det inte 

endast implementeras välbetalda kontorsjobb för högutbildade. En strategi för att 

lyckas implementera socio-ekonomisk mångfald tydliggörs i att respondenterna ser 

befintliga verksamheter och aktörer som en stor möjlighet och potential som bör 

utnyttjas. Att få in verksamheter ser respondent 2 generellt som en utmaning i 

stadsutvecklingsprocesser och därför är det viktigt att ta tillvara och implementera 

befintliga verksamheter i den nya stadsbebyggelsen. Även respondent 1 bedömer att 

vissa befintliga verksamheter kan komma att vara positiva inslag på framtida 

Näringen, under förutsättningen att det är verksamheter som lämpar sig i en tätare 

stadsbebyggelse. Det kan leda till att det i ett tidigt skede finns högre socio-

ekonomisk mångfald än om Näringen skulle tömmas på verksamheter innan 

utvecklingsprocessen tar fart. Enligt respondent 1 förväntas markpriserna att stiga 

vilket kan leda till att vissa befintliga verksamheter inte kommer se Näringen som en 

attraktiv lokalisering i framtiden. Detta utgör en utmaning för att ta tillvara på den 

befintliga socio-ekonomiska mångfalden, men respondenten nämnde inga lösningar 

för detta utöver omlokalisering.   

Att aktivt arbeta för att främja den biologiska mångfalden anser respondenterna vara 

viktigt i planerings- och utvecklingsprocessen eftersom det främjar stadsdelens 

ekologiska och sociala värden. Respondent 1 belyser att Näringen inte innefattar 

någon grönstruktur alls i dagsläget och anser att det är viktigt i planeringen och 

utvecklingen att få in väl avvägd mängd grönstruktur. Respondenten ser det 

intilliggande Natura2000-området som en potential som ska utnyttjas i 

utvecklingsprocessen för att säkerhetsställa att den anlagda grönstrukturen på 

Näringens kvalité blir hög. Respondent 2 illustrerar en vilja att integrera en 

mångfald av parker och mötesplatser på Näringen för att underlätta spridningen av 

biologisk mångfald i stadsrummet. Respondent 1 lyfter i samband med grönstruktur 

att kommunen arbetat med frågor kopplat till ekosystemtjänster, där ett första steg 

var en kartläggning av dem. Vidare ansågs det vara viktigt att arbetet med 

ekosystemtjänster fortlöper med fokus på hur de kan implementeras i planerings- 

och utvecklingsprocessen av Näringen.  

4.2.2 Styrdokument 

Gävle kommun har tydliga mål och strategier för att främja den biologiska 

mångfalden vid planeringen och utvecklingen av Näringen. Den sociala och 

ekonomiska mångfalden återfinns, men det finns inga tydliga strategier för att säkra 

implementering.   

I de styrdokument som granskats (Gävle kommun, 2013; Regeringskansliet, 2017; 

Gävle kommun, 2018) framgår det att Gävle kommun uppmärksammar både det 

ekologiska och sociala värdet kopplat till biologisk mångfald. Vid planeringen och 
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utvecklingen av Näringen arbetar de med att främja den biologiska mångfalden 

genom att skydda, utveckla och bevara grönstruktur och ser det som ett prioriterat 

område (Gävle kommun, 2013). Vid utvecklingen av Näringen ska ny grönstruktur 

anläggas med syfte och mål att den biologiska mångfalden ska öka för att förstärka 

ekosystemtjänster och deras spridning (Gävle kommun, 2018).  

Ambitionen att sträva efter en social och ekonomisk mångfald går att utläsa, men det 

är oklart i vilken skala. Det som kan kopplas till denna resiliensprincip är att 

utvecklingen av Näringen ska resultera i en tät stadsdel med blandad bebyggelse 

(Regeringskansliet, 2017; Gävle kommun, 2018). Kommunens definition av 

blandstad avser att utvecklingen ska sträva efter en blandning av bostäders 

upplåtelseformer och utformning, blandat utbud av offentlig och kommersiell 

service samt aktiviteter (Gävle kommun, 2018), vilket kan leda till i att stadsdelen 

innehar olika funktioner (Regeringskansliet, 2017).  

Strategier i planeringen och utvecklingen för att uppnå detta återfinns i avtalet 

(Regeringskansliet, 2017) där de beskriver att utvecklingen av Näringen ska ske 

etappvis. Varje etapp reglerar ett antal bostäder och bruttototalarean (BTA) för 

verksamheter. Kommunens intention är att sammanlagt 6000 bostäder och 450 000 

kvadratmeter verksamheter ska inrymmas på Näringen. Punkt 6.7 och 6.8 i avtalet 

reglerar att bostäderna ska bestå av minst 50% hyresrätter varav 5% av 

hyresrätternas kostnad även ska regleras genom maximal hyra. Tillhörande 

promemoria beskriver att verksamheter i detta avseende är arbetsplatser, skolor och 

förskolor samt offentlig och kommersiell service. Planeringsriktlinjerna (Gävle 

kommun, 2018) belyser att blandstad innebär en strävan efter en blandning av 

bostäders upplåtelseformer och utformning, blandat utbud av service och 

aktiviteter. För att uppnå detta ska markanvisningsförfarandet sträva efter en 

mångfald av exploatörer, bostadstyper och upplåtelseformer. 

4.3 Redundans och modularitet 

Koderna som användes för att identifiera och analysera resiliensprincipen redundans 

och modularitet i det inhämtade materialet var:  Osäkerhet & risker; spridning & 

överskott; beståndsdel & komponent; kommunikationer; centralisering. 

4.3.1 Intervjuer 

Respondenterna uttryckte en ambition om att servicefunktioner och arbetsplatser 

bör koncentreras till den centrala staden och i tillgängliga koncentrerade lägen; s.k. 

servicenoder. Respondent 1 ansåg att dessa utgör målpunkter för medborgarna, 

därför behöver kommunikationer dit vara som bäst för alla trafikslag.  

Detta kan ses som en form av centralisering, men det är inte tydligt ifall de arbetar 

för eller mot redundans och modularitet i planerings- och utvecklingsprocessen 
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eftersom det inte beskrivs mer ingående vad de kommer innehålla, eller hur 

tillgängligheten försäkras.   

4.3.2 Styrdokument 

De styrdokument som analyserats visar att Gävle kommun arbetar med redundans 

på ett sätt som kan sprida den ekonomiska risken i planerings- och 

utvecklingsprocessen. De arbetar dock utifrån strategier som kan leda till ett utfall 

där Näringens och Gävles redundans och modularitet hämmas.  

För att säkra en utveckling som sker genom innovation och nytänkande avser punkt 

7 i avtalet (Regeringskansliet, 2017) att ett statligt innovationsstöd ska sprida risker 

mellan kommun, stat och övriga aktörer. Planeringsriktlinjerna (Gävle kommun, 

2018) säger att planering och utveckling av nya stadsdelar ska ske med en mångfald 

av exploatörer. Bägge strategier är exempel på implementering av redundans för att 

sprida de ekonomiska riskerna, eftersom det vid utvecklingen finns flera aktörer som 

bidrar med samma eller liknande funktion.  

Det som i styrdokumenten visar att Gävle kommun inte nyttjar sig av 

resiliensprincipen syns i det Miljöstrategiska programmet (Gävle kommun, 2013). 

De förespråkar att arbeta för effektivisering av: resurser, energi och transporter. 

Detta kombineras med att planeringsriktlinjerna (Gävle kommun, 2018, s. 16) 

förespråkar att effektivisering och komplettering bör göras i befintliga centraliserade 

service- och infrastruktursystem, genom att säga:  

”Med mer förtätning här kan fler dra nytta av redan gjorda investeringar i befintliga 
system. Och i samband med att stadsbygden kompletteras finns också möjlighet att 
komplettera och förbättra de delar i systemen som behöver uppdateras eller effektiviseras.” 

Det kan tolkas som att styrdokumenten inte ligger i linje med teorin bakom denna 

resiliensprincip.  

Kommunen är dock medvetna om vissa negativa effekter som en effektivisering och 

optimering av centraliserade system kan leda till. I avtalet (Regeringskansliet, 2017) 

belyser de problematiken att Gävles dricksvattenförsörjning till stor del är 

centraliserad. Vid planeringen och utvecklingen av Näringen ser de möjligheter att 

behandla risker kopplat till detta. Det miljöstrategiska programmet (Gävle 

kommun, 2013, s. 11) belyser ett potentiellt negativt utfall kopplat till 

energisystemen: 

”Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv vid energieffektiviseringar så att de inte leder till 
ökat effektuttag, vilket får negativa miljöeffekter.” 

Detta citat belyser att det finns en medvetenhet om att en ohållbar utveckling kan 

ske till följd av optimering och effektiviseringar av vissa befintliga system, men det 

är väldigt avgränsat inom vilka områden denna medvetenhet finns. De belyser dock 
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inte att effekterna kan vara okända och oväntade som enligt Walker och Salt (2006) 

är ett oundvikligt resultat av optimering och effektivisering. 

4.4 Konnektivitet av flerskaliga nätverk 

Koderna som användes för att identifiera och analysera resiliensprincipen 

konnektivitet av flerskaliga nätverk i det inhämtade materialet var: Transport & 

kollektivtrafik; tillgänglighet; infrastruktur & logistik; stråk & barriär; spridningskorridor & 

gröna kilar; dagvattenhantering. 

4.4.1 Intervjuer 

Respondenterna anser att konnektivitet är viktig mellan grönstrukturen som 

kommer utvecklas på Näringen och befintlig intilliggande grönstruktur av större 

skala. Respondenterna belyser att detta är viktigt för att skapa spridningskorridorer i 

den byggda miljön för att främja den biologiska mångfalden och de sociala värdena. 

Respondent 2 belyste att gröna stråk i olika skalor bidrar till biologisk mångfald och 

genererar övriga funktioner som kommer vara viktiga för framtida Näringen, t.ex. 

ekologiska funktioner, rekreation och transportmöjligheter. Vid frågan om och hur 

de arbetar med grön infrastruktur svarade respondent 1 att de arbetar med det. 

Respondenten utvecklade och sade att byggande av transportinfrastruktur, grön 

infrastruktur och sociala mötesplatser måste samsas om samma yta, vilket leder till 

att prioriteringar måste göras. Prioriteringen kan i vissa fall enligt respondenten 

förenklas genom olika metoder, men metoderna tydliggörs inte.   

Bägge respondenter belyste att tillgängligheten och konnektivitet mellan målpunkter 

för alla olika trafikslag var en viktig aspekt att tänka på och utnyttja vid planeringen 

och utvecklingen av Näringen. Respondent 1 ansåg att närheten till Gävle 

centralstation och resterande centrala stadsdelar är ett värde som bör tas tillvara på 

genom att underlätta tillgängligheten till och från området. En ökad tillgänglighet till 

centralstationen kan ses som en strategi med koppling mot denna resiliensprincip, 

eftersom lokal och regional mobilitet för medborgarna i framtiden främjas.  

Respondent 2 ansåg att ett flöde av människor är ett resultat av att Näringen besitter 

ett mervärde för resterande medborgare, en orsak att ta sig till och från området. 

Respondent 2 belyste att kommunen därför aktivt arbetar med att öka 

tillgängligheten mellan Näringen och Gävles intilliggande stadsdelar. Det kan tolkas 

som att respondenterna anser att ett mervärde är målpunkter, servicenoder 

innehållande för medborgarna viktiga funktioner, arbetsplatser, service och 

dagligvaruhandel.  
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4.4.2 Styrdokument 

Styrdokumenten som granskats visar att det finns en vilja att arbeta med 

konnektivitet mellan grönstrukturen i Gävle och på Näringen. Detta ska göras 

genom att utnyttja och samtidigt visa hänsyn till det intilliggande Natura2000-

området vid anläggandet av ny grönstruktur (Regeringskansliet, 2017). Ambitionen 

återges även i det miljöstrategiska programmet (Gävle kommun, 2013) och 

planeringsriktlinjerna för Gävle stad (Gävle kommun, 2018). Gävle kommun (2013, 

s. 47) säger i sitt miljöstrategiska program att:  

” Det är viktigt med åtgärder för att stärka de gröna och blå sambanden via gröna länkar, 
korridorer och kilar.”   

Citatet visar att det finns en medvetenhet om att konnektivitet är en viktig fråga att 

arbeta med. Gävle kommun (2013) ser grönstruktur som ett nätverk uppbyggt av 

grönstruktur i olika skalor, det är den mindre skalan som i staden anses vara viktig 

för spridning av växter och djur, samt även för människor att röra sig i. 

Planeringsriktlinjerna (Gävle kommun, 2018) återger strategier för hur detta ska 

göras med hjälp av den omgivande grönstrukturen genom anläggning av 

grönstruktur i olika skalor. Arbetet för konnektivitet mellan grönstruktur i olika 

skalor tydliggörs av Gävle kommun (2018) i en tabell (Bilaga B, figur 1). 

Grönstrukturen är indelad i 10 olika klasser utifrån storlek, kvalité och vilka 

ekosystemtjänster de bidrar med samt ett maximalt avstånd till bostäder.   

Avtalet (Regeringskansliet, 2017) uttrycker att de vid planeringen strävar efter att 

skapa och implementera innovativa dagvattenhanteringar som kan bidra med rent 

vatten till vattentäkten och Natura2000-området samtidigt som de sociala värdena 

främjas. Detta visar att det finns en ambition att arbeta för en ökad konnektivitet 

mellan nätverken som hanterar dagvatten, vattentäkt och Testeboån.  

Styrdokumenten redovisar inga tydliga strategier att arbeta med transportsystemen 

på det sätt som Ahern (2011) förespråkar. Planeringsriktlinjerna (Gävle kommun, 

2018) redovisar åtgärder på brister i respektive transportsystem, några av vilka avser 

att minska barriäreffekter, effektivisera korsningspunkter samt göra 

centrumhållplatsen och Gävle central mer lättillgänglig. Det kan tolkas som att de 

strävar efter att optimera och effektivisera befintliga transportsystem. 

4.5 Multifunktionalitet 

Koderna som användes för att identifiera och analysera resiliensprincipen 

multifunktionalitet i det inhämtade materialet var: Funktion; blandning & kombination; 

verksamheter; utrymme. 
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4.5.1 Intervjuer 

Respondenterna uttrycker att hur funktioner bör blandas är mycket kopplat till hur 

en blandad stadsbebyggelse utvecklas, inom vilken bostads-, verksamhets-, service- 

och ekologiska funktioner blandas i strukturen. Det kan från respondenternas svar 

utläsas en medvetenhet att blandning av funktioner kan göras i olika skalor. 

Respondent 2 belyser att det finns ett behov i planeringsprocessen att tänka kring 

och arbeta med multifunktionella ytor och byggnader. Respondenten utvecklar och 

säger att det är viktigt att arbeta med detta eftersom det underlättar anpassning till 

framtida klimatrelaterade och sociala förändringar. Respondent 2 anser att det är 

viktigt att tänka till hur ytors befintliga användning kan komma att ändra sig i 

framtiden och anser att tänka multifunktionellt kan vara en lösning.  

Respondent 1 säger att blandning av funktioner är en viktig faktor för att bidra till 

ett levande stadsliv större delar av dygnet. Respondenten anser att vissa delar av 

Näringen bör innefatta en hög blandning av funktioner, men betraktar det som ett 

värde att inte blanda in verksamheter och servicefunktioner i alla bostadsområden. 

På stadsdelsnivå anses det självklart att det ska vara multifunktionalitet, men 

respondent 1 anser att på kvartersnivå kan det i vissa fall vara lämpligt med en 

funktion. Det kan tolkas som respondent 1 fokuserar mycket på multifunktionalitet i 

de större skalorna, på kvarters- och stadsdelsnivå. Bland de funktioner som ska 

blandas i dessa områden nämner respondent 1 diverse socio-ekonomiska funktioner i 

form av diverse offentlig och kommersiell service och verksamheter. Respondenten 

nämner inte grönstruktur som en funktion som ska ingå i den funktionsblandning 

som redovisas. Det är först när intervjuaren ställer en följdfråga om grönstruktur 

anses vara en viktig funktion som respondenten anser det. 

Respondent 1 anser också att tillgänglighet är en viktig faktor i hur funktioner 

blandas, mest blandning av funktioner bör göras i områden dit tillgängligheten är 

som bäst (målpunkter, se avsnitt 4.4.1). För att exemplifiera att respondentens 

fokus angående multifunktionalitet är koncentrerat till de större skalorna kan ett 

citat från föregående avsnitt (4.4.1) upprepas:  

”Transportinfrastruktur, grön infrastruktur och sociala mötesplatser måste samsas om samma 
yta, vilket leder till att prioriteringar måste göras”.  

Enligt Ahern (2011; 2013) kan dessa funktioner och inslag i staden kombineras och 

blandas för att resultera i multifunktionella ytor.  

4.5.2 Styrdokument 

Avtalet med tillhörande PM (Regeringskansliet, 2017) och Planeringsriktlinjerna 

(Gävle kommun, 2018) behandlar multifunktionalitet. Multifunktionalitet delas i 

styrdokumenten upp i socio-ekonomiska samt ekologiska och miljömässiga 

funktioner. När kommunen beskriver blandning av socio-ekonomiska funktioner 
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benämns det som funktionsblandning eller blandad stad. Blandning av ekologiska 

eller miljömässiga funktioner benämns som multifunktionalitet.  

Problematik kopplat till dagvattenhantering vill de lösa med hjälp av 

multifunktionella ytor på ett sätt som ligger i linje med teorin. De anser att det finns 

möjligheter och att problematik kring dagvattenhantering bör lösas med effektiv 

markanvändning genom multifunktionella grönytor (Gävle kommun, 2018). Ytorna 

kan positivt bidra med sociala och ekologiska samt estetiska och funktionella värden, 

t.ex. bullerdämpning, rening av dagvatten, skydd mot översvämning, bildande av

dricksvatten, biologisk mångfald och rekreation (Regeringskansliet, 2017).

Hamnspårets nya sträckning och dess inverkan på stadsbilden, miljöpåverkan och 

barriäreffekt har de också intentioner och ambitioner att lösa med arbete fokuserat 

på multifunktionalitet. Buffertzonen mellan spåret och ny bebyggelse föreslås 

utgöras av grönstruktur innehållande olika funktioner, bullerdämpning, 

dagvattenhantering, odling, parkmiljö, motion- och lekytor etc. (Regeringskansliet, 

2017).  

De socio-ekonomiska funktionerna och dess blandning benämns inte med begreppet 

multifunktionalitet, de använder istället begreppen funktionsblandning och blandad 

stad. De funktioner som de nämner är arbetsplatser, verksamheter, service och 

bostäder i olika upplåtelseformer och de uttrycker en önskan om att de blandas inom 

samma kvarter och i vissa fall samma byggnadskroppar. Avtalet och tillhörande PM 

(Regeringskansliet, 2017) och planeringsriktlinjerna (Gävle kommun, 2018) 

uttrycker att det är viktigt med blandning av funktioner eftersom det stärker 

serviceunderlaget och bidrar till en mer levande stad större delen av dygnet. De 

föreslår att störst funktionsblandning och utbud därför ska vara koncentrerad till 

strategiska stråk, stadsdelscentrum och servicenoder samt att de skall vara 

lättillgängliga för alla trafikslag (Gävle kommun, 2018).  

Multifunktionella ytor behövs implementeras i utvecklingen och byggandet av alla 

offentliga rum och mötesplatser (Gävle kommun, 2018). En utmaning att arbeta 

med multifunktionella ytor tydliggörs i planeringsriktlinjerna för skapande av de 

offentliga mötesplatserna, vilka av de utomhus anses vara gator, torg, gångstråk och 

parker (Gävle kommun, 2018, s. 37):  

1. ”Alla nya mötesplatser och offentliga rum som byggs och utvecklas i samband med
att Gävle växer behöver vara flexibla, multifunktionella och gärna bidra till
ökade ekosystemtjänster.”

2. “Samplanering, samlokalisering, samutnyttjande och sambyggande uppmuntras i
kommunkoncernens byggen och välkomnas även hos andra aktörer.”

Enligt Gävle kommun ska alla nya offentliga rum bestå av multifunktionella ytor, 

men de har ingen policy att det ska implementeras utan uppmuntrar det endast i 
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kommunens byggen. Samtidigt välkomnar de att även andra aktörer ska göra det, 

vilket kan tolkas som att de lägger över ansvaret att de ska komma på detta själva. 

Kommunens markinnehav på Näringen är relativt lågt (Regeringskansliet, 2017), 

vilket kan leda till utfallet av planeringen och utvecklingen av stadsdelen inte blir 

multifunktionellt eftersom tjänstemän kan komma att tvingas försöka övertala 

privata aktörer att jobba för det.  

Det är tydligt att kommunens definition av multifunktionalitet och 

funktionsblandning avser att behandla problematik kopplat till konkurrens av yta 

genom effektivt markutnyttjande. Kommunen behandlar blandning och kombination 

av funktioner i båda fallen, men på olika skalor. Dock fragmenteras de ekologiska, 

sociala och ekonomiska funktionerna till följd av att de talar om multifunktionalitet 

och funktionsblandning som separata mål. Lösningar i de mindre skalorna som 

hanterar dagvatten och parkmiljöer benämns som multifunktionalitet, medan på 

kvarters- och stadsdelsnivå benämns lösningar som funktionsblandning. Vid 

planeringsprocessen kan detta skapa otydligheter och bidra till att prioriteringar 

mellan ekologiska och ekonomiska frågor görs.  
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Metoden som studien bedrivits med grundade sig på definierade principer som 

ställdes mot det praktiska arbetet och utfallet av en planeringsprocess, vilket gjorde 

det lätt att jämföra teori och praktik. Metoden lämpar sig därför att tillämpa i 

framtida studier som syftar till att jämföra teori och praktik, inom resiliens eller 

andra forskningsfält. Metoden kan användas för att ge fortsatt förståelse för hur 

planerare i praktiken förhåller sig till forskningen, för att utfallet av projekt ska bli 

resilient. Walker och Salt (2006) säger att vi alla lever i komplexa social-ekologiska 

system vilket bör uppskattas, men det innebär också risken för oförutsägbara 

förändringar. Ett kvalitativt angreppssätt lämpar sig därför väl för fortsatt 

undersökning av planerares och dess organisationers syn på osäkerheter, 

förändringar och hållbarhet.  

I efterhand står det dock klart att valet av metoden för med sig en del svårigheter. 

För det första, forskningen kring resiliens i social-ekologiska system är komplext och 

mångfacetterat. Resiliens har många olika definitioner och appliceringen av resiliens 

varierar beroende på definitionen, men också beroende på vilket område som 

undersöks. Det skedde därför ett kontinuerligt lärande genom studiens process, 

begrepp och definitioners betydelse förändrades och arbetet växte organiskt när 

kvalitativa data ställdes mot teorin. Det ansågs inte utgöra ett begränsande problem, 

istället kan det ses som att studien låg i linje med teorin. Detta eftersom alla platser 

är uppbyggda av unika ekologiska, sociala, politiska och ekonomiska sammanhang 

(Ahern, 2013). Anpassningsförmågan är en social komponent som kommer från 

individers kapacitet att hantera förändringar (Walker et al. 2004). Allt detta är 

argument för att kvalitativa studier genererar lärdomar om hur systemen vi lever i 

fungerar, är uppbyggda och hur vi ska hantera dem för att göra dem mer resilienta.  

Att enbart ha ett kvalitativt angreppssätt resulterade i att studien snabbt genererade 

mycket data som skulle bearbetas och jämföras med teori. Studien undersökte fem 

principer vilket i efterhand kan anses vara för brett. Vid appliceringen av studiens 

metod för fortsatt forskning kring resiliensprinciper föreslås därför ytterligare 

avgränsningar. Att t.ex. fokusera på en enskild princip kan vara att föredra. En 

lösning kan vara att kombinera metoden med ett kvantitativt angreppssätt, vilket 

kan resultera i att studien får en tydligare avgränsning och att den kvalitativa delen 

blir mer fokuserad. Ett exempel på framtida studie med ett kombinerat angreppssätt 

kan vara att undersöka projekt med ett multifunktionellt utfall. Där kan den 

kvantitativa delen vara att t.ex. undersöka antalet multifunktionella cykelstråk inom 

ett avgränsat område som planerats och byggts. Den kvalitativa delen skulle i en 
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sådan studie undersöka om utfallet stämmer överens med forskningen och utvärdera 

vad som ledde till ett positivt eller negativt utfall. 

Studien hade gynnats av ytterligare metoder som kunnat tillföra en bättre geografisk 

förståelse för Näringen, såsom observationsanalyser på plats eller analyser i 

geografiska informationssystem (GIS). En observationsanalys på plats kan ha 

resulterat i en större förståelse för resiliensprinciperna och dess betydelse samt 

effekt på Näringen. Eftersom en stor del av resultatet och diskussionen utgår från 

adaptiv planering som uppmärksammar områdens unika uppbyggnad (Kato & 

Ahern, 2008, Ahern, 2011; Ahern, 2013).  GIS hade t.ex. kunnat användas för att 

undersöka vilken exploateringsgrad som krävs för möjliggöra en blandning av de 

6000 bostäder och 450 000 kvm verksamheter som ska inrymmas på Näringen. 

Olika scenarion hade kunnat visualiseras för att skapa en tydligare förståelse för hur 

resiliensprinciperna kan samspela med den nya bebyggelsen. Observationsanalyser 

och GIS hade kunnat nyttjas för att kartlägga områden lämpliga för en viss typ av 

resilensprinciper i kombination med kommunens intentioner och ambitioner för 

framtida Näringen.  

5.2 Samband mellan principerna i olika skalor 

Av studiens resultat tydliggörs det att Aherns (2011; 2013) resiliensprinciper kan 

vara problematiska att implementera i praktiken vid planeringen och utvecklingen av 

Näringen. Orsaken till detta är att principerna, med undantag av adaptiv planering, 

överlappar varandra, vilket kan ha att göra med vilken skala aktörer av systemen ser 

på dem. Hur begreppet funktion definieras kan också vara en faktor som påverkar 

hur dessa principer länkar med varandra.  

Respondenterna anser att planering för mångfald och multifunktionalitet främst har 

att göra med hur en tät funktionsblandad stadsdel planeras och utvecklas. Walker 

och Salt (2006) anser däremot att mångfald av funktioner är eftersträvansvärt i alla 

avseenden, eftersom det är en bidragande faktor till att ha en mångfald av respons 

mot framtida förändringar (Walker & Salt, 2006; Ahern, 2013). Även 

styrdokumenten som granskats anser att Näringen ska utvecklas till en tät 

funktionsblandad stadsdel (Regeringskansliet, 2017; Gävle kommun, 2018), vilket 

säkerhetsställs genom att implementera och blanda upplåtelseformer på bostäder, 

offentlig och kommersiell service, rekreation och aktiviteter etc. Kopplingen till 

skalor tydliggörs när detta jämförs med det respondent 1 säger. Vissa kvarter på 

Näringen kan lämpa sig att ha en funktion medan andra lättillgängliga områden ska 

ha mest blandning av verksamheter, service och funktioner, men på stadsdelsnivå 

kommer det finnas en multifunktionalitet. Multifunktionalitet innebär att funktioner 

och ekosystemtjänster blandas och kombineras på en begränsad yta (Ahern, 2013). 

Städer, stadsdelar och kvarter har alla en begränsad yta att arbeta med. Utfallet blir 
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beroende av synsättet på funktioner och vilken skala som planeras, vilket kan leda 

till att multifunktionalitet även resulterar i mångfald. Det kan vara lätt att gömma 

sig i den stora skalan (städer eller stadsdelar som helhet) som självklart innefattar 

multifunktionalitet och mångfald. Istället är det viktigt att planerare implementerar 

mångfald i mindre skalor (kvartersnivå) som kan leda till ännu mer multifunktionella 

stadsdelar och städer. Ett framtida forskningsförslag är att undersöka hur det kan 

göras: Hur kan mångfald implementeras i mindre skalor för att de större skalorna 

ska bli än mer multifunktionella?  

Resultatet tydliggör att kommunen anser att det måste göras prioriteringar mellan 

transportinfrastruktur, grön infrastruktur och sociala mötesplatser eftersom de delar 

på samma yta. Enligt Ahern (2011; 2013) kan denna prioritering minimeras genom 

grön infrastruktur som är multifunktionella stråk innehållande ekologiska och sociala 

funktioner till följd av god planering och markutnyttjande. Då respondent 1 talar 

om denna prioritering antyds det att sociala och ekologiska funktioner fragmenteras 

på ett sätt som gör det svårt att fullfölja Aherns (2011; 2013) ambitioner vid 

planering och utveckling av grön infrastruktur. En anledning kan vara att kommunen 

inte besitter tillräcklig kunskap om hur grön infrastruktur i de mindre skalorna kan 

nyttjas för att bidra med konnektivitet och multifunktionalitet som Ahern (2011; 

2013) förespråkar. Det krävs inte alltid stora satsningar för att arbeta med t.ex. 

multifunktionella cykelstråk genom att implementera grönstruktur som förser 

stråket med reglerande, stödjande och kulturella ekosystemtjänster (Ahern, 2013). 

Kommunen (Gävle kommun, 2018) föreslår att störst funktionsblandning ska vara 

koncentrerad till strategiska stråk, stadsdelscentrum och servicenoder samt att de 

skall vara lättillgängliga för alla trafikslag. Av resultatet ansågs det viktigt att arbeta 

för en ökad tillgänglighet mellan målpunkter (servicenoder). Det kan resultera i att 

kommunen missar en möjlighet att arbeta med konnektivitet av flerskaliga nätverk 

när det ställs mot stycket ovan som talar om prioriteringar. Att arbeta för en ökad 

tillgänglighet kan innebära många olika strategier, att ha en konnektivitet mellan 

målpunkter är inte samma sak som konnektivitet av nätverk i olika skalor. Ahern 

(2011) exemplifierar att konnektivitet av flerskaliga nätverk kan uppnås genom att 

länka samman: gång- och cykelbanor, bussrutter och järnväg eller anlagd 

dagvattenhantering kopplad till naturlig vattenfiltrering. Förslag för framtida 

forskning med koppling mot konnektivitet av transportsystem: Hur kan 

planeringsprocessen av nya stadsdelar säkerställa konnektivitet mellan flerskaliga 

transportsystem?   

Multifunktionella ytor ser respondent 2 som ett behov att i planeringen tänka kring, 

eftersom det kan underlätta anpassning till förändringar. En planeringsriktlinje 

(Gävle kommun, 2018) säger att alla offentliga mötesplatser, vilket kan tolkas som 

parker och torg, ska utvecklas till att vara multifunktionella. Detta kan tolkas som 
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att Gävle kommun inte aktivt strävar för multifunktionalitet, eftersom det endast 

uppmuntras i projekt där kommunen är beställare medan övriga aktörer välkomnas 

att implementera multifunktionalitet. Kommunens markinnehav på Näringen är lågt 

(Regeringskansliet, 2017), varför det skulle vara mer lämpligt om riktlinjen tydligt 

säger att kommunens alla projekt ska utformas att vara multifunktionella och aktivt 

uppmuntrar övriga aktörer.  

Resiliensprinciperna multifunktionalitet, mångfald, konnektivitet och redundans 

överlappar mycket varandra. Att planera och utveckla något multifunktionellt kan 

leda till att det även finns en mångfald, redundans och konnektivitet, vilket kan ha 

att göra med i vilken skala som planeringen sker samt hur aktörerna definierar 

funktioner. Styrdokumentens och respondenternas syn på blandning av funktioner 

avser till stor del en blandning av socio-ekonomiska funktioner. Redundans handlar 

enligt Walker och Salt (2006) om att implementera komponenter som förser 

systemet med samma funktion, dvs. funktionsgrupper. För att ge ett exempel, en 

vanlig lösning som planering implementerar i strävan efter en tät funktionsblandad 

stadsdel är att möjliggöra för verksamheter i bottenplan på bostadshus, för att få en 

mer levande stadsdel större delen av dygnet. Men om verksamheterna som flyttar in 

är olika funktioner för lyxkonsumtion (t.ex. restauranger, barer, caféer, barberare 

etc.) är det att maskera en brist på multifunktionalitet, redundans och mångfald. De 

tillhör alla en funktionsgrupp som kan visa sig inte vara resilient i samband med en 

ekonomisk kris, eftersom det är funktioner som vid denna först slutar utnyttjas. 

Förslag för detta är: Hur kan redundans av socio-ekonomiska funktioner 

implementeras för att göra städer mer resilienta mot ekonomiska kriser?   

5.3 Adaptiv planering som process för att åstadkomma 

resterande principer  

Studien har tydliggjort att Aherns (2011; 2013) resiliensprinciper i det praktiska 

planeringsarbetet kan ses som fyra utfall och en process. Biologisk och socio-

ekonomisk mångfald, redundans och modularitet, konnektivitet av flerskaliga 

nätverk och multifunktionalitet är alla potentiella egenskaper hos den fysiska miljön. 

Principen adaptiv planering definieras däremot som en process att bedriva projekt 

(Kato & Ahern, 2008; Ahern, 2011; Ahern, 2013) vilket kan leda till att resterande 

principer realiseras.  

Av resultatet framgår det att Gävle kommuns intentioner och ambitioner för 

planerings- och utvecklingsprocessen av Näringen till viss del ligger i linje med 

adaptiv planering. Styrdokumenten och respondenterna anser båda att det är viktigt 

att planering och utveckling bedrivs på sättet att området kan anpassa sig till och 

minska negativa effekter kopplat till framtida förändringar. Vidare belyser de att 

utvecklingen av Näringen kommer behöva ske genom nya sätt att bedriva planering 
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på. Adaptiv planering kan vara en arbetsprocess att använda sig av. Det framgår dock 

av resultatet att det är vissa delar som talar mot och försvårar en implementering av 

adaptiv planering som först måste redas ut.  

Adaptiv planering är enligt Ahern (2011; 2013) en process att driva projekt som 

präglas av osäkerheter och ofullständig kunskap. Osäkerhet är något som måste ses 

som en realitet vid planering (Kato & Ahern, 2008). Av studiens resultat framgår 

det att Gävle kommun är medvetna om att Näringens utveckling präglas av kända 

och okända utmaningar och risker, även om osäkerheter inte nämns uttryckligen. 

För att hantera dessa utmaningar och risker vill kommunen arbeta i en samverkan 

med diverse aktörer för att projekten ska präglas av nytänkande och innovation. 

Samverkan leder inte per automatik till nytänkande och innovation och hantering av 

osäkerheter i planeringen, utan är det som avgränsar hur tillsynen av 

implementerade projekt i en planeringsprocess går till (Kato & Ahern, 2008). 

Systematisk tillsyn, innan, under och efter exploatering, anses vara den viktigaste 

delen i adaptiv planering, eftersom momentet ökar förståelsen för det social-

ekologiska systemet och reducerar osäkerheter och risker (Kato & Ahern, 2008). 

Tillsyn är det moment som enligt Kato och Ahern (2008) lägger grund för att kunna 

göra ändringar i riktlinjer, mål eller planer. Det kan lätt dras paralleller till det 

påstående som Walker et al. (2004) lyfter, anpassningsförmågan i ett social-

ekologiskt system kommer från aktörernas kapacitet att hantera systems resiliens, 

som aktörers beslut medvetet eller omedvetet påverkar. Det är därför problematiskt 

att inga intentioner eller ambitioner framgår av studiens resultat för att planerings- 

och utvecklingsprocessen av Näringen ska utvärderas genom tillsyn, utöver punkt 8 i 

avtalet (Regeringskansliet, 2017). Punkt 8 beskriver en uppföljningsprocess som kan 

ses som en form av tillsyn, en årlig rapport till regeringen med syfte att hantera 

eventuella förändringar i förhållande till avtalets utformning.  

Avtalet kan i sig utgöra en problematik för att bedriva adaptiv planering eftersom 

avtalet inte är unikt utan det har upprättats avtal med liknande syfte i sex kommuner 

(Regeringskansliet, 2017). Avtalet bäddar för potentiella konflikter när påståendet 

att anpassningsförmågan kommer från aktörerna (Walker et al. 2004) kombineras 

med påståendet att varje geografiskt område är sammansatt av unika ekologiska, 

sociala och ekonomiska aspekter (Kato & Aherns, 2008). Utifrån resonemanget kan 

det finnas en risk att anpassningsförmågan och innovationer hämmas till följd av att 

beslutsfattarna ger generaliserbara direktiv som passar alla kommuner de har avtal 

med. Eftersom varje plats är unik måste även unika beslut fattas, vilket kan visa sig 

bli svårt när planering sker genom reglerade avtal. En framtida forskningsfråga 

kopplat till denna problematik kan vara: Till vilken grad påverkar avtalet mellan 

staten och kommuner för större samlade exploateringar anpassningen till framtida 

förändringar? 
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Konkreta beslut fattade av aktörer utan tillräcklig kunskap om det geografiska 

området kan innebära hinder för adaptiv planering. Att avtalet och tillhörande PM 

(Regeringskansliet, 2017) utpekar hamnspårets nya sträckning som en förutsättning 

för Näringens utveckling innebär att de förhåller sig till något som bestämdes ca. 3 

år innan dagens syfte och mål för området formulerades. Hamnspåret är ej 

färdigställt, men kommer utgöra en stor del av Näringens struktur. Att respondent 

1 likställde Gavleåns barriäreffekt med den barriäreffekt som hamnspårets nya 

sträckning kommer att utgöra kan tolkas som att geografiska och socio-ekonomiska 

förutsättningar ses som likvärdiga. Skillnaden mellan dessa barriärer är att Gavleån 

är en realitet, medan hamnspåret är en ej färdigställd socio-ekonomisk konstruktion. 

Idag har projekteringen av hamnspåret påbörjats, schaktmassor ligger på plats för att 

sätta sig där spåret ska anläggas. I ett stadsbyggnadsprojekt av Näringens skala hade 

dessa schaktmassor kunnat återanvändas i olika syften, t.ex. hade det kunnat utgöra 

en del av markhöjningen som kan vara en av lösningarna för att säkra för framtida 

havshöjning. En forskningsfråga relaterat till detta är: Hur kan påbörjade stora 

infrastrukturella projekt hanteras i en adaptiv planeringsprocess?  

I samband med det planlagda hamnspåret kan det utifrån teorin om adaptiv planering 

utläsas att Gävle kommun missat en chans för lärande och nytänkande. Enligt Kato 

och Ahern (2008) är tillsyn (avsnitt 2.3.1) ett verktyg för lärande, reducering av 

osäkerhet samt leder till en mer komplett och nyare information om platsen. 

Resultatet av tillsyn tydliggör även hur planer kan revideras för att bli mer effektiva 

och även mer lyckade (Kato & Ahern, 2008). Anpassningsförmågan i social-

ekologiska system menar Walker et al. (2004) kommer från hur aktörer hanterar 

och anpassar sig till förändringar. I detta fall kan det tolkas som att förändringen var 

att området Näringen fick ett annat övergripande mål och syfte för framtida 

utveckling än innan. Revideringen hade i detta scenario varit hur Gävle kommun 

hanterat och anpassat sig till Näringens förändrade syfte och mål. Att hamnspåret 

anses vara en orubblig förutsättning kan komma att leda till negativa effekter på 

framtida Näringen, t.ex. barriäreffekter, minskad tillgänglighet etc. Det medför 

även en ökad risk för människor eftersom flygbränsle transporteras på sträckan och i 

framtiden kommer det efter stadsdelsutvecklingen transporteras genom en ny 

stadsdel och bostadsområden. Beslut som fattats och planer som upprättats bör inte 

vara en orsak stark nog att kullkasta potentialen för tillämpning av ny kunskap eller 

formulering av nya och möjligen bättre planer. Det strider även mot tanken om 

hållbarhet och resiliens, att slutföra projekt som visar sig vara icke hållbara i längden. 

Barriäreffekters påverkan på den sociala dimensionen av hållbarhet i städer har länge 

erkänts och uppmärksammats som något negativt och åtgärder som motverkat 

barriärer har därför förespråkats. Uppenbarligen ses hamnspåret som något 

långsiktigt hållbart eftersom ambitionen för fullföljande är starkt. Frågan som kan 
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ställas är då, vilken dimension av hållbarhet är det som hamnspåret främst bidrar 

med och vilken dimension drabbas?  

Diskussionen om planerna för hamnspåret syftar inte till att kritisera och hävda att 

det inte bör genomföras. Den kritik som diskussionen vill föra fram är att 

detaljplanen för hamnspåret inte bedömdes eller utvärderades utifrån Näringens nya 

mål och syften. Anledningen till varför det inte gjordes kan antas ligga i linje med de 

orsaker som Kato och Ahern (2008) belyser, att det är tidskrävande och kostsamt 

och prioriteras inte av beslutsfattare. Tolkningen som också kan göras är att Gävle 

kommun ser dimensionerna av hållbarhet som likvärdiga och att avvägningar kan 

göras mellan dem, vilket Adams (2006) beskriver som ett problem. Spekulationer 

kan även göras att Gävle kommun förmodligen ej är ensam om att inte utvärdera 

eller ifrågasätta färdigställda planer och projekt. Det är därför viktigt att belysa att 

planeringsprocessen generellt måste börja erkänna att planer ur vissa perspektiv 

faktiskt kan ses som misslyckanden. Rutiner för tillsyn av planer, lyckade eller 

misslyckade, är en nyckel för att inhämta ny kunskap vilket kan resultera i planer 

som är mer hållbara och resilienta.  

5.4 Social-ekologisk världssyn och systemtänk 

Förslag och strategier för hållbar utveckling som inte uttryckligen behandlar ett 

systems resiliens kan inte vara hållbara (Walker & Salt, 2006). För att lyckas med 

detta enligt Walker och Salt (2006) måste planering ha ett systemtänk och vara 

medvetna om att vi alla lever och verkar i komplexa social-ekologiska system. Av 

studiens resultat framgår det att synen på hållbarhet i Gävle kommun går att jämföra 

med det synsätt som Adams (2006) anser vara rådande. Kommunen ser de tre 

dimensionerna av hållbarhet i interaktion med varandra och att de kan ses som 

likvärdiga (figur 2, avsnitt 2.2). Kommunen förespråkar att samhällsekonomiskt 

goda innovationer ska prioriteras och befintliga infrastruktursystem ska effektiviseras 

och förbättras (Gävle kommun, 2018) samt att hamnspåret i avtalet anses vara en 

förutsättning (Regeringskansliet, 2017). Det är även intressant att styrdokumenten 

endast applicerar beteckningen förutsättningar på sociala och kulturgeografiska 

aspekter. De naturgeografiska och ekologiska förutsättningarna lyser med sin 

frånvaro. Sammanlagt kan detta ses som indikationer på att det saknas en 

medvetenhet om att vi är del av komplexa social-ekologiska system. Aktörers 

(kommunen) påverkan, oavsiktligt eller avsiktligt, har verkan på systems (Gävles) 

resiliens (Walker et al. 2004). Ur ett planeringsperspektiv innebär detta att 

planering och utveckling antingen ökar eller minskar städers resiliens, avsiktligt eller 

oavsiktligt och är något som måste uppmärksammas. 

Studiens resultat redogjorde att Gävle kommun såg utmaningar och risker i samband 

med utvecklingen av Näringen, men också möjligheter till nytänkande och 
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innovation (Regeringskansliet, 2017). Styrdokumenten och respondenterna 

tydliggjorde även att det var viktigt att arbeta mot detta för att anpassa sig till 

framtida förändringar. Mycket ligger i linje med principen för adaptiv planering 

(Kato & Ahern, 2008), men kommunen når inte hela vägen. Respondenterna 

belyste att planerings- och utvecklingsprocessen av Näringens första del skulle syfta 

till att identifiera utmaningar, risker och behov. Kopplat till teorin kan det utläsas 

att de kan komma att arbeta mot specifik resiliens (Folke et al. 2010) i enlighet med 

frågeställningen ”resilience of what to what” (Carpenter et al. 2001). Walker & Salt 

(2006) anser att specifik resiliens är viktigt, men att endast fokusera på det kan ses 

som en form av optimering och kan leda till en minskad generell resiliens (Walker & 

Salt, 2006; Folke et al. 2010). Det är därför viktigt att Näringens utveckling och 

planering i sin helhet även uppmärksammar den generella resiliensen (Folke et el. 

2010). Planerarna måste uppmärksamma osäkerheterna i planeringen och att våga 

pröva sig fram för att lära genom att göra och i rimlig mån acceptera misslyckanden 

(Kato & Ahern, 2008). I samband med detta föreslås vidare forskning med syfte att 

implementera en social-ekologisk världssyn i den praktiska planeringen: Hur kan 

planeringsprocessen av Näringen arbeta för generell resiliens? Hur kan en social-

ekologisk världssyn implementeras genom hela planeringsprocessen? 

Kommunen talar om implementering av samhällsekonomiskt goda innovationer 

(Gävle kommun, 2018), vilket väcker frågan: Hur avgörs det i social-ekologiska 

system vilka innovationer som är samhällsekonomiskt effektiva eller inte? Kato och 

Ahern (2008) betonar vikten av att se risken att misslyckas, men också potentialen 

att lyckas och lärande faktiskt sker i båda fallen. Att endast sträva efter att 

implementera testade och etablerade innovationer kan leda till ett hämmande av 

nytänkande (Ahern, 2013). Att det görs kan bero på att det finns en rädsla för att 

hållas som ansvarig vid misslyckande (Kato & Ahern, 2008). Att endast se till det 

samhällsekonomiskt gynnsamma gör att aktörer går miste om potentiellt lärande om 

system de verkar i. 

Resiliens behandlar komplexa teorier och försök till implementering av Aherns 

(2011; 2013) resiliensprinciper utan förståelse för komplexa social-ekologiska 

system kan komma att leda till att utfallet inte blir lyckat. De fem resiliensprinciper 

som studien utgått ifrån kan ses som en process och fyra potentiella utfall (se avsnitt 

5.3). För att tydliggöra detta presenteras ett synsätt på hur principerna samspelar 

och förhåller sig till varandra i figur 7. Principerna kan ses som utfall som även 

överlappar varandra beroende på skalan (se avsnitt 5.3). Adaptiv planering anses 

därför vara den principen som är mest central (figur 7) och bör prioriteras i strävan 

mot hållbarhet genom resiliens, eftersom principen innehåller potentialen att skapa 

en förståelse för de social-ekologiska system som planeras i en 

stadsutvecklingsprocess. Fokuset bör därför ligga på att formulera riktlinjer och 

strategier för tillsyn av implementerade planer och innovationer, vilket kan låsa upp 
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potentialen för kontinuerligt lärande genom hela planerings- och 

utvecklingsprocessen (figur 7). Framtida forskning bör därför främst syfta till att 

implementera en adaptiv planering anpassad till den svenska planeringsprocessen. 

FIGUR 7,  ETT FÖRSLAG PÅ ETT SYNSÄTT OM HUR AHERNS (2011;  2013) RESILIENSPRINCIPER

FÖRHÅLLER SIG TILL OCH SAMSPELAR MED VARANDRA.  EN PRINCIP OCH FYRA POTENTIELLA UTFALL

I DEN FYSISKA MILJÖN.  ADAPTIV PLANERING ÄR DEN CENTRALA PRINCIPEN OCH INNEHÅLLER

POTENTIAL FÖR KONTINUERLIGT LÄRANDE GENOM HELA PLANERINGS- OCH

UTVECKLINGSPROCESSEN  VILKET KOMMER FRÅN TILLSYN REPRESENTERAT AV DE GRÖNA PILARNA.
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6 Slutsats 

Planeringen av framtidens städer står inför en rad osäkerheter, problem och 

utmaningar som måste hanteras för att kunna anpassa sig till framtida förändringar. 

Resiliens kan och bör ses som en verktygslåda att nyttja innehållande strategier och 

principer i arbetet mot hållbarhet, vilket även kommer underlätta anpassning till 

framtida förändringar. 

Den planering som hittills bedrivits för framtidens hållbara stadsdel på Näringen i 

Gävle ligger i vissa avseenden i linje med de principer Ahern (2011; 2013) föreslår 

att implementera för ökad resiliens. Specifikt uppmärksammar de utmaningar, 

risker och möjligheter kopplat till platsen och vill planera, utveckla och anpassa 

stadsdelen till framtida förändringar.  

När kommunens intentioner och ambitioner jämfördes med teorin kring resiliens 

och de principer som strävar efter att öka kapaciteten tydliggjordes det dock att 

Gävle kommuns strategier kan ses som konservativa och riskerar att leda till minskad 

resiliens. De ser de tre dimensionerna av hållbarhet som likvärdiga och strävar efter 

att implementera prövade och samhällsekonomiskt gynnsamma lösningar på 

komplexa problem. T.ex. för mycket tillit till lösningar av identifierade problem 

kan leda till ett utfall som kan liknas med specifik resiliens, vilket är en form av 

effektivisering och optimering. 

En anledning till detta är att Aherns (2011; 2013) principer för resiliens inte i alla 

lägen är självklara. De överlappar varandra och dess applicering och utfall förändras 

beroende på vilken skala som ska planeras och beroende på vad som anses vara 

funktioner. Resiliens behandlar komplexa teorier, att försöka implementera 

resiliensprinciper utan en förståelse för komplexa social-ekologiska system kan 

komma att leda till att utfallet inte blir lyckat. Principen adaptiv planering innehåller 

potentialen att skapa en förståelse för de social-ekologiska system som ska planeras 

och anses därför vara den princip som bör prioriteras i praktiken i strävan för 

hållbarhet genom resiliens. Fokuset bör ligga i att formulera riktlinjer och strategier 

för tillsyn av implementerade planer och innovationer, vilket kan låsa upp 

potentialen för kontinuerligt lärande genom hela planerings- och 

utvecklingsprocessen. Framtida forskning bör därför främst syfta till att underlätta 

implementering av en adaptiv planeringsprocess anpassad till svenska förhållanden.  
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FIGUR 2,  KODNINGSSCHEMA SOM AN VÄNDES VID DEN KVALITATIVA RIKTADE INNEH ÅLLSANALYSEN
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FIGUR 1,  SAMMANSTÄLLNING AV DIVERSE TYPER AV GRÖNSTRUKTUR OCH DESS 

KVALITETER.  MAX AVSTÅND TILL BOST ÄDER REGLERAS ÄVEN.  TABELLEN FUNGERAR 
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