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Abstract	
Genom en fallstudie av planeringsverktyget grönytefaktorn undersöks i denna masteruppsats 
offentliga och privata aktörers samverkan och strategier i arbetet för mer miljövänliga städer. Det 
insamlade materialet bygger på intervjuer med olika aktörer som arbetat med grönytefaktorn 
samt analys av styrdokument. De teorier som används för att förstå samverkan runt 
planeringsverktyget är Bulkeley och Kerns teori om styrning, Hrelja et al samt Youngs 
perspektiv på samverkan och de Certeaus begreppspar strategi och taktik. Resultatet visar att 
planeringsverktyget kräver en genomgående samverkan i hela planprocessen och att offentliga 
aktörer behöver hitta nya sätt att kombinera styrande genom auktoritet med dialog och 
förhandlade överenskommelser. Genom att studera planeringsverktygets implementeringsprocess 
uppstår nya kunskaper om dess operationella svårigheter och insikter om att det i ett 
planeringslandskap med en mängd olika privata och offentliga aktörer krävs kontinuerliga 
kombinationer av styrning och samverkan, exempelvis möjliggörande, tillhandahållande och 
stegvist förtroendebyggande. Det krävs även en delad förståelse hos de inblandade aktörerna om 
hur och varför planeringsverktyget ska användas.  
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Introduktion	
Övergripande samhällsförändringar har genom historien haft en stor inverkan på det svenska 
planeringssystemet. De senaste decennierna har utveckling och planering av staden allt mer 
kommit att styras av ett nyliberalt ideal och blivit en verksamhet utförd av en grupp olika 
intressenter bestående av offentliga institutioner, privata aktörer och samverkan däremellan 
(Tasan-Kok, 2012, s 1). Denna trend har påverkat diskurser och praxis i planeringen och drivit 
den i en mer marknadsorienterad riktning. I Sverige har den offentliga, det vill säga den 
kommunala, planeringen därför tappat i makt, expertis och förtroende (Grange, 2016, s 9-12). 
Makten och initiativet har flyttats från offentliga till privata aktörer i jakten på en mer effektiv 
planeringsprocess. Mellan de olika aktörerna delas ansvar samt risker (Tasan-Kok, 2012, s 3).  
 
En utmaning i denna kontext är planering för hållbarhet. I Plan- och Bygglagen, vilken grundar 
sig i att kommunerna är initiativtagare till planeringen, är begreppet hållbar utveckling inte 
tydligt definierat (Boverket, 2014, s 19-20). Andra skrivningar i lagen anses tillgodose 
begreppets innebörd, men hur kommunerna ska förhålla sig till hållbar utveckling framkommer 
inte. Svårigheter i tillämpningen av Plan- och Bygglagen korrigeras ofta av att arbetssätt och 
rutiner utvecklas hos kommunerna. En bristande samverkan såväl inom som mellan offentlig och 
privat sektor samt politiska nivåer har dock tillsammans med glappet mellan hållbarhetsretorik 
och praktisk handling försvårat implementeringen av hållbar utveckling i planeringssystemet 
(Boverket, 2014, s 9). Eftersom hållbar utveckling är ett brett och vagt begrepp leder det ofta till 
konflikter mellan olika intressen när det ska tolkas och appliceras i ett specifikt sammanhang. 
Något som gör att Sveriges kommuner efterfrågar vägledning för hur hållbar utveckling 
implementeras genom hela plan och genomförandeprocessen (Boverket, 2014, s 12).  
 
För att nå hållbarhet rekommenderar Boverket (2016-12-06) användning av planeringsverktyg 
som hanterar och utvecklar ekosystemtjänster och grönstruktur. Ett sådant verktyg som 
rekommenderas är grönytefaktorn. Denna uppsats studerar hur offentliga och privata aktörer 
samverkar kring grönytefaktorn inom ramen för de förändrade planeringsförutsättningar som 
nyliberalismen medfört. Genom en fallstudie av Stockholms stads grönytefaktor undersöker 
uppsatsen hur staden med olika medel försöker utöva påverkan över privata aktörer så att mål om 
hållbarhet uppnås. Vidare studeras den struktur och form för samverkan som grönytefaktorn 
utgör samt hur olika aktörer handlar inom samt utmanar den. I skenet av en planprocess 
innehållandes allt mindre traditionella sätt att styra analyseras de olika aktörernas strategier och 
taktiker. På så sätt byggs en djupare förståelse om utmaningarna och möjligheterna i samverkan 
kring implementerandet av planeringsverktyget. Det argumenteras för att offentliga aktörer 
behöver hitta nya sätt att kombinera styrande genom auktoritet med dialog och förhandlade 
överenskommelser när planeringsverktyget implementeras samt att det krävs ett stegvist 
förtroendebyggande för att uppnå självstyrning och önskade resultat om ett mer hållbart 
byggande. Dessutom kräver implementeringen av planeringsverktyg en delad förståelse om 
varför och hur det ska användas.    
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Syfte		
Syftet med denna studie är att analysera offentlig och privat samverkan i detaljplaneringen för ett 
mer hållbart byggande. Genom att studera hur planeringsverktyg för hållbarhet används 
undersöks offentliga och privata aktörers samverkan och strategier för att nå mer miljövänliga 
städer.  

Frågeställningar	
● Vilka former för styrning och samverkan använder Stockholms stad för att nå mål om en 

miljövänlig stad under olika faser i planeringsprocessen? 
● Hur samverkar kommunala och privata aktörer runt grönytefaktorn? 
● Vilka utmaningar och möjligheter finns med dagens sätt att samverka runt 

grönytefaktorn? 

Disposition	
Uppsatsen inleds med en kort bakgrund till hållbar planering som följs av en forskningsöversikt 
om samverkan i planering för hållbarhet. Därefter presenteras de teorier om styrning, samverkan, 
strategier och taktiker som används för att utforska planeringsverktyget. Sedan redovisas 
metoden och hur studien har genomförts. Efter det kommer en kort introduktion till 
planeringsverktyg i allmänhet och grönytefaktorn i synnerhet. Efter detta läggs resultatet fram 
och slutligen avslutas det hela med en diskussion och slutsats samt uppslag på vidare forskning.      
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Hållbar	planering	
Begreppet hållbar utveckling lanserades år 1987 i Brundtlandrapporten (Nationalencyklopedin, 
2018). Det definieras där som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Sedan dess har begreppet 
spridits i omfattande utsträckning och det finns idag en bred enighet om att hållbar utveckling 
bör vara det övergripande målet för samhällsutvecklingen både lokalt och globalt. Den vida 
definitionen förklarar delvis dess allmänna erkännande eftersom den lämnar utrymme för en 
mycket bred tolkning som inbegriper och beaktar olika intressen, intressen som tenderar att stå i 
kontrast till varandra. Hur en avvägning mellan de dimensioner (ekologisk-, ekonomisk- och 
social hållbarhet) som brukar tillskrivas begreppet ska ske finns det inget givet svar på.     
 
Ända sedan mitten på 1900-talet har miljömedvetenheten gradvis stigit och påverkat de processer 
och mål som finns i planeringen av städer (Nilsson, 2013, s 181). För Sveriges del finns sedan 
2002 en nationell strategi för hållbar utveckling (Nationalencyklopedin, 2018). Den består av 
fyra strategiska utmaningar: att bygga samhället hållbart, att stimulera god hälsa på lika villkor, 
att möta den demografiska utmaningen och att främja en hållbar tillväxt. Utöver det har Sverige 
ett övergripande inriktningsmål för miljöpolitiken, det så kallade generationsmålet. Sverige har 
även antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som kopplats till varsin ansvarig myndighet och ska 
uppnås till 2020.  
 
Även om de olika målen tyder på bred politisk konsensus finns det under denna första nivå av 
gemensam förståelse för vad hållbar utveckling är, stora meningsskiljaktigheter i vilka medel 
som bör användas för att realisera dessa mål och hur avvägningar mellan dem ska göras 
(Gunnarsson-Östling et al, 2013, s 66). I Sverige har det ekonomiska stödet för hållbar 
utveckling på lokal nivå allt mer kommit att inriktas på urban- och klimatfrågor. Idag verkar det 
dock existera ett tomrum i den svenska planeringen för hållbar utveckling, då städer och 
stadsutvecklingsindustrin är lämnade att sköta denna mer eller mindre på egen hand. Sedan några 
år tillbaka finns inga stora statliga initiativ i jämförelse med tidigare program som till exempel 
Lokala investeringsprogrammen eller Klimatinvesteringsprogrammet (Lundström, 2013, s 202). 
Samtidigt har den svenska urbana diskursen svängt efter millenniumskiftet och handlar idag 
framförallt om en attraktiv, funktionsblandad, tät, kulturell och hållbar stad (Nilsson, 2013, s 
189-190).  
 
Det faktum att vi idag lever i det mest urbaniserade århundradet någonsin kräver att det ställs 
höga krav på ekologisk design och konstruktion i alla former av tätortsmiljöer vid arbete för en 
hållbar utveckling och stabilisering av klimatet (Persson. C och Persson. T, 2012, s 26). Städer 
har historiskt associerats med negativa miljöeffekter och betraktats som ett problem som måste 
hanteras i jakt på hållbarhet (Metzger och Rader Olsson, 2013, s 2). Idag är förvisso majoriteten 
av miljöskadlig produktion och konsumtion koncentrerad i städer, men urbanisering och 
stadsutveckling börjar allt mer att betraktas som viktiga delar av lösningen på strävan efter 
hållbar utveckling. 
 
Trots att gröna ytor och biologisk mångfald bevisligen har positiva effekter på människors hälsa 
och välbefinnande utrotas idag arter och avgörande delar av ekosystem i takt med att världens 
städer växer. Med nuvarande kunskap om ekosystemtjänster och processer kopplade till 
landskapsdesign bör det dock vara möjligt att planera hållbara landskap och städer för såväl 
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människor som flora och fauna. Strategier för att återställa och förbättra ekosystemtjänster bör 
spela en central roll i övergången till mer resilienta, hälsosamma och hållbara städer (Gómez-
Baggethun et al, 2013, s 238)  
 
I omställningen till en mer hållbar planering i vilken hänsyn tas till ekosystemtjänster bär 
kommunerna ett stort ansvar eftersom det är de som är huvudansvariga för den fysiska 
planeringen i Sverige (Schubert et al, 2017, s 215). Ett antal kommuner har också tagit sig an 
utmaningen att införliva ekosystemtjänster i planeringen. För att göra detta använder sig 
kommunerna av planeringsverktyg på olika nivåer, exempelvis översiktsplan, detaljplan eller 
områdesbestämmelser (Schubert et al, 2017, s 218). Trots diverse övergripande mål och 
etappmål saknas det dock i Sverige lagstiftning för att stödja mer planering baserad på 
ekosystemtjänster (Schubert et al, 2017, s 225-226). Med otillräckliga juridiska möjligheter samt 
att Plan- och bygglagen inte ger kommuner förfogande över befintlig bebyggelse krävs att 
åtgärder för en mer hållbar planering på kommunal nivå genomförs på allmän platsmark, i form 
av kunskapskampanjer eller i samverkan med privata aktörer.  
 
Den dominerande diskursen beträffande vad som anses vara den ändamålsenliga formen för 
hållbar planering grundar sig i nätverksstyrning och samverkan mellan offentliga och privata 
aktörer (Andersson och Hermelin, 2012, s 85). Trots detta samt det ökade intresset för hållbar 
planering, såväl globalt som lokalt, finns det begränsad mängd forskning om hur det går att 
stödja implementeringen av hållbarhet genom kommunal planering (Schubert et al, 2017, s 223). 
Det behövs därför mer studier om samverkan kring hållbarhetsfrågor och dess implementering. 
Särskilt eftersom de nu ska implementeras i ett planeringslandskap där en mängd olika privata 
aktörer är involverade och som i utförandet behöver ledas i riktning mot de mål om hållbarhet 
som det offentliga har satt upp. För att nå hållbarhet krävs studier av den samverkan och de 
processer bakom de planeringsverktyg som ska bidra till den.  
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Samverkan	i	planering	för	hållbarhet		
Detta kapitel innehåller en forskningsöversikt om samverkan i planering för hållbarhet. För 
tydlighetens skull har den delats in under tre rubriker vilka kan anses vara signifikativa för denna 
uppsats. Forskningsöversikten inleder med att behandla den lokala skalan eftersom den utgör en 
central punkt i forskningen om samt implementerandet av hållbarhet. Därefter diskuteras 
samverkan och dess roll i arbetet för hållbarhet. Slutligen redogörs det för begreppet 
planeringsverktyg och dess mervärde samt vad denna studie bidrar med i relation till det nedan 
presenterade.  

Lokal	skala		
Den så kallade glokaliseringen har inneburit att nationalstaten inte längre är den territoriella 
enhet kring vilken miljön är reglerad (Gibbs och Jonas, 2000, s 311). Nationella och 
internationella handlingsprogram betonar ofta den lokala nivån som mest lämplig för politiska 
interventioner och inom miljö- och hållbarhetsforskning är det lokala perspektivet ett 
återkommande tema vad det gäller studier av utfall och genomförande av policy (Gibbs och 
Jonas, 2000, s 299).  
 
Tidigare forskning om hur hållbarhetsutmaningar ska mötas på lokal nivå har dock 
huvudsakligen handlat om hur policy och processer ska formuleras och hanteras, snarare än att 
behandla de svårigheter som finns med att implementera policy. Keskitalo och Andersson (2017) 
argumenterar därför för ett mer organisatoriskt fokus och utforskande av hur hållbarhet 
integreras och blir mainstream. Istället för att definiera principer och mål för att utforma policy 
anser Keskitalo och Andersson (2017) att mer forskning bör riktas mot de förutsättningar under 
vilken hållbarhetsinstrument implementeras och förvaltas för att på så sätt nå en bredare 
hållbarhet. De menar att implementeringen av hållbarhet, oftast genom olika former av program, 
inte sker av sig själv utan kräver resurser, diskussioner och planering. Genomförandet av olika 
policys för hållbarhet omgärdas av organisationer med specifika egenskaper och krav på sig i 
form av bland annat kompetens, kultur och styrsystem. Det lokala perspektivet kan därför bidra 
med att visa på de operationella svårigheter och komplexiteter som finns där hållbarhet 
praktiseras och integreras.  
  
Ett sätt på vilken staten har försökt att främja hållbar planering på lokal nivå i Sverige är med 
hjälp av så kallade lokala investeringsprogram. Baker och Eckerberg (2007) undersöker detta 
stora finansieringsinitiativ för att se i vilken utsträckning staten har främjat det som de anser är 
de centrala egenskaperna i miljöstyrning; dela ansvar mellan statliga nivåer, stimulera offentliga 
och privata samarbeten med ekonomiska intressen och förstärka medborgardeltagande. 
Resultatet de kom fram till var att initiativet stärkte kapaciteten att planera för miljön hos de 
kommuner som erhöll finansiering, men att det inte är tillräckligt att förlita sig på kommunernas 
villighet att koordinera sina projekt med andra planer eller program på andra skalnivåer då denna 
benägenhet kan ske ad hoc. De lokala åtgärdsprogrammen fungerade som statliga 
styrningsinstrument genom att de främjade delat ansvar om miljöfrågan över olika statliga 
nivåer. De bidrog dock inte till samarbete över kommungränser och stimulerade heller inte nya 
strategier för styrning, bland annat på grund av att staten gärna noggrant kontrollerar program 
som involverar storskalig finansiering. Att det staten vinner på att kontrollera processen, kan de 
mycket väl förlora i slutresultat var något som även Lundqvist (2001) kom fram till i sin 
granskning av de lokala investeringsprogrammen. Baker och Eckerberg (2007) drar slutsatsen att 
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det krävs mer banbrytande, fantasifullt och äventyrligt beteende av samtliga aktörer, såväl 
offentliga som privata, i planeringsprocessen för att stimulera en hållbar framtid.    
  
Hur lokala myndigheter experimenterar med nya metoder för att kunna praktiskt genomföra den 
allt vanligare proaktiva miljöpolitiska agendan är något som Smedby och Quitzau (2016) 
behandlar i artikeln Municipal governance and sustainability: the role of local governments in 
promoting transitions. Smedby och Quitzau undersöker nya former av styrning för att uppnå ett 
energieffektivt byggande. Genom att studera olika stadsbyggnadsprojekt anser de sig kunna bidra 
med viktiga insikter i hur lokala myndigheter kan utmana rådande byggnadspraxis och mana 
privata exploatörer att använda mer radikalt energieffektiva lösningar med hjälp av en 
kombination av olika former av styrmedel. Deras slutsats är att det finns en stor potential för 
lokala myndigheter att uppnå sina hållbarhetsmål genom att kombinera olika styrningsformer 
men att det behövs mer forskning för att undersöka de olika formernas begränsningar och 
möjligheter. 

Samverkan	för	hållbarhet		
Samverkan mellan aktörer med olika intressen är en aspekt som kan ta en mängd olika uttryck, 
men den har inom planeringsforskningen allt mer kommit att betraktas som en lösning på 
problem bestående av bland annat sektorspecialisering eller stuprörstänkande och lyfts ofta fram 
som en metod som ska leda till en integrerad planering av exempelvis transportlösningar eller 
markanvändning (Paulsson et al, 2018-02-27, s 11). Vad det innebär rent konkret är däremot inte 
alltid helt självklart. Bulkeley och Kern (2006) hänvisar till exempel vidare till Coaffee och 
Healey (2003) och deras tankar om att de nya former av styrning och samverkan som vuxit fram 
har gjort att det inte längre går att ta de sammanhang inom vilka styrning sker för givet. 
Framväxten av nya styrningsformer och den komplexa samverkan som sker mellan olika 
styrningsnivåer anser de har skapat ett splittrat styrningslandskap. Istället för använda ett 
dikotomt perspektiv på styrning och samverkan för att fokusera på den ena eller på den andra 
formen (government eller governance), utvecklar Bulkeley och Kern (2006) därför en egen 
terminologi utifrån sina studier av lokala styrningsdynamiker i Tyskland och Storbritannien för 
att på så sätt bidra till att undersöka planering för miljön samt de processer, maktdynamiker och 
institutionella arrangemang inom vilka den äger rum. Bulkeley och Kerns (2006) forskning visar 
på att generiska åtgärder mot klimatförändringarna sker inom fyra områden: energi, transport, 
stadsplanering och avfallshantering, men att majoriteten av dem framförallt är koncentrerade till 
energisektorn i form av självstyrning. Det kan till exempel vara reglering av energianvändningen 
i kommunala fastigheter. De anser därför att det är angeläget att utforska åtgärder inom andra 
sektorer och kapaciteter för att förstå den lokala styrningen av klimatförändringarna och 
utmaningarna som den innehåller. 
 
En av de andra ovan nämnda sektorerna som studerats är transport och där är kollektivtrafiken 
något som fått uppmärksamhet beträffande styrning och samverkan. Inom K2-projektet 
“samverkansmodeller för hållbara kollektivtrafiklösningar” har Paulsson et al (2018-02-27) 
sammanställt en rapport i vilken de drar slutsatsen att samverkan är ett medel för styra de 
regionala nätverk som kollektivtrafiken planeras och bedrivs inom. De menar att samverkan är 
speciellt viktigt för att den utvecklar överenskommelser om prioriteringar inom kollektivtrafiken 
och säkerställer genomförbarheten av långsiktiga planer, men också för att det är en metod för de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna att skapa en gemensam identitet hos inblandade aktörer. 
Samverkan kan ske antingen formellt eller informellt, men enligt Paulsson et al (2018-02-27) är 
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det framför allt processen av samverkan och inte till exempel styrdokument “i sig” som är 
centrala för styrning. Verkningskraften sitter i de nätverksliknande sammanhangen och 
styrningen i samverkan mellan aktörerna och bildandet av långvariga relationer samt 
etablerandet av processer. Det är därför avgörande att det avsätts resurser för vårdandet av 
utvecklade processer och rutiner. Samverkansinriktade samarbets- och styrningsformer behöver 
inte vara nödvändigt eller för den skull heller lämpligt i alla situationer, men i komplexa och 
nätverksliknande arrangemang likt kollektivtrafikplanering är samverkan en central komponent 
(Paulsson et al, 2018-02-27).  
 
Gällande stadsplanering, det tredje området inom vilket Bulkeley och Kern (2006) menar att 
åtgärder för klimatförändringar sker, anser Högström et al (2018) att det är väsentligt att förstå 
hur planeringspraktiker hanterar interaktioner och samspel samt användandet av 
planeringsinstrument och de relaterade planeringsprocesserna på olika administrativa och 
rumsliga nivåer för att på så sätt kunna planera för hållbarhet. De menar vidare att förbättrad 
koordination över olika administrativa och territoriella gränser kan öka planeringens potential att 
främja hållbarhet i växande urbana regioner. För att öka förståelsen av den gränsöverskridande 
interaktionen och dess förutsättningar undersöker Högström et al (2018)  planerares erfarenheter 
och uppfattningar om dagens kommunala planeringsmetoder samt samspelet mellan kommunal 
och regional nivå. De fokuserar på ambitionerna med lagstadgade planer och hur de möter 
hållbarhetsmål. I sin granskning konstaterar de att kommunal planering har en central roll i att 
arbetet för en attraktiv och hållbar stadsutveckling. Eftersom hållbarhetsutmaningar sträcker sig 
över flera skalnivåer ställer det nya krav på dagens planeringsmetoder. De planerare som 
intervjuats i studien uttrycker att strävan efter effektivitet påverkar nuvarande 
planeringspraktiker samt att samspelet mellan lokala, regionala och nationella nivåer påverkas av 
rollen, formatet och innehållet i de planeringsinstrument som används. När planeringsinstrument 
används på nya sätt uppstår en diskrepans i förväntningarna hos planerare på olika nivåer. Detta 
påverkar samspelet mellan planeringsnivåer samt deras förmåga att uppnå hållbarhet. Högström 
et al (2018) menar därför att det krävs metoder för att förbättra samspelet mellan de 
planeringsinstrument som används och nya planeringsriktningar där forskning och praktik kan 
bilda tvärvetenskapliga angreppssätt som stärker kapaciteten att hantera frågor om hållbarhet på 
olika nivåer.  
 
Planering innebär med andra ord inte bara praktisk implementering av rationell och teoretisk 
kunskap, utan även institutionell analys, kommunikation och ansträngningar för att skapa en 
dialog mellan företag, administratörer, politiker och befolkning (Malbert, 1997). Detta tar Yin et 
al (2016) fasta på och studerar institutionella villkor på lokal nivå samt hur de påverkar 
integration av miljöpolicy i utvecklingen av så kallade “eco-cities”. Efter analys av fyra fall i 
Sverige och Kina menar de att politisk vilja och engagemang kan vara en stark drivkraft och ge 
legitimitet åt miljöintegration i stadsplanering. Det finns dock stora hinder som kvarstår, bland 
annat politisk instabilitet, brist på kunskap och erfarenhet samt otillräcklig samordning mellan 
olika sektorer. Det system med uppdelade i sektorer som har specifika ansvarsområden, vilket 
allmänt är den administrativa struktur som tillämpas, går emot det holistiska perspektiv med 
delat ansvar mellan sektorer som är förknippat med integrering av miljöpolicy. Yin et al (2016) 
föreslår att nya temporära lokala förvaltningsorganisationer kan vara ett sätt att bryta de barriärer 
som uppstår med sektorsgränser och istället skapa integrerade lösningar för att uppnå miljömål i 
stadsplaneringen.  
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Framtida forskning om urban klimatstyrning behöver innehålla mer omfattande analyser och 
alternativa teoretiska perspektiv om klimatstyrningens möjligheter och konsekvenser på städers 
utformning. Bulkeley (2010) menar att det i synnerhet finns ett behov av att mer noggrant 
utforska processer som urbanisering, stadsutveckling och styrning. Genom att studera 
förändringen i offentliga och privata aktörers relation till varandra, samt de politiska insatser de 
går igenom, kan förståelsen för varför och på vilket sätt klimatstyrningen definieras och 
ifrågasätts vidgas. Fitzgerald och Lenhart (2016) är i sin undersökning om användandet av 
miljödistrikt för att främja bredare klimat och hållbarhetsplanering i Malmö inne på liknande 
tankar. De fann att det krävs en innovativ, samarbetande och medveten samhällsplanering för att 
möta målen om klimatförändringar. Dessutom betonade de vikten av en vilja att experimentera 
för att hitta nya lösningar som gör det möjligt att nå högt uppsatta mål. Det som Fitzgerald och 
Lenhart (2016) framförallt poängterar är dock behovet av att ompröva hur den offentliga och 
privata sektorn samarbetar samt en djupare utforskning av hur olika aktörer inom offentlig 
respektive privat sektor planerar och arbetar tillsammans.  

Planeringsverktyg	för	hållbarhet	och	dess	mervärde		
Förutom olika styrdokument är indikatorer på hållbarhet en metod som varit framträdande på den 
lokala nivån. Den tidigare forskningen har i relation till dessa dock framförallt fokuserat på 
framtagningen, hur de ska kunna mäta hållbarhet på bästa sätt och att de kan användas som 
beslutsunderlag (Hiremath et al, 2013, Didem, 2017). Här verkar utmaningen ligga i att samla 
pålitlig och tillgänglig data. När det kommer till planeringsverktyg har detta begrepp definierats 
olika allt eftersom det har utvecklats till ett akademiskt forskningsfält. Klosterman (1997, s 47) 
definierade det som den hårdvara, mjukvara och relaterad information som används för 
planering. På så sätt avgränsas det till informationstekniker för planering och utesluter generella 
programvaror för till exempel budgetering eller ordbehandling. I linje med detta definierar 
Geertman (2008, s 217) planeringsinstrument som geografiska informationsteknologiska 
instrument vars komponenter stödjer bestämda delar av en unik professionell planeringsuppgift. 
Planeringsuppgiften som planeringsverktyget stödjer behöver dock inte vara begränsad till att 
vara utförd av professionella planerare utan kan även involvera andra former av aktörer. Det är 
denna definition som används i uppsatsen. 
  
Pelzer et al (2014) bygger vidare på dessa definitioner och anser att forskningen av 
planeringsverktyg de senaste årtiondena har haft fokus på planeringsverktygens instrumentella 
aspekter. Detta eftersom den tekniska utvecklingen har öppnat upp för nya möjligheter att 
använda dem i planeringen på ett mer flexibelt sätt. Pelzer et al (2014) hänvisar vidare till Te 
Brömmelstroet (2013) och påpekar att den tidigare forskningen inte systematiskt testat det 
mervärde som planeringsverktygen påstås inrymma. Detta mervärde har traditionellt betraktats 
från ett rationellt perspektiv och syftat till att förbättra planeringens resultat, men Pelzer et al 
(2014) menar att forskningen om planeringsverktyg på senare tid följt den allmänna trenden om 
kommunikation och samarbete inom planering och givit mer uppmärksamhet åt själva 
planeringsprocessen. Pelzer et al (2014) erkänner därför betydelsen av fokus på processen men 
hävdar ändå att mervärdet av planeringsverktyg borde förstås utifrån deras utfall. Utfallen anser 
de endast kunna bli analyserade från användarens perspektiv och de intervjuar därför utövare av 
ett specifikt planeringsverktyg om deras uppfattning om dess mervärde. De kommer då fram till 
att det som utövarna av planeringsverktyget i fråga anser vara mervärdet är bättre 
kommunikation och samarbetsförmåga mellan aktörer, vilket Pelzer et al (2014) uppger bekräftar 
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att dessa aspekter och fokus på processen blivit allt betydelsefullare för planeringsverktygens 
funktion som planeringsstöd. Däremot hävdar Pelzer et al (2014) att majoriteten av alla 
planeringsverktyg fortfarande utgår ifrån ett planeringsproblem och att processen 
uppmärksammas först i ett senare skede. För att få ut ett planeringsverktygs mervärde anser de 
att det kan vara nödvändigt att vända på det och fundera kring hur planeringsverktyget kan 
optimera samarbete, kommunikation och konsensus. Även om det specifika mervärdet för ett 
planeringsverktyg kan variera, menar de ändå att generiska insikter om detta kan utveckla fältet.  
  
Denna uppsats försöker ta fasta på planeringsverktygs mervärde i form av kommunikation och 
samverkan för att sedan utforska det vidare genom att titta närmare på planeringsverktyget 
grönytefaktorn. Grönytefaktorn är ett planeringsverktyg för hållbarhet som spridit sig på senare 
tid. Det har utvecklats från den tyska versionen Blümflächen och spridits vidare till bland annat 
Malmö, Seattle och Stockholm (Vartholomaios et al, 2013). Det finns en del forskning om 
grönytefaktorn och även om verktyget ofta anpassas till förutsättningarna där det ska användas, 
är dess grundläggande princip densamma. Studierna om grönytefaktorn har fokuserat på dess 
ekosystemtjänster och huruvida verktyget leder till mer grönområden eller inte samt vilken typ 
av grönområden som arbetet resulterar i (Keeley, 2011, Centervall, 2012, Ekström, 2013, 
Lindgren 2013, Tooke, 2016, Gradert, 2017). För att komma till punkten där gröna lösningar och 
ekosystemtjänser är en naturlig del i planeringsprocessen behövs en ökad förståelse om 
planeringsverktyget omgärdande samverkan, som kompletterar kunskapen om 
planeringsverktygets utformning och utfall. Denna uppsats bidrar med att undersöka det 
sammanhang i vilket grönytefaktorn används. Istället för att granska ett enskilt verktyg och dess 
kapacitet att leda till hållbarhet, studeras arbetssättet och processen att använda sådana här 
verktyg och dess utmaningar och möjligheter. Genom att utöka kunskapen om den struktur och 
form för samverkan som grönytefaktorn utgör samt hur olika aktörer handlar inom samt utmanar 
den fördjupas förståelsen om det som tidigare endast konstaterats vara planeringsverktygens 
mervärde.  I och med en analys av de olika aktörernas strategier och taktiker utökas kunskapen 
om utmaningarna och möjligheterna i samverkan kring implementerandet av 
planeringsverktyget. 
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Att	studera	samverkan		
För att förstå den struktur och form för styrning samt samverkan som det studerade 
planeringsverktyget innebär används i uppsatsen teorier om förhållandet mellan privata och 
offentliga aktörer. De teorier som används är Bulkeley och Kerns (2006) tankar om styrning och 
de fyra kapaciteter som de menar att lokala myndigheter kan använda för att uppnå förändring. 
Till det används Hrelja et al (2016-03-22) och Youngs (2006) perspektiv på samverkan för att 
förstå själva samspelet som sker inom denna struktur vilken planeringsverktyget utgör. För att 
belysa de olika individuella aktörernas handlingar och roll i processen tillämpas Michel de 
Certeaus (1998, 1984) begreppspar strategi och taktik.  

Styrning	
Ett sätt att förstå relationen mellan offentliga och privata aktörer är att fokusera på hur 
institutioner och statliga aktörer agerar. I ett försök att undvika begreppsmässig förvirring mellan 
formell offentlig styrning (government) och styrning med flera inblandade aktörer (governance) 
använder Bulkeley och Kern (2006) en terminologi med fyra olika kapaciteter vilka lokala 
myndigheter kan använda för att skapa förändring som leder till ett ökat värnande av miljön. 
Nedan kommer en kort beskrivning av de olika kapaciteter som Bulkeley och Kerns (2006) 
terminologi består av och som ligger till grund för den här uppsatsens analys av 
planeringsverktygets form och struktur.  
 
De kapaciteter som Bulkeley och Kern (2006) använder är styrande genom auktoritet, 
tillhandahållande, möjliggörande samt självstyrning. De är inte ömsesidigt uteslutande utan flera 
kapaciteter kan användas i samma sammanhang. Styrande genom auktoritet sker genom 
användandet av traditionella former av myndighetsutövning som lagar eller riktlinjer, vilka 
kvarstår trots olika reformer. Det kan vara att sätta kriterier som ska uppnås eller att använda 
olika sanktioner i planeringen. Tillhandahållande styrning handlar om att forma praxis genom 
erhållandet av olika former av resurser eller service. Dessa resurser kan vara såväl praktiska som 
materiella och bestå av till exempel infrastruktur. Möjliggörande styrning innefattar 
kommunernas roll i att underlätta, samordna och uppmuntra handlande genom partnerskap med 
privata aktörer, frivillighetsorganisationer eller andra samhällsengagerade grupper. Detta kan ske 
genom exempelvis övertalning, argumentation eller incitament för att åstadkomma önskvärda 
åtgärder. Självstyrning behandlar processer av organisation och avser förmågan att styra sina 
egna aktiviteter.  

Samverkan	
För att förstå offentlig och privat samverkan behöver man även förstå att de privata aktörerna har 
agens i den här processen och hur de utövar den. Det har exempelvis Young (2006) studerat. 
Young (2006) säger att även privata aktörer kan utöva auktoritet, men att förhållandet mellan 
offentliga och privata aktörer kan se ut på flera sätt. Young (2006) menar att interaktioner mellan 
olika miljö- och resursinstanser är ett utbrett fenomen och har konsekvenser för styrningen av 
samspelet mellan miljö och människa. Mer specifikt tittar Young (2006) på skalberoende 
samverkan över styrningsnivåer och definierar vad det är för något. Han lyfter även fram några 
punkter av särskild vikt. För det första är det farligt att fokusera uteslutande på en skalnivå, 
slutsatser från studier som gör detta bör betraktas skeptiskt. För det andra belyser interaktioner 
mellan skalberoende instanser ofta allvarliga problem. Policymakare och ledare måste därför 
vara särskilt uppmärksamma på dessa problem och vara redo att vidta åtgärder när problemen 
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blir för stora. För det tredje behövs en ökad förståelse om de skalberoende interaktionerna och 
mer förberedelse för att ta till vara på möjligheter att omstrukturera dessa för att på så sätt öka 
kapaciteten hos dagens miljö och resursinsatser.  
 
Young (2006) beskriver även fem former som samverkan mellan offentliga och privata aktörer 
kan ta. De olika formerna av samverkan är enligt Young (2006) dominans, separation, 
sammanslagning, förhandlade överenskommelser och systemförändring. Att en aktör dominerar 
över en eller flera andra aktörer på en annan skalnivå menar Young (2006) härrör från formell 
auktoritet och lagstiftning eller uppstår i skillnader i kontrollen av materiella resurser och 
förmågan att kontrollera diskursen. Vid separation är de juridiska skiljelinjerna i fokus och att 
dessa ringas in så specifikt som möjligt för att utkristallisera omfattningen av olika aktörers 
auktoritet. Sammanslagning är, precis som det låter, att sätta ihop separata verksamheter under 
gemensam ledning för att på så sätt internalisera konflikter över olika nivåer och skapa en 
integrerad och sammanfogad process. Förhandlande överenskommelser är ett kombinerat 
styrelsesätt där rollerna för aktörer på olika nivåer fastställs och betonar vikten av gemensamt 
accepterade regler och förfaranden. Systemförändring å sin sida betyder större och djupare 
förändringar i form av omstruktureringar i övergripande institutionella förhållanden.  
 
För att förstå hur de olika aktörerna interagerar med varandra i arbetet med planeringsverktygen 
används även det perspektiv på samverkan som Hrelja et al (2016-03-22) diskuterar i sin 
forskning för K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. 
Hrelja et al (2016-03-22) har tagit fram en kunskapsöversikt för att öka den begreppsmässiga 
förståelsen om samverkan. I den definieras samverkan som ett sätt att överkomma utmaningar 
eller problem genom kollektivt handlande och att förändra situationer i vilka ömsesidigt 
beroende aktörer är självständiga till att de istället agerar tillsammans för att nå gemensamma 
mål. Samverkansprocessen innebär därmed etablering av gemensamma strukturer och regler som 
styr förhållandet mellan de inblandade aktörerna och hur de agerar och uppträder gentemot 
varandra. Hrelja et al hänvisar till Thomson och Perry (2006) och menar att samverkan på detta 
vis förstås annorlunda än begrepp som samarbete, samordning och koordination. Det blir en mer 
sofistikerad förståelse där samverkan i högre grad karaktäriseras av långtgående interaktion och 
komplexitet mellan fler självständiga aktörer och sker i skörare nätverk där aktörerna har mindre 
kontroll över sin omgivning. Med självständiga aktörer åsyftas aktörer som har egna mål för sin 
verksamhet och hierarkiska strukturer med ledning samt styrelse. De kan också ha gemensamma 
mål med andra aktörer eller vara aktörer som förväntas bidra till andra övergripande samhällsmål 
(Paulsson et al, 2018-02-27, s 11). Denna definition och förståelsen av samverkan som 
interaktionen mellan offentliga och privata aktörer ligger som utgångspunkt i uppsatsen. 
 
Vidare identifierar Hrelja et al (2016-03-22) ett antal byggstenar som är centrala i 
samverkansprocesser. Dessa är dialog, delad förståelse och stegvist förtroendebyggande och 
deltagarnas engagemang. Dialog anses vara viktigt för att bygga förtroende och respekt samt ge 
en gemensam förståelse och engagemang i processen. Den kan även bryta stereotyper, fördomar 
och andra hinder för utforskningen av gemensamma nyttor. För att dialogen ska skapa förtroende 
behöver den vara autentisk. Det vill säga, parterna behöver vara legitima representanter för de 
intressenter de säger sig representera och dialogen behöver vara ärlig, förståelig och riktig. 
Samtliga i dialogen behöver även ha lika stor möjlighet att delta, de måste respekteras och få 
göra sin röst hörd (Hrelja et al, 2016-03-22, s 8). Dialogen kan sedan leda till en delad förståelse 
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om vad det är som ska uppnås. Den delade förståelsen kan beskrivas som lärprocess i samverkan 
genom vilken de olika aktörerna utvecklar en förståelse varandras mål, drivkrafter och visioner.  
Detta kan också innebära en gemensam problemdefinition och en delad förståelse för vilken 
form av kunskap som behövs för att lösa ett visst problem. Tillsammans kan dialog och delad 
förståelse tidigt i processen ge stegvisa resultat och därigenom skapa konkreta exempel på varför 
ett fördjupat samarbete kan vara fördelaktigt (Hrelja et al, 2016-03-22, s 9). Stegvisa resultat kan 
å sin sida vara viktigt för och leda till nästa byggsten, stegvist förtroendebyggande och 
deltagarnas engagemang, särskilt i fall som präglas av konflikter och antagonism mellan 
aktörerna. Här framhålls ledarskap som en avgörande faktor för att etablera tydliga regler, främja 
dialog, bygga förtroende och undersökningen av gemensamma nyttor. Med deltagarnas 
engagemang avses aktörernas övertygelse om att ett gemensamt agerande är bästa vägen för att 
nå önskat resultat. Detta är precis som stegvist förtroendebyggande en central faktor för en 
framgångsrik samverkan och är nära sammankopplat med aktörernas uppfattning om sina 
möjligheter att påverka utfallet av samverkan. Engagemanget baseras således på det förtroende 
som aktörerna har för att de övriga aktörerna respekterar deras egna intresse och perspektiv. 
Rättvisa och öppna processer samt delat ansvar för samverkan blir därför betydelsefullt för att 
aktörer ska välja att engagera sig i en samverkan som kan gå i oförutsedda riktningar (Hrelja et 
al, 2016-03-22, s 9). 
 
I likhet med Paulsson et al (2018-02-27) undersöks i denna uppsats samverkan som en central 
aspekt av strategisk planering, det vill säga kunskapen att uppnå faktisk förändring med nya 
visioner och handlingsvägar samt brytandet av gamla mönster (Healey, 2007). Strategisk 
planering kräver att aktörer och deras intressen kan mötas över traditionella gränser och att 
sociala nätverk utgör en tillgång. Genom att förstå samverkan som en form av styrning som kan 
leda till strategisk planering kan samverkansperspektivet bidra till att flytta fokus bort från 
tekniska och rumsliga frågor om planers gestaltning eller infrastruktur och istället rikta in sig mer 
på själva planprocessen (Paulsson et al, 2018-02-27, s 11). 

Strategi	och	taktik	
I syfte att analysera det studerade samspelet som sker genom planeringsverktygen och de olika 
aktörernas motiv och agendor används förutom de ovan beskrivna perspektiven även Michel de 
Certeaus (1998, 1984) begreppspar strategi och taktik. Dessa begrepp kan på ett förenklat sätt 
beskrivas som att det är makten som använder strategin genom bland annat institutioner, 
myndigheter, lagtexter eller planer. Taktik handlar å sin sida om människors försök att 
exempelvis hitta kryphål eller fånga möjligheten i en viss situation. En del menar att detta är ett 
alltför dialektiskt perspektiv på hur begreppen förhåller sig till varandra (Buchanan, 2000). De 
kan snarare betraktas som ett alternativt sätt att se på den makt kring vilket samhället är 
organiserat och att strategier även kan användas av den vanliga människan, inte bara på formell 
makt- eller institutionsnivå. Strategi blir då det sätt som människan begränsar omgivningens 
oberäkneliga påverkan genom en form av skyddad zon och taktiken de praktiker samt handlingar 
som strategin inte lyckas bemästra.  
 
Nedan kommer jag att använda mig av de här teorierna om samspel mellan offentliga och privata 
aktörer för att visa på planeringsverktyget struktur och form för samverkan, dess utmaningar och 
möjligheter samt hur de olika aktörerna handlar inom samt utmanar den. Först förklaras dock hur 
det material som analysen bygger på har samlats in och det planeringsverktyg som uppsatsen 
fokuserar på presenteras.  
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Metod	
För att förstå den samverkan och de processer som ligger bakom de planeringsverktyg som 
studeras används en kvalitativ ansats. Tyngdpunkten för uppsatsen ligger i att förstå den sociala 
värld som planeringsverktyget och samverkan kring det utgör genom att undersöka de dokument 
den innehåller och hur denna värld tolkas av de aktörer som deltar i processen med att 
implementera planeringsverktyget. Den ontologiska ståndpunkt som författaren har är 
konstruktionistisk, vilket innebär att de sociala egenskaper som studeras inte är objektiva 
företeelser utan tvärtom resultatet av ett samspel mellan individer som är sammankopplade med 
varandra (Bryman, 2016, s 375).  

Fallstudie	
För att detaljerat kunna studera samverkan kring det planeringsverktyg som är av intresse 
kommer forskningsdesignen bestå av en fallstudie, vilket innebär detaljerad och intensiv 
utforskning av ett enskilt fall (Bryman, 2016, s 60-61). Fallet i fråga är därmed intressant i sig 
självt och målet är att få en djupare förståelse för fallets natur och komplexitet. I fallstudie som 
metod finns det även ideografiskt angreppssätt som innebär att forskaren är intresserad av att 
urskilja fallets unika drag. En vanlig kritik som riktas mot fallstudier är att dess resultat inte går 
att generalisera (Bryman, 2016, s 64). Detta är dock inte nödvändigtvis fallstudiens syfte eller 
något som den gör anspråk på. Målet är intensiv studie av ett fall för att sedan reflektera 
teoretiskt. Därmed är inte det viktiga huruvida resultatet går att generalisera till andra fall eller 
populationer, utan centralt är snarare forskarens förmåga att reflektera teoretisk, kvaliteten på 
dessa reflektioner och den logiska riktningen de följer.  
 
Fallet som har använts i denna uppsats har en exemplifierande karaktär. Med andra ord är det 
inte extremt eller ovanligt, utan representerar en bredare kategori i vilken det ingår och är typiskt 
för (Bryman, 2016, s 62). Denna form av karaktär på fall möjliggör utforskandet av sociala 
processer och utgör ett sammanhang inom vilka forskningsfrågorna av intresse kan besvaras. 
Fallet i studien är ett exempel på planering med hjälp av planeringsverktyg för hållbarhet. 
Fallstudier kan genomföras utan att platsen de utförs på är del av föremålet för analys (Bryman, 
2016, s 61). Platsen blir istället en bakgrund gentemot vilken data samlas in. I den här studien 
avhandlar forskningsfrågan samverkan i planering för hållbarhet och fallet utgörs av 
planeringsverktyget grönytefaktorn i Stockholm. Stockholms som stad blir följaktligen av 
mindre intresse och enheten för analys blir de aktörer som samverkat kring grönytefaktorn inom 
Stockholms stad.  

Urval	
Urvalet av fall att studera baserades på vad som är mål och syfte med denna uppsats. Det är 
därmed en form av så kallat målstyrt urval och innebär att fallet valdes på ett strategiskt vis 
utifrån uppsatsens frågeställningar (Bryman, 2016, s 408). Mer specifikt var det ett teoretiskt 
urval och användes för att fallet skulle vara relevant så att frågeställningarna om samverkan i 
detaljplaneringen för hållbarhet skulle kunna besvaras. Det är nämligen detta som är typiskt för 
det teoretiska urvalet, betoning på val av fall med hänvisning till strävan efter att generera 
teoretiska reflektioner. Bryman (2016, s 410) hänvisar här till Glaser och Strauss (1967) som 
poängterar att teoretiskt urval används för att upptäcka kategorier och deras attribut för att 
därefter relatera dessa till teori. 
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Även val av intervjupersoner inleddes med teoretisk urvalsmetod, men övergick sedan till 
snöbollsurval. Detta tillvägagångssätt, att använda flera urvalsmetoder, är vanligt förekommande 
vid användning av målstyrt urval och ofta föregås till exempel snöbollsurvalet av en annan 
urvalsmetod (Bryman, 2016, s 419). I denna uppsats valdes först en mindre grupp 
intervjupersoner med hjälp av teoretiskt urval. Genom att läsa styrdokument och 
projektbeskrivningar lokaliserades personer som arbetat med grönytefaktorn och som kunde 
tänkas ha inblick i den samverkan som sker runt den. Därefter användes ett snöbollsurval, vilket 
innebar att de inledande kontakterna fick föreslå andra personer som de trodde kunde vara 
relevanta att tala med (Bryman, 2016, s 415). De rekommenderade andra som i sin tur 
rekommenderade andra och så vidare. Det här förfarandet passar när det är ett nätverk av aktörer 
som är i fokus och i denna uppsats bidrog det till att utkristallisera centrala aktörer med förståelse 
om samverkan kring planeringsverktyget. För att få flera perspektiv intervjuades flera olika 
aktörer med koppling till planeringsverktyget. Bland annat intervjuades byggherrar, 
projektledare, miljösamordnare, arkitekter samt landskapsarkitekter från såväl privat som 
offentlig sektor. Urvalet av dokument skedde på samma vis som urvalet av intervjupersoner, med 
först ett teoretiskt urval och sedan på rekommendation från intervjupersoner.  
 
Vid användning av teoretiskt urval är det teoretisk mättnad som styr när insamlandet av data bör 
upphöra och forskaren gå vidare till att mer fokusera på vad den insamlade data får för 
konsekvenser för utvecklandet av teori (Bryman, 2016, s 411). Med teoretisk mättnad menas att 
det inte uppkommer någon ny data i insamlingen eller att den är väl utvecklad på så sätt att den 
visar variation och att dess kategoriers inbördes förhållande är väl etablerat. Det innebär dock 
inte en känsla av déjá vu hos forskaren vid insamlandet av data, utan snarare ny data inte ger nya 
teoretiska insikter eller föreslår nya aspekter relevanta för existerade teoretiska kategorier 
(Bryman, 2016, s 412). I arbetet med denna uppsats uppstod den teoretiska mättnaden ungefär 
samtidigt som det blev rundgång i rekommendationen av nya intervjupersoner och de centrala 
aktörerna var identifierade och intervjuade.  

Dokument	
För att kunna förstå den struktur och samverkan som omgärdar planeringsverktyget har olika 
officiella dokument analyserats. Dokumenten har använts som bakgrund och förberedelse inför 
intervjuerna och på så vis underlättat förståelsen för intervjupersonernas situation. Dessutom kan 
instruktioner och riktlinjer om hur samverkan runt planeringsverktygen ska ske eller 
utvärderingar av hur den fungerat finnas i dokumenterad form och bidra till de teoretiska 
reflektionerna. De dokument som har analyserats är officiella dokument från både offentliga och 
privata aktörer och består bland annat av utvärderingar, styrdokument och markanvisningsavtal. 
Eftersom flera av de analyserade dokumenten spelar en central roll i Stockholms stad styrning av 
hur planeringsverktyget implementeras och för att till fullo förstå samspelet mellan de 
inblandade aktörerna var det nödvändigt att förstå hur offentliga dokument påverkar de privata 
aktörernas agerande.  
 
Analysen av dokumenten har skett genom en så kallad kvalitativ innehållsanalys. Den är enligt 
Bryman (2016, s 563) den vanligast förekommande metoden för kvalitativ dokumentanalys och 
innebär att forskaren letar efter underliggande teman i dokumenten. Bryman hänvisar till 
Altheide och Scheiders (2013) tankar om att kvalitativ innehållsanalys skiljer sig från klassisk 
kvantitativ innehållsanalys på så sätt att forskaren ständigt ser över och omprövar de teman och 
kategorier som utläses i dokumenten och menar att denna bearbetande procedur är utmärkande 
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för den kvalitativa innehållsanalysen. Vidare hävdar Bryman (2016, s 546) att analys av 
dokument inte behöver vara mindre tidskrävande eller lättare att hantera än annan primärdata 
som ska samlas in. Att söka efter relevanta dokument kan vara en mycket långdragen process 
som kan innebära en hel del frustration. De insamlade dokumenten kräver sedan dessutom en 
tolkningsförmåga hos forskaren för att kunna fastställa deras betydelse.   

Intervju	
För att förstå hur implementeringsprocessen fungerar och de olika aktörernas roller inom den 
struktur som planeringsverktyget utgör användes även intervju som metod. Intervjuerna bidrog 
med att fånga aktörernas perspektiv och utökade kunskapen om hur aktörerna handlar inom och 
utmanar planeringsverktygets struktur vid olika skeden av planeringsprocessen. I och med 
intervjuerna nåddes en djupare förståelse om de olika aktörernas medel för att utöva påverkan 
samt utmaningarna och möjligheterna i samverkan kring planeringsverktyget.  
 
Intervjuerna som ligger till grund för denna studie är kvalitativa av semi-strukturerad karaktär för 
att på så sätt följa intervjupersonens riktning i samtalet (Bryman, 2016, s 467). Genom att vara 
flexibel kan intervjupersonens perspektiv förstås lättare och nya frågor eller aspekter som tas upp 
kan utvecklas vidare. Den intervjuguide som skapades innehöll öppna frågor och teman för att 
inte låsa fast intervjupersonen i en riktning utan istället ge möjligheten att ta upp det som anses 
viktigt. Avsteg från intervjuguiden uppmuntrades för att få reda på vad intervjupersonen fann 
intressant och relevant. De frågor och teman som var ämnade att tas upp följde inte den exakta 
ordning som i intervjuguiden, men i det stora hela ställdes de frågor som var ämnade att 
användas och liknande formuleringar tillämpades i samtliga intervjuer, vilket är typiskt för det 
semi-strukturerade intervjuförfarandet (Bryman, 2016, s 468). Under intervjuerna användes ett 
begripligt och tillgängligt språk samtidigt som ledande frågor undveks. Intervjuerna inleddes 
med att intervjupersonen fick berätta om sig själv och koppling till planeringsverktyget, för att 
enklare kunna kontextualisera svaren (Bryman, 2016, s 471). I slutet av varje intervju gavs 
intervjupersonerna även möjlighet att tillägga aspekter som hen ansåg inte hade tagits upp men 
var av intresse.  
 
Totalt genomfördes 13 intervjuer med 14 personer. Intervjupersonerna bestod av en 
planeringsarkitekt, en miljösamordnare, en hållbarhetsspecialist, en konsult i hållbarhetsdriven 
affärsutveckling, en exploatör, en mark och utemiljöspecialist, en avdelningschef för parkmiljö, 
en trafikplanerare samt projektledare/projektchef och landskapsarkitekter från såväl offentlig 
som privat sektor. Majoriteten av de intervjuer som genomfördes ansikte mot ansikte utfördes på 
intervjupersonernas arbetsplats (en genomfördes på ett café för att passa in i intervjupersonens 
schema). Intervjuerna spelades in och transkriberades efteråt. Transkriberingen skedde så fort 
som möjligt efter att intervjuerna var slutförda och hjälpte till att minska påverkningen av det 
mänskliga minnets begränsningar (Bryman, 2016, s 479). Även om transkribering är en 
tidskrävande process och inspelningsapparaten kan vara avskräckande för intervjupersonen, så 
tillåter det en mer noggrann analys av intervjupersonernas svar samt möjliggör för intervjuaren 
att gå tillbaka och analysera flera gånger.  
 
Vid de övriga intervjuerna hade inte intervjupersonerna möjlighet att träffas och de utmynnade 
därför i en telefonintervju och en mejlintervju. Att ha telefonintervju gör att intervjun kanske inte 
kan vara lika omfattande i tid räknat, som vad är acceptabelt vid en intervju som genomförs 
ansikte mot ansikte. Men telefonintervjuer kostar till exempel mindre och forskningen på 
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skillnaderna mellan dessa former av intervju visar att farhågorna gällande kvaliteten på den 
insamlade data som telefonintervjun genererar inte är lika betydande som ibland fruktas 
(Bryman, 2016, s 484- 485). Mejlintervjuer innebär visserligen högre risk att intervjupersonen 
slutar delta i intervjuprocessen och någon form av spontanitet går förlorad i intervjupersonens 
svar, men samtidigt blir svaren mer genomtänkta eftersom intervjupersonen får mer tid att 
fundera igenom sina svar.  

Avgränsning	
Arbetet med denna uppsats har avgränsats till samverkan som sker kring Stockholms stads 
versioner av det planeringsverktyg som heter grönytefaktorn. Därmed avgränsas uppsatsen till 
personer som har arbetat med eller tagit fram grönytefaktorn. Det intressanta för denna uppsats 
är utmaningar och möjligheter med samverkan runt och genom grönytefaktorn, snarare än 
huruvida grönytefaktorn i sig själv leder till mera gröna ytor och ekosystemtjänster. Den 
indirekta geografiska avgränsningen blir Stockholms kommungränser eftersom det är inom dessa 
som Stockholms stads grönytefaktor används, även om intervjupersonerna har bidragit med 
erfarenheter och jämförelser från arbetet med grönytefaktorn i andra kommuner. I denna 
avgränsning ingår samverkan runt båda Stockholms stads versioner av grönytefaktorn, såväl den 
för kvartersmark som den för allmän platsmark. Men huvudfokus ligger på den för kvartersmark 
eftersom den har använts längre och det därmed finns mer erfarenheter av samverkan kring den.  
 
Hållbarhet avgränsas till de tre aspekterna social-, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
Planeringsverktyg för hållbarhet avgränsas därmed till planeringsverktyg som avser att underlätta 
arbetet som ska leda till någon eller några av dessa tre aspekter. Grönytefaktorn kan anses ingå i 
denna avgränsning eftersom den syftar till att inkluderar gröna ytor och ekosystemtjänster i 
planeringsprocessen. För definition av planeringsverktyg, se avsnitt om tidigare forskning.  

Genomförande	
Uppsatsarbetet inleddes med val av studieämne och en djupare instudering av detta genom 
litteratur, såväl elektronisk som tryckt. Efter det att en litteraturöversikt skapats och en förståelse 
av ämnet uppnåtts valdes lämpliga metoder för att studera uttänkta studieobjekt samt vald 
inriktning. I samband med att intervjupersoner kontaktades utformades även en intervjuguide och 
en plan för intervjuerna formades. 
 
Efter detta inleddes datainsamling med intervjuer och utforskande av dokument. Arbetsprocessen 
var av det iterativa slaget i och med att det gick fram och tillbaka mellan datainsamling och 
analys, vilket är signifikativt för användandet av teoretiskt urval (Bryman, 2016, s 411). På så 
sätt kunde teoretiska reflektioner och kategorier utvecklas allt eftersom det uppkom mönster i 
empirin som samlades in. Intervjuer transkriberades så fort som möjligt efter genomförandet och 
såväl intervjuer som dokument kodades. För att koda insamlade data användes en metod som 
Bryman (2016, s 587) kallar för generisk kvalitativ dataanalys som bygger på en tematisk analys. 
Den utgörs av flera steg, där forskaren börjar med att läsa och bekantar sig med allt material som 
ska analyseras. Sedan genomförs en initial kodning i vilken forskaren försöker hitta 
gemensamma nämnare och därpå reducera antalet koder. Därefter sammanställs ytterligare en 
abstraktion i vilken koderna delas in i teman eller koncept. Dessa teman eller koncept ges namn 
och forskaren undersöker hur de relaterar till varandra. Sedermera sammanställs insikterna från 
tidigare steg och det utkristalliseras en narrativ om insamlade data. Arbetet avslutades slutligen 
med diskussion och slutsats samt redovisning såväl muntligt som skriftligt.  
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Etiska	överväganden	
De etiska överväganden som varit centrala vid genomförandet av denna studie syftar till 
informerat samtycke och intervjupersonernas integritet. Med informerat samtycke menas att de 
personer som deltar i studien ska erhålla så mycket information som är nödvändigt för att de ska 
kunna ta ett medvetet beslut om huruvida de vill delta i studien eller inte (Bryman, 2016, s 691). 
Genom det informerade samtycket respekteras människors självbestämmanderätt samtidigt som 
det fungerar som ett skydd mot farliga forskningsförfaranden eftersom informerade individer kan 
anses ha bäst förmåga att skydda sitt eget välbefinnande (Frankfort-Nachmias och Nachmias, 
2008, s 82). Dessutom gör ett informerat samtycke att ansvaret inte ligger endast på forskaren 
vid eventuella negativa effekter som kan uppstå längre fram i forskningen. Det informerade 
samtycket bygger på fyra nyckelaspekter: kompetens, frivillighet, information och förståelse 
(Frankfort-Nachmias och Nachmias, 2008, s 83-84) För att uppnå ett informerat samtycke har 
författaren försökt vara tydlig med uppsatsens mål och syfte tidigt i kontakten med 
intervjupersonerna. Eventuella frågor har uppmuntrats och det sammanhang inom vilken studien 
genomförs samt presenteras (som masteruppsats på Stockholms Universitet) har klargjorts. 
 
Gällande intervjupersonernas integritet handlar det framförallt om hur känslig de data som 
forskaren önskar att samla in är samt hur den sedan sprids, möjligheten att identifiera 
intervjupersonerna och den miljö som observeras (Frankfort-Nachmias och Nachmias, 2008, s 
87-88). Två metoder för att skydda intervjupersonernas integritet är anonymitet och 
konfidentialitet. Det innebär att intervjupersonernas identitet separeras från den information som 
de ger och att forskaren inte ger ut den offentligt. Eftersom uppsatsen syftar till att studera en 
offentlig process kan den betraktas som mindre känslig. Dessutom intervjuades 
intervjupersonerna inte som privatpersoner, utan utifrån deras professionella roll och i deras 
professionella miljö. Samtliga intervjupersoner i uppsatsen har erbjudits anonymitet. En person 
valde att ha ett alias och hens information har presenterats så att det inte går att identifiera vem 
den kommer ifrån. Detta utgjorde inga svårigheter eftersom målet med studien inte var att 
utforska ett särskilt projekt, utan att utforska möjligheter och utmaningar med ett sätt att arbeta i 
planeringsprocessen. Därigenom är en mängd olika aktörer tänkbara inblandade, vilket gör det 
svårt att härleda informationen från en specifik person. Informationen kan presenteras som 
allmänna erfarenheter från arbetet med planeringsverktyget. Vid ett par enstaka tillfällen har 
hänvisning till en specifik intervjuperson utelämnats för att dennes identitet inte ska röjas.   

Källkritik	
En vanlig kritik mot kvalitativ forskning är att den ska vara subjektiv och impressionistisk samt 
att den tar för mycket avstamp i det som forskaren anser vara värdefullt och därigenom inte är 
möjlig att replikera (Bryman, 2011, 368). Reliabilitet och validitet är två vitala begrepp inom 
kvantitativ forskning. Deras roll i kvalitativa undersökningar har dock diskuterats. Somliga 
forskare menar att de är överförbara till den kvalitativa forskningen men ska vara mindre 
inriktade på mätning. Andra anser att eftersom den kvalitativa forskningen generellt innehåller 
en väsensskild syn på hur verkligheten är förskaffad, att det inte finns en absolut sanning om den 
sociala verkligheten, bör det vara andra kriterier om tillförlitlighet och äkthet som ska vara 
vägledande (Bryman, 2011, s 352-354). Oavsett ställningstagande huruvida reliabilitet och 
validitet bör appliceras i kvalitativ forskning kan ett förbiseende av dem orsaka ifrågasättande av 
bristande hänsynstagande till vetenskaplig stringens. Med det sagt är en oöverlagd tillämpning av 
kvantitativa kriterier heller knappast optimalt (Bryman, 2011, s 360). Gällande denna studies 
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reliabilitet har användandet av semistrukturerade intervjuer bidragit till att den blir svår att 
replikera. Däremot har det faktum att intervjupersonerna inte är anonyma bidragit till transparens 
och respondenterna i denna studie går att intervjua igen. Beträffande validiteten har det använts 
en form av triangulering i och med att dokumentstudier använts för att komplettera de 
genomförda intervjuerna. Dessutom har en del respondenter validerat innehållet genom att få sitt 
bidrag skickat till sig för godkännande i efterhand.  
 
Att använda snöbollsurval som tillvägagångssätt för att välja ut personer att intervjua kan leda till 
att urvalet inte innehåller den mångfald och variation som skulle vara optimalt (Ritchie et al, 
2014, s 129). Genom att specificera de egenskaper som är önskvärda hos framtida urvalspersoner 
och därefter be redan utvalda personer att rekommendera personer som besitter dessa egenskaper 
kan detta till en viss grad motverkas. Personer som rekommenderas bör även skilja sig på något 
sätt från de som redan har valts ut att delta i studien och heller inte vara familjemedlemmar eller 
nära vänner. Snöbollsurval gör sig bäst som kompletterande urvalsmetod och det är på det viset 
som det använts i denna studie. I och med att det teoretiska urvalet har legat som grund i studien 
har flera olika perspektiv inkorporerats och personer med olika roller och ansvarsområden 
identifierats. Snöbollsurvalet har även en positiv aspekt i och med att det nätverk av aktörer som 
studerats är begränsat. Denna urvalsmetod har hjälpt till att skapa en förståelse för när urvalet 
innefattade alla tänkbara intervjupersoner. 
 
När det kommer till de studerade dokumenten som analyserades i studien är de av officiell 
karaktär från olika kommunala och privata organisationer med anknytning till grönytefaktorn. 
Detta kan vara problematiskt eftersom de som skriver ett dokument vill förmedla en viss 
synvinkel (Bryman, 2016, 553). Dokumenten är utåtriktade och kan vara partiska genom att de 
målar upp en bild av grönytefaktorn som får avsändaren att framstå i positiv dager. Detta gäller 
dock endast ett fåtal av de analyserade dokument som har varit av mer marknadsförande 
karaktär. Majoriteten av de dokument som analyserats har snarare varit styrdokument eller av 
instruerande karaktär. De har därför bidragit med förståelse för strukturen av samverkan runt 
grönytefaktorn samt varit medel för påverkan och spelat en avgörande roll i 
samverkansprocessen.  
 
På senare tid har den konventionella synen på förhållandet mellan intervjuare och intervjuperson 
kritiserats (Yeo et al, 2014, s 181). Den tidigare betoningen på neutralitet och distans mellan de 
två rollerna begränsar forskaren till endast en mottagare av information och upprätthåller ett 
ojämlikt maktförhållande intervjuperson och intervjuare. Forskaren behöver vara flexibel i sin 
position och reflektera över hur den bemöter intervjupersonen. Hur positionaliteten ter sig beror 
på forskningens syfte, men det är centralt att forskaren är uppmärksam på de olika sätt som 
relationen mellan intervjuare och intervjuperson kan ta form samt beaktar vilken relation 
forskaren anser lämplig och är medveten om de värderingar och antaganden som den grundar sig 
i. Ur ett feministiskt perspektiv är den form av öppna intervjuer som genomförts i denna studie 
lämpligast då de bygger på ömsesidighet och mindre hierarkisk relation mellan intervjuperson 
och intervjuare (Bryman, 2011, s 437-438). Denna form av intervjuer utgår mer från 
intervjupersonens perspektiv och är mindre av en envägsprocess där intervjuaren avkräver svar 
från den intervjuade.     
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Grönytefaktorn:	ett	verktyg	för	hållbar	planering	
Grönytefaktorn är ett av flera verktyg för hållbar planering. I det här avsnittet ges en bakgrund 
till grönytefaktorn och den placeras i ett bredare sammanhang av andra verktyg för 
implementering av hållbar utveckling. Först beskrivs begreppet ekosystemtjänster och de mål om 
dessa som grönytefaktorn är en del av och till viss del bottnar i. Därefter belyses var 
grönytefaktorn kommer in i den kommunala planeringen samt grönytefaktorns utformning och 
historia.  
 
Att tala om så kallade ekossystemtjänster är ett sätt att konkretisera hållbarhet i planering. Det är 
ett samlingsbegrepp för de nyttor som naturen ger till människor. Från att tidigare framförallt 
existerat i den akademiska världen har begreppet ekosystemtjänster på senare tid också tagit sig 
in i politik och planering (C/O City, 2014a, s 11). Riksdagen antog exempelvis år 2012 inom 
miljömålssystemet två etappmål beträffande ekosystemtjänster. Dessa handlade om 
”ekosystemtjänster och resiliens” samt ”betydelsen av biologisk mångfald och 
ekossystemtjänster”. År 2014 tog sedan riksdagen beslut om en ny strategi för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster innehållandes flera uppdrag som syftar till att integrera 
ekosystemtjänster i beslut och planering. Bland annat har Naturvårdsverket fått två uppdrag som 
går ut på att ta fram riktlinjer och genomförandeplan för regionala handlingsplaner beträffande 
grön infrastruktur samt utföra en satsning på strategisk kommunikation och ekosystemtjänster. 
Till det ska Naturvårdsverket även få i uppdrag att tillsammans med berörda myndigheter 
utarbeta en vägledning för hur statliga myndigheter ska arbeta med ekosystemtjänstbedömningar. 
Utöver dessa uppdrag som är ålagda Naturvårdsverket finns även andra uppdrag om till exempel 
en vägledning till länsstyrelserna om hur arbetet med fysisk planering och handlingsplaner för 
grön infrastruktur gentemot kommuner och regionala organ kan ta mer hänsyn till 
ekosystemtjänster. Strategin innehåller även uppdrag om en nationell samordnare som ska arbeta 
för ett ökat kunskapsunderlag och förbättrad kompetens om ekosystemtjänster hos näringsliv, 
kommuner och berörda myndigheter samt uppdrag om vägledning och kompetensstöd till 
kommuner gällande hanteringen av ekosystemtjänster med ett inledande fokus på att underlätta 
ekosystemtjänstbedömningar som en basis för kommunal planering. Med dessa åtgärder är 
förhoppningen att alla aktiva i planprocessen ska erhålla mer material och stöd. I linje med 
etappmålen inom svenska miljömålssystemet ska ekosystemtjänster och de värden de innebär 
senast år 2018 vara en del av samtliga viktiga samhälleliga beslut som berör naturresurser och 
miljö (Schubert et al, 2017, s 214). I 2017 års budget avsatte regeringen också miljardbelopp för 
att stödja utvecklingen av ekosystemtjänster i städerna (C/O City, 2017, s 2).   
 
Med ökad kunskap och insikt är tanken att en större hänsyn i planeringen ska tas till 
ekosystemtjänsterna (C/O City, 2014a, s 11). De flesta av exploatörer och fastighetsägares 
rättigheter samt skyldigheter definieras dock i lagen (Kalbro, 2013, s 87). Men något lagstöd för 
att reglera frågor om ekosystemtjänster i detaljplanen finns idag inte (C/O City, 2014a, s 11). När 
det gäller planering på lokal nivå är det Plan och Bygglagen som dirigerar Sveriges kommuner 
hur de ska planera land och vattenområden (Thune Hedström och Lundström, 2013, s 69). 
Genom den erhåller kommunerna en rad olika planeringsinstrument med vilka de kan styra mot 
hållbarhet. Dessa är översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser och bygglov. 
Översiktsplanen utstakar en långsiktig riktning för hela planeringen i en kommun. Den är 
rådgivande, men inte juridiskt bindande. Juridiskt bindande är däremot detaljplanen, som reglerar 
mindre, begränsade områden och är ett krav vid all exploatering inom eller i anslutning till 
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urbana områden. Områdesbestämmelser är även de juridiskt bindande och används i områden där 
det inte finns detaljplan men kommunen ändå vill säkerställa överensstämmelse med 
översiktsplanen. Bygglov behövs i princip vid varje form av nybyggnation eller utbyggnad samt 
om en byggnad ändrar användningsområde eller utseende.  
 
I projekt som utförs av professionella exploatörer kan rättigheter och skyldigheter klargöras och 
kompletteras genom så kallade genomförandeavtal (Kalbro, 2013, s 87). I dessa avtal kan 
utformningen av markanvändningen och byggnaderna anges samt fördelningen av 
kostnader/kompensation för infrastruktur om eller när land överförs mellan kommun och 
byggherre specificeras. När kommunen äger marken kallas det för markanvisningsavtal och när 
någon annan äger marken kallas det exploateringsavtal (Boverket, 2015-06-10). Båda är 
civilrättsliga och kommuner kan på detta vis ställa krav på exploatörer att ta hänsyn till vissa 
hållbarhetsaspekter (Boverket, 2016-12-06). I dessa avtal kan därmed olika planeringsverktyg för 
hållbarhet användas. Genom exempelvis grönytefaktorn, lekvärdesfaktorn och mobilitetsindex så 
kvantifieras olika aspekter som anses betydande i arbetet mot att bättre kunna hantera och 
utveckla ekosystemtjänster och grönstruktur i planering, byggande och förvaltning. Dessa former 
av planeringsverktyg är något som rekommenderas av Boverket (2016-12-06) och används i 
genomförandeavtal för att kunna hantera frågor som inte kan regleras i detaljplanen. 
 
Planeringsverktyg som kvantifierar aspekter som anses betydande för att nå hållbarhet är något 
som blivit allt vanligare de senaste åren. Kommuner och privata aktörer uttrycker ett intresse av 
att få med ekossystemtjänster i planeringen och det finns ett behov av verktyg för att 
åstadkomma detta i planeringsprocessens olika skeden (C/O City, 2014b, s 4). Istället för att 
användas till utvärdering och beslutsunderlag används planeringsverktygen också för att styra 
mot hållbarhet. Genom exempelvis olika typer av norm- eller faktorplanering kan aspekter av 
bland annat grönområden och mobilitetsåtgärder kvantifieras och regleras i avtal. Det är exempel 
på detta som kommer att studeras i denna uppsats. Planeringsverktyget som kommer undersökas 
närmare är grönytefaktorn. Grönytefaktorn är ett planeringsverktyg som bidrar till att skapa ett 
holistisk synsätt på planering och projektering genom att inkorporera såväl ekosystemtjänster, 
teknik och människa (C/O City, 2014b, s 42). Det möjliggör mätning av ekologiskt värdefull 
grönska i ett projekt och inspirerar arbetet med ekosystemtjänster under arbetets gång. 
Grönytefaktorn är även ett styrande verktyg som kompletterar och understödjer de olika 
certifieringssystem som används för att bedöma hur miljömässigt hållbart ett bygg-, anläggnings- 
eller stadsdelsprojekt är (C/O City, 2014b, s 39).   
 
Planeringsverktyget grönytefaktorn utgörs av ett excelbaserat beräkningssystem för 
ekosystemtjänster som tar fram kvoten mellan ett områdes ekoeffektiva yta och dess totala yta 
(C/O City, 2014a, s 44). Ekoeffektiv yta är sådan yta som har positiv betydelse för områdets 
ekosystem och lokalklimat samt dess sociala värden relaterade till grönska. Grönytefaktorn syftar 
till att stimulera exploatörer att öka den ekoeffektiva ytan och används för att skapa 
mångfunktionella grönytor på kvartersmark (C/O City, 2017, s 10-12). Planeringsverktyget väger 
samman olika information från planeringsunderlag och byggaktörerna får poäng för gröna 
lösningar som fördröjer dagvatten, skapar rekreativa funktioner och förstärker den biologiska 
mångfalden. En ytas kvalitet definieras utifrån dess ekosystemtjänster, en park kan exempelvis 
ha kylande effekter för mikroklimatet, möjlighet till odling och bidra till minskade 
bullerstörningar (C/O City, 2014b, s 19). När areor för ytor och kvaliteter förs in i 



 24 

exceldokumentet beräknas deras poäng ihop till en totalsumma som sedan divideras med den 
totala ytan, vilket ger grönytefaktorn.  
  
Bakgrunden till grönytefaktorn är att gröna ytor och ekosystemtjänster generellt är något som 
många har svårt att förstå och inte vet hur det går att arbeta med på en konkret nivå 
(Hållbarhetsspecialist, 2018-04-10). Grönytefaktorn är därför tänkt att fylla behovet av ett 
pedagogiskt verktyg som hjälper till att förstå vad som behöver åstadkommas och utifrån de 
förutsättningar som finns på en plats få in ekosystemtjänster i planeringen. Förhoppningen är att 
grönytefaktorn i förlängningen inte ska behövas längre, att de aspekter den vill få in ska vara en 
naturlig del av planeringen. Metoden utvecklades i Berlin, Tyskland, på 1990-talet och användes 
i Sverige för första gången i Malmö vid Bo01-mässan i början på 2000-talet (C/O City, 2014b, s 
13). Stockholms stad vidareutvecklade sedan grönytefaktorn i samband med planeringen av 
miljöprofilsområdet Norra Djurgårdsstaden under målsättningen “klimatanpassad och 
grönskande utomhusmiljö”. Stockholms stad har två versioner av grönytefaktorn, först 
introducerades en för kvartersmark och den kompletterades sedan med en för allmän platsmark 
(Stockholms stad, 2016, s 19). Arbetssättet mellan de två versionerna är lika, det som skiljer dem 
åt är att grönytefaktorn för allmän platsmark har större fokus på ytors kvaliteter och funktioner 
och inte lika mycket på deras storlek och exakta innehåll (C/O City, 2014b, s 13). Tillsammans 
beräknar de två versionerna stadsdelens eller planområdets totala grönytefaktor. Sedan 2016 har 
Stockholms stad anammat kravet på grönytefaktorn från Norra Djurgårdsstaden och infört det för 
hela kommunen (Stockholms stad, 2016, s 31). De har även anammat arbetssättet med 
kompetensprogram, fokusgrupper och uppföljning.  
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Samverkan	runt	grönytefaktorn	i	detaljplanering	
I följande avsnitt presenteras det resultat som datainsamlingen genererade. I syfte att nå 
överblickbarhet kommer resultatet att redovisas i fyra faser som utkristalliserades i studerandet 
av samverkan kring planeringsverktyget grönytefaktorn. De fyra faserna i vilka denna samverkan 
kan delas in är: introduktion och programskede, plan- och byggskede, överlämning och 
förvaltningsskede samt utvärdering och vidareutveckling. I var och ett av de fyra skedena ligger 
fokus på den struktur och form för samverkan som grönytefaktorn utgör samt hur olika aktörer 
handlar inom samt utmanar den. 

Introduktion	och	programskede	
I det första skedet av processen introducerar Stockholms stad byggherrarna för 
planeringsverktyget. Här styr Stockholms stad med auktoritet trots att det inte finns möjligheter 
att ställa detta krav enligt lagen (Miljösamordnare, 2018-03-07). Istället är det via 
genomförandeavtalen mellan kommun och byggherre som grönytefaktorn skrivs in. Alla 
byggherrar måste uppfylla den grönytefaktor som kommunen fastställer. Detta är möjligt 
eftersom det är kommunen som äger marken och genom planläggning bestämmer hur mark och 
vatten ska användas (Projektledare miljöförvaltningen, 2018-04-05).  
 
När detaljplanearbetet inleds överlämnas det till byggherrarna dokument om grönytefaktorn och 
en projektanpassad bilaga som Stockholms stad tar fram (Stockholms stad, 2015-06-17, s 9). I 
underlaget definieras vilken form av grönytefaktor som ska användas, själva siffran på 
grönytefaktorn som ska uppnås och vilket karaktärshabitat som ska stödjas eller användas. 
Dessutom anges andra aspekter som är viktiga att ta hänsyn till, exempelvis befintlig vegetation 
som ska bevaras, bullerproblematik eller behov av att rekreativa värden säkerställs. 
Grönytefaktorn ingår i det paket med krav som byggherren blir markanvisade på. Det är en 
förutsättning som byggherren måste förhålla sig vid beslut om byggherren vill vara med och 
utveckla det specifika området (Exploatören, 2018-03-23). Mark kan fördelas till olika 
byggherrar genom markanvisningstävlingar. I Stockholms stad är då grönytefaktorn en del av 
markanvisningstävlingen. Att grönytefaktorn kommer in i markanvisningstävlingar kan skapa en 
situation som sporrar byggherrarna mot varandra så att de bygger mer grönt (Konsult i 
hållbarhetsdriven affärsutveckling, 2018-04-09). Först och främst gäller det att ha ett tillräckligt 
bra förslag för att få en markanvisning, sedan om det är parallella uppdrag kan den som kommit 
med det bästa förslaget få välja markanvisning först. Den som varit bäst kan sedan få presentera 
sitt förslag för andra byggherrar och lyfts på så sätt upp som ett gott föredöme, vilket kan vara en 
morot, samtidigt som de andra får ta del av bra lösningar och erfarenheter.  
 
“… den stora fördelen med metodiken, jämfört med en certifiering […] det är att det är ett 
flexibelt och dynamiskt instrument. Som medger en flexibilitet och arbetssätt som är mer 
anpassat utefter de aktörer som är med och utifrån platsen på ett annat sätt. Certifiering säger 
att du ska uppfylla det här och det här, till de här nivåerna, och då uppfyller man det och man 
går inte vidare på något sätt. Men grönytefaktorn är en verktygslåda, du har de här olika 
åtgärderna att välja mellan, och du ska komma upp till en viss faktor” (Konsult i 
hållbarhetsdriven affärsutveckling, 2018-04-09)  
 
Som citatet visar är grönytefaktorn ett planeringsverktyg som inte innebär detaljstyrning, det ger 
snarare frihet under vissa restriktioner. Även om Stockholms stad med auktoritet kravlägger att 
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verktyget ska användas, möjliggör dess struktur ändå en flexibilitet i hur arbetet ska gå till inom 
verktyget (Konsult i hållbarhetsdriven affärsutveckling, 2018-04-09). Samtidigt tillhandahåller 
det ett gemensamt mål som pekar ut vilken riktning som ska tas. Verktyget i sig är väldigt 
informativt och kan användas som en checklista (Landskapsarkitekt exploateringskontoret, 2018-
03-14). Det är ett väldigt tydligt krav och modellen är väldigt enkelt utformad. I och med att 
grönytefaktorn räknar om allt till siffror blir dess innehåll också enklare att förhålla sig till. 
Grönytefaktorns konstruktion gör att den kan användas oavsett hur organisationen som ska 
använda den ser ut och oavsett vilka exakta krav som den ställer (Hållbarhetsspecialist, 2018-04-
10). Verktygets flexibilitet gör också att det kan användas på flera olika sätt. Det kan användas i 
planprocessen och säkerställa arbetet med gröna ytor längs vägen, vilket är dess huvudsakliga 
syfte, men det kan lika gärna användas för att inventera en befintlig miljö eller som 
uppföljningsverktyg för att se hur ett område förändras vid exploatering.   
 
Att planeringsverktyget kan appliceras på flera sätt behöver dock inte endast vara positivt, utan 
är generellt något som kan vara förvirrande. Olika aktörer kan se på planeringsverktyget och hur 
det ska användas på olika sätt (Planeringsarkitekt, 2018-04-11). Grönytefaktorn kan till exempel 
appliceras på ett förslag för exploatering för att det ska bli tydligt vad som behöver läggas till 
eller ändras och på det sättet skapa en interaktiv process. I ett projekt i Malmö användes 
grönytefaktorn som ett kartläggnings- och visualiseringsverktyg för att göra det tydligt var de 
högsta ekosystemtjänsterna fanns i det planerade området (C/O City, 2017, s 12). Därefter kunde 
planen för var vissa byggnader och vägar skulle byggas anpassas för att på så sätt ge utrymme 
för de ekosystemtjänster som fanns i området. Stockholms stad har haft dialog med 
landskapsarkitekter som ser på verktyget från ett annat perspektiv. Flera landskapsarkitekter har 
tyckt att grönytefaktorn inte är så rolig att arbeta med eftersom den blir som en avbockningslista 
(Landskapsarkitekt, Urbio, 2018-03-13). Om grönytefaktorn används som en avbockningslista 
med olika aspekter ett projekt ska innehålla och vilka man sedan skapar ett koncept utifrån, då 
kan verktyget uppfattas som styrande (Planeringsarkitekt, 2018-04-11). Grönytefaktorn är ett 
matematiskt sätt att arbeta med gröna ytor, men gestaltning och utformning går inte att komma 
ifrån. Det gäller att gestalta ett landskap, inte bara se till att klara grönytefaktorn, annars blir det 
ingen rolig miljö (Landskapsarkitekt, Urbio, 2018-03-13). Samtidigt går det inte bara att rita 
landskap, utan ritande och mätning måste ske integrerat för annars blir det ändringar i efterhand 
och det kostar pengar (Exploatören, 2018-03-23). Det som varit en stor fördel med projektet som 
tagit fram grönytefaktorn i Stockholm är att det varit en mängd olika aktörer inblandade i 
framtagandet av metoden (Projektledare miljöförvaltningen, 2018-04-05). Det har varit med 
personer från näringslivet, akademin, kommunen och konsulter som har suttit ned och 
tillsammans arbetat fram en metod. Tanken har varit att kombinationen av flera perspektiv ska 
leda till en delad förståelse och öka chanserna att få fram något som fungerar.  
 
Det finns även en fara i att planeringsverktyget kan missbrukas (Konsult i hållbarhetsdriven 
affärsutveckling, 2018-04-09). I linje med det ovan nämnda att verktyget kan användas på många 
sätt har bland annat en del ekologer varit oroliga för att planeringsverktyget ska användas som en 
slags gisslan, att det ska gå att hugga ned en skog och bygga där med grönytefaktorn som 
argument. Det har framkommit mest positiva effekter av införandet av grönytefaktorn, men det 
finns en rädsla att det ska användas på fel sätt med motiveringen att det med hjälp av 
grönytefaktorn byggs grönt ändå och att det därför går att exploatera ett grönområde. I 
grönytefaktorn är det dock tydligt konstaterat att bedömningen huruvida det är lämpligt att 
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exploatera ett område görs tidigare i planprocessen och har inte någon koppling till 
grönytefaktorn (Stockholms stad, 2015-06-17). Först när planarbetet initierats och Stockholms 
stad har tagit beslut om att exploatering är möjlig att pröva initieras processen med 
grönytefaktorn. 
 
Idag är det viktigast att få in grönytefaktorn i avtalen, det är trots allt det som är bindande 
(Hållbarhetsspecialist, 2018-04-10). Genom att det avtalas om grönytefaktorn understryks att 
planeringen av utomhusmiljön är viktig och att det krävs en viss omsorg i gårdsgestaltningen 
(Planeringsarkitekt, 2018-04-11). Verktyget blir också ett stöd gentemot byggherrarna om de inte 
uppfyller kravet, då behöver de arbeta om. Det blir en gräns som de måste passera och ansvaret 
att hitta möjligheterna inom den ram som verktyget ger ligger på byggherrarna. Är det en 
markanvisningstävling brukar Stockholms stad kalla alla som är med och tävlar om uppdragen 
till ett seminarium där de blir informerade om vad det är som gäller (Projektledare 
miljöförvaltningen, 2018-04-05). Stockholms stad har för avsikt att förklara innebörden av 
grönytefaktorn samt varför den finns och möjliggör på detta vis att grönytefaktorn blir mer 
integrerad i planeringen. Kravet motiveras och Stockholms stad förklarar att grönytefaktorn inte 
bara är ytterligare ett krav från staden utan anledning, utan att den fyller ett syfte i arbetet mot 
målet om en grönskande och klimatanpassad utemiljö (Landskapsarkitekt exploateringskontoret, 
2018-03-14). Byggherrarna behöver veta om att de har det här kravet på grönytefaktorn redan 
när de börjar rita husen eftersom det påverkar arkitektur och utformning. Det är viktigt att de 
förstår vad de ger sig in i och att de har möjlighet att skapa de samverkansformer som behövs. 
Det är därför kritiskt att grönytefaktorn kommer in tidigt, att det finns en dialog mellan de 
aktörer som påverkar projektet och att arkitekt och landskapsarkitekt kommer in direkt 
(Planeringsarkitekt, 2018-04-11). Kommer landskapsarkitekten in senare finns det mindre 
möjligheter att påverka projektet. Det har därför skrivits in i grönytefaktorn att den ska hanteras 
av en landskapsarkitekt och att adekvat fackkompetens ska anlitas (Stockholms stad, 2015-06-
17, s 8). Detta för att det funnits en rädsla att den hamnar i händerna på någon som inte jobbar 
med den fysiska utformningen av stadsrummet (Landskapsarkitekt, WSP, 2018-03-20). Det vore 
bra om fler med olika expertis är inblandade övergripande i ett tidigt skede i projekten. Men det 
är en fråga om ekonomi, varje person som måste vara med kostar pengar. 
 
Samverkan på en konceptuell nivå tidigt är med andra ord oerhört centralt (Planeringsarkitekt, 
2018-04-11). Det är inte bara landskapsarkitekt och arkitekt som bör komma in i processens 
inledning, utan det är även andra yrkesgrupper, till exempel de som arbetar med dagvatten, 
konstruktion och brand. Samtidigt kan det vara en utmaning att i ett tidigt skede prata om ett 
projekt på konceptuell basis, när planeringsverktyget i form av grönytefaktorn är relativt 
detaljerat. Det blir en utmaning att få ett och samma verktyg att fungera i alla skeden i processen. 
Ofta blir det därför en uppskattning tidigt och sedan mer detaljerat och konkretiserat längre fram 
i processen. Men trots detta har applicerandet av grönytefaktorn tidigt i processen lett till att de 
gröna frågorna fått genomslag i projekten. I och med att det finns ett aktivt verktyg och att det 
kommer in tidigt så får det en större betydelse för utformningen av planerade områden. 
Grönytefaktorn ger en slags verifierbarhet och höjer prioriteringen av de gröna frågorna genom 
hela projekten om det kommer in tidigt.  
 
En annan aspekt som är viktig i ett sådant här sammanhang, med grönytefaktorn och planering 
för en specifik fråga, är att det måste vara förankrat hos politikerna (Hållbarhetsspecialist, 2018-
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04-10). Dels måste frågan i sig skrivas in i olika styrdokument för att peka ut hur planeringen ska 
gå till, dels måste det avsättas en budget för att det ska gå att genomföra. Ibland kan det komma 
mål och önskningar från politikerna men inte avsättas några pengar till tjänstemännen så att de 
kan utföra arbetet, vilket skickar konstiga signaler om vad som ska genomföras och vad som inte 
ska det. Sedan är det viktigt att arbetet är förankrat i hela kedjan av aktörer, hos såväl tjänstemän 
och politiker, som cheferna däremellan. Alla inblandade behöver ha en delad förståelse och 
arbeta mot samma mål, annars kan det lätt uppstå förvirring.  
 
En annan utmaning med verktyget är vilken yta det ska avgränsas till. Alla kvarter och 
fastigheter har inte samma förutsättningar (Projektledare för utemiljö samt mark och 
utemiljöspecialist, 2018-03-19). Det går inte att styra och säga att alla ska utformas på samma 
sätt. Ska det byggas ett väldigt trångt kvarter, där byggrätten för husen kanske täcker 60 % av 
ytan, då blir det svårare att få till en bra grönyta och det går inte att ha lika högt krav på 
grönytefaktorn. Det krävs därför att det sker noggranna överväganden gällande hur projekten 
avgränsas (Landskapsarkitekt exploateringskontoret, 2018-03-14). Kravet på vilken 
grönytefaktor som gäller för ett visst projekt kan variera beroende på hur stor andel av tomten 
som är bebyggd (Stockholms stad, 2015-06-17, s 8). Ju mer av tomten som är bebyggd, desto 
mindre krav går det att ställa. Samtidigt blir det fel om det är en väldigt stor naturtomt som kan 
räknas in som gör att det blir relativt enkelt att nå grönytefaktorn. Då har Stockholms stad valt att 
avgränsa till en lite mindre yta som ska exploateras, sparat marken med natur vid sidan om och 
ställt ett lite mindre krav på grönytefaktorn eftersom den är svårare att uppnå på mindre yta. Men 
då blir det också en avvägning om var gränsen ska dras för hur stor andel av en tomtyta som ska 
bebyggas för att motivera ett mindre krav. Stockholms stad har dragit gränsen vid 50%. Är mer 
än så av tomten bebyggd blir kravet mindre. Detta leder i sin tur till att vissa byggherrar som 
ligger precis på gränsen kring 50 % bebyggd yta har undrat om de ska bygga lite mer för att få ett 
lägre krav. Stockholms stad har då sagt att det ska man inte, eftersom det måste bli en bra 
bostadsmiljö. Istället har Stockholms stad satt sig ned och diskuterat fram lösningar i de enskilda 
fallen, istället för att det på totalen ska bli en sämre bostadsmiljö. För fall där det inte är lämpligt 
att använda den generella grönytefaktorn har Stockholms stad även tagit fram en special-
grönytefaktor (Stockholms stad, 2015-06-17, s 32). Den säger att även om det finns förmildrande 
omständigheter ska alla åtminstone göra något (Landskapsarkitekt, WSP, 2018-03-20).  
 
Införandet av grönytefaktorn för allmän platsmark blev en strategi för Stockholms stad att sätta 
press på andra aktörer som ska bygga (Landskapsarkitekt, Urbio, 2018-03-13). Genom att ha en 
grönytefaktor som gäller för den egna marken föregår Stockholms stad med gott exempel och det 
blir ett enkelt sätt att kunna ställa krav på byggherrarna (Hållbarhetsspecialist, 2018-04-10). Från 
kommunens perspektiv kan det stärka dem i förhandlingar gentemot byggherrarna och kanske 
göra byggherrarna mer villiga att följa grönytefaktorn, eftersom de inte kan ifrågasätta varför 
kommunen inte har samma krav på sig själva som de har på alla andra. Ett annat sätt att styra 
planeringen från kommunens sida har varit att ha en balanseringsmodell i grönytefaktorerna 
(Landskapsarkitekt exploateringskontoret, 2018-03-14). Den innebär att av de olika aspekter av 
grönska som ingår i grönytefaktorn för ett specifikt projekt, måste byggherrarna ha minst 60 % 
inom varje delområde. Det går därför inte att planera in endast vissa gröna lösningar som själva 
ger höga poäng, utan det krävs att hela paletten av gröna lösningar används och detta skapar en 
större variation i planeringen.   
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Plan-	och	byggskede	
I projektet med Norra Djurgårdsstaden har man arbetat med så kallade kompetensseminarier 
(Landskapsarkitekt exploateringskontoret, 2018-03-14). Det innebär att kommunen vid varje ny 
detaljplan tillhandahåller byggherrar och deras konsulter med utbildning i olika tematiska 
kompetenser som exempelvis dagvatten, klimatanpassning och ekosystemtjänster. Det blir som 
informationsmöten där experter föreläser och byggherrarna får möjlighet att ställa frågor och får 
svar på diverse funderingar. Kommunen brukar i förväg ha lyssnat till vad byggherrarna 
efterfrågat för kunskap, frågat dem om det är något särskilt som bör tas upp och sedan anpassat 
innehållet därefter. Dessa seminarier, som är obligatoriska i enlighet med markanvisningsavtalet, 
bidrar till att byggherrarnas kunskaper fylls på och att den allmänna kunskapsnivån höjs samt 
driver utvecklingen framåt (Landskapsarkitekt, WSP, 2018-03-20). I samband med seminarierna 
finns det även tid för diskussion och byggherrarna träffas i en slags mingelkontext där 
kommunen är närvarande (Exploatören, 2018-03-23).  Det uppstår därmed en offentlig debatt 
och ett erfarenhetsutbyte där inte bara byggherrarna utan även deras arkitekter och konsulter 
utbildas (Konsult i hållbarhetsdriven affärsutveckling, 2018-04-09). Det hela har lett till att 
förståelsen för planeringsverktyget och målsättningen har lyfts. Kommunen skickar inte endast ut 
ett papper med krav som ska uppfyllas, utan skapar ett forum för dialog där byggherrarna får 
svar på sina frågor.   
 
“...tror man att man bara kan lägga någonting i ett avtal och skicka ett exceldokument som de 
ska uppfylla, då tror jag det är omöjligt. Det är den här processen som måste vara med. […]det 
tror jag gäller alla de här metoderna som vi har tagit fram också, att man kan ha hur mycket 
metoder som helst, men de kommer inte fungera om man inte har en process.” (Projektledare 
miljöförvaltningen, 2018-04-05). 
 
Genom hela planeringsprocessen har byggherrarna därefter möten med Stockholms stad och 
respektive aktörs arkitekter och landskapsarkitekter där man redovisar och stämmer av 
grönytefaktorn (Projektledare för utemiljö samt mark och utemiljöspecialist, 2018-03-19). 
Byggherrarna behöver vid samråd och detaljplan redovisa hur de tänkt och hur de ska uppnå 
grönytefaktorn (Landskapsarkitekt exploateringskontoret, 2018-03-14). Sedan fortsätter 
uppföljningen när detaljplanen granskas, ifall det skulle vara några ändringar och när 
byggherrarna ska lämnat in projekterat material vid bygglovet. Därpå granskas grönytefaktorn i 
flera steg, såväl i bygghandel, som under bygget och när det som ska byggas har färdigställts. 
Det som kommunen tittar på är om byggherrarna uppnått kravet, har trovärdiga planer och även 
om de följer balanseringsmodellen. Processen innebär att det hela tiden är täta avstämningsmöten 
där byggherrarna redovisar själva exceldokumentet, handlingar och landskapsritningar 
(Exploatören, 2018-03-23). På mötena brukar det vara mer av en öppen, lösningsorienterad 
diskussion där kommunen kommer med input och ser efter om byggherrarna kommit rätt. Har 
inte grönytefaktorn uppnåtts har kommunen suttit ned tillsammans med byggherrarna och tittat 
på eventuella problem för att möjliggöra lösningar. Avstämning kan även ske genom att 
byggherrarna bara skickar in handlingar och får ett utlåtande (Landskapsarkitekt, Urbio, 2018-
03-13). Idag är det betydligt större mängd rapporter och PM som ska skrivas i ett projekt än det 
var för femton år sedan. Nu har det blivit mer komplext och fler konsulter inblandade, vilket är 
en delfaktor till varför det är dyrt att bygga idag.  
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Eftersom det är en lång process, ett projekt kan sträcka sig över flera år, blir uppföljningen ett 
sätt att säkerställa grönytefaktorn och att ge dignitet till arbetssättet (Landskapsarkitekt, Urbio 
2018-03-13). Längden på projekten gör att kompetens om grönytefaktorn hela vägen blir kritiskt 
(Projektledare miljöförvaltningen, 2018-04-05). Det går som sagt inte att sätta ett dokument i 
händerna på byggherrarna, utan det krävs en hel del av kommunen. Avstämningen blir viktig för 
att skapa en dialog till exempel om byggherrarna skulle behöva göra en avvikelse från kravet. 
Andra kommuner har använt Stockholms stads grönytefaktor men missat att ha den här 
processen med genomgående samverkan. Byggherrarna har då ringt Stockholms stad i jakt på 
lösningar, men samverkan behöver ske där det byggs mellan aktörerna som verkar där. 
Grönytefaktorn fungerar inte som någon quick fix-modell, den inrymmer inga genvägar. En av 
framgångsfaktorerna i Stockholms stads arbete med grönytefaktorn är att man arbetat hårt med 
seminarier och dialog för att skapa förståelse för vad som är anledningen bakom kravet och vad 
det är kommun och byggherre ska åstadkomma tillsammans (Hållbarhetsspecialist, 2018-04-10). 
Detta har lett till en större trygghet än om kommunen endast pekat med hela handen och det 
trillat ned krav på byggherrarna, utan att det blivit förankrat.  
 
En utmaning med samverkan gentemot Stockholms stad som flera aktörer tagit upp är att det är 
väldigt många olika krav, inte bara på grönytefaktorn utan även på andra aspekter, som kan gå 
stick i stäv med varandra (Projektledare för utemiljö samt mark och utemiljöspecialist, 2018-03-
19). I grönytefaktorn anges att den inte ska ersätta andra krav på kvartersmarkens utformning 
som till exempel tillgänglighet, dagvattenhantering eller buller, utan att den utgör en 
komplettering (Stockholms stad, 2015-06-17, s 8). Det är dock inte lätt att träffa en person som 
har hela perspektivet. En utmaning som uppkommit är huruvida det är brandtekniskt okej att ha 
gröna tak (Exploatören, 2018-03-23). Byggherrarna kan inte göra mer än följa de anvisningar 
som de får, men det är väldigt många krav och de olika avdelningarna hos kommunen tenderar 
att vilja göra högsta möjliga inom sitt område (Landskapsarkitekt, WSP, 2018-03-20). 
Kommunerna betraktas ofta som stuprör där de olika avdelningarna arbetar var för sig och 
behöver skapa lösningsorienterade organisationer som gjort avvägningar om vad som är viktigast 
innan projekten startar (Landskapsarkitekt, Urbio 2018-03-13). Många projekt blir försenade på 
grund av att olika förvaltningar arbetar mot varandra.  
 
Byggherrar behöver inte bara samverka med Stockholms stad om grönytefaktorn, utan i många 
fall även med varandra. Är det till exempel fyra olika byggherrar som bygger varsin fastighet i 
samma kvarter behöver de samverka för att uppnå grönytefaktorn gemensamt (Projektchef, 
Bonava, 2018-03-28). Byggherrarna sitter då i separata möten med varandra om de gemensamma 
ytorna och tar fram former på samverkan för att det ska bli så rättvist som möjligt. 
Organisationen och hur man gemensamt löser grönytefaktorn kan här se olika ut, ofta använder 
flera byggherrar en gemensam landskapsarkitekt för att planera området. Ibland kan även 
byggherrarna ha varsin landskapsarkitekt som ger sitt bidrag till en matris som en gemensam 
landskapsarkitekt sedan har ansvar över och räknar ut. Ett sätt att arbeta har varit att bryta ned 
grönytefaktorn så att byggherrarna gör en viss procent var beroende på hur stor andel de har i 
kvarteret. På mötena stämmer byggherrarna hela tiden av med varandra eftersom det en 
byggherre gör kanske påverkar resultatet i den gemensamma grönytefaktorn. Byggherrarna 
behöver därför ha vetskap och kunskap om varandras projekt och hela tiden uppdatera varandra 
genom processen.  
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När det har varit flera byggherrar inblandade i samma grönytefaktor har det ibland varit en hel 
del diskussioner fram och tillbaka hur man ska lösa det (Landskapsarkitekt, WSP, 2018-03-20). 
Vissa byggherrar har nämligen tagit större ansvar än andra. En del byggherrar har till exempel 
upplevt att när de kommit över grönytefaktorn och gjort mer än kravet, då faller vissa andra i 
samma kvarter tillbaka och känner att de inte behöver göra lika mycket (Projektledare för 
utemiljö samt mark och utemiljöspecialist, 2018-03-19). Men då har kommunen gått in med 
auktoritet och satt press på de som försöker komma undan och påpekat att grönytefaktorn är ett 
krav för alla. Det blir dock inte helt rättvist ända ned på decimalen, men alla ska göra ungefär 
lika mycket (Projektchef, Bonava, 2018-03-28). Det hade varit lättare att få det rättvist om det 
bara varit själva gården som beräkningsgrund. När den inte räcker för att uppnå grönytefaktorn 
då måste det till lösningar på fasader och tak som är betydligt större och dyrare åtgärder, vilka 
kan vara svårare att komma överens om. Generellt behöver dock byggherrarna gå in med samma 
inställning till att uppnå grönytefaktorn. En del respondenter har upplevt att det finns en tendens 
hos byggherrar att inte vilja göra mer än kravet, även om det skulle behövas (Landskapsarkitekt, 
WSP, 2018-03-20). De som arbetar med landskapsfrågan kan bli tillbakahållna och lite 
begränsade för att byggherrarna faller tillbaka mot kravet. Landskapsarkitekter kan dock i vissa 
fall använda grönytefaktorn som en hävarm och ha den för att motivera lösningar som de anser 
viktiga att få igenom (Landskapsarkitekt, Urbio 2018-03-13). Den ger stöd i argumentationen 
internt eftersom kommunen sagt att det här med gröna ytor är viktigt.  
 
Byggherrars engagemang kan även påverkas av att de lösningar och miljövänliga aspekter de 
driver inte får poäng enligt grönytefaktorn (Projektledare för utemiljö samt mark och 
utemiljöspecialist, 2018-03-19). Finns till exempel inte bikupor med i grönytefaktorn, då finns de 
inte heller med i planeringen. En annan aspekt är att alla kommer in med olika bakgrund och 
kunskap (Exploatören, 2018-03-23). Det kan vara att byggherrarna har olika affärsidéer eller att 
de tänker olika i förvaltnings eller hållbarhetsperspektiv. En del av dem har till exempel kanske 
inte gröna tak som huvudaffärsidé. Andra vill inte lova för mycket när de inte vet hur ekonomin 
ser ut den dagen de ska bygga (Landskapsarkitekt, Urbio 2018-03-13). Hamnar projektet i 
ekonomisk dilemma riskerar olika gröna lösningar att plockas bort eftersom en del av dem kostar 
mer än själva produkten, lägenheten, som många byggherrar vill sälja.  
 
Något som varit en utmaning är att många byggherrar varit inriktade på att bygga sitt hus 
(Konsult i hållbarhetsdriven affärsutveckling, 2018-04-09). De har tidigare varit vana se till sin 
fastighet, från väggarna och inåt, men i och med grönytefaktorn behöver de se till åtminstone 
kvarteret, men kanske också en hel stadsdel. Att kunna höja sig upp till ett helikopterperspektiv 
och se utanför det egna lilla kvarteret har beskrivits som något många är relativt otränade på 
(Projektledare för utemiljö samt mark och utemiljöspecialist, 2018-03-19). Ett sådant större 
grepp kräver visserligen samverkan mellan ännu fler aktörer, men det skulle vara en fördel 
framförallt i planering av grönområden då ekologiska funktioner tenderar att vara 
sammanlänkade över större ytor. Dessutom skulle det kunna leda till samordning kring andra 
funktioner som tar plats från potentiella grönytor. Ett exempel som togs upp är att det kanske inte 
behövs cykelställ på varje liten gård, utan att det går att samordna och dela.    
 
Ett bekymmer i hela byggprocessen som tagits upp, och som påverkar även grönytefaktorn, är att 
den består av väldigt olika, tydliga skiften (Konsult i hållbarhetsdriven affärsutveckling, 2018-
04-09). Det kan inledningsvis fungera väldigt bra med grönytefaktorn i dialogen med byggherrar 
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och arkitekter och man kommer överens om hur det ska se ut. Sedan går projektet in i ett 
produktionsskede och då går ansvaret över till andra personer på kommunen och andra personer i 
byggbolaget. Det kommer in ett helt nytt team med människor som inte har samma kunskap och 
förståelse som de som varit med innan. Det har gjort att vissa projekt legat väldigt högt med 
grönytefaktorn för att alla parter tyckt det varit bra och kommit överens om det, men sedan har 
det skett förenklingar och mycket har skalats ned till det absolut nödvändigaste för att 
kunskapsöverföringen om varför det ser ut som det gör inte funnits. Utifrån ett 
samverkansperspektiv är utmaningen att arkitekter och landskapsarkitekter behöver vara med 
och kvalitetssäkra arbetet hela vägen (Planeringsarkitekt, 2018-04-11). Det krävs en medvetenhet 
om konceptet och en kontinuitet så att projektet lever vidare och inte bryts. Sedan kan huset och 
gården se annorlunda ut och det kan vara nödvändigt att göra mindre ändringar, men 
grönytefaktorn håller ändå samma nivå som det varit tänkt sedan tidigare i projektet.   

Överlämning	och	förvaltningsskede	
Precis som vid övergången från projektering till produktion finns det ett tydligt skifte i processen 
när kvarter och fastigheter är färdigställda och de boende ska flytta in (Planeringsarkitekt, 2018-
04-11). I detta skede handlar det mycket om skötsel och underhåll, men också om en förståelse 
för de system som byggs in i kvarteret. Framförallt är det kopplat till huset. Om det byggs ett 
väldigt bra hus ur miljösynpunkt, behöver de som ska sköta och bo i huset veta hur de tekniska 
system som huset innehåller fungerar. Det gäller även för utemiljön, där finns det ett tekniskt 
system med olika gröna lösningar. Det kan till exempel handla om metoder för att ta hand om 
dagvatten. Bostadsrättsföreningarna och i viss mån även hyresgäster tar över ansvaret för 
fastighet och gård och har de inte kunskapen om varför det planterats träd på ett visst sätt eller 
hur man tar hand om ett grönt tak, då finns det risk att de tas bort (Konsult i hållbarhetsdriven 
affärsutveckling, 2018-04-09). Det behöver därför finnas en förståelse för hur de gröna 
lösningarna hänger ihop, vad de bidrar med och vad som händer om de skulle ändras eller tas 
bort helt. Eftersom alla gröna lösningar hänger ihop med varandra påverkas hela systemet om till 
exempel ett grönt tak tas bort (Planeringsarkitekt, 2018-04-11). Det som planeras och byggs med 
stöd av grönytefaktorn behöver skötas ordentligt, annars har syftet fallerats och de inräknade 
ekosystemtjänsterna uteblir (Projektchef, Bonava, 2018-03-28). Det måste skötas över tid och 
fungera, annars har det inte uppnått någonting. Därför är det viktigt med en aktiv överlämning 
till de som ska bo i och ta hand om fastigheten. Det ansvaret ligger mestadels på byggherren, 
speciellt i relation till de tekniska system som är kopplade till själva byggnaderna 
(Planeringsarkitekt, 2018-04-11). Detta är också något som byggherrar tar i beaktning när de 
väljer vilka aspekter i grönytefaktorn de ska bygga (Projektchef, Bonava, 2018-03-28). Även om 
något finns i matrisen och ger väldigt höga poäng i grönytefaktorn tas skötsel och hur det håller i 
längden med i beaktande innan byggherrarna bestämmer sig för att genomföra en viss åtgärd. 
Även om det finns en risk att det sker förändringar som kan påverka systemen, måste det finnas 
en flexibilitet i hur utemiljön är byggd (Planeringsarkitekt, 2018-04-11). En flexibilitet för de 
boende att kunna göra förändringar eftersom de också måste få styra över sin egen gård. Men det 
krävs en kompetensförsörjning och förståelse över vilka konsekvenser det kan bli.  
 
En stor utmaning i det här skedet av planeringsprocessen ur ett kommunalt perspektiv är att 
kommunen inte har någon makt längre när fastigheten har övergått till en bostadsförening 
(Projektledare miljöförvaltningen, 2018-04-05). Eftersom kravet på grönytefaktorn är inlagt i 
genomförandeavtalen har kommunen ingen möjlighet att lägga sig i när är allt är byggt och klart. 
De har inte samma maktinstrument som de kunnat använda tidigare genom processen. I Norra 
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Djurgårdsstaden har stadsdelsförvaltningen tagit ett större ansvar än vad som är vanligt vid 
nyexploatering och haft informationsmöten med de boende på en mer övergripande nivå 
(Planeringsarkitekt, 2018-04-11). De har haft en aktiv dialog och svarat på frågor men även 
berättat och spridit information om vad det är för typ av stadsdel som de boende flyttar in i och 
vad den innehåller för olika former av aspekter att ta hänsyn till, för att på så sätt möjliggöra en 
kunskap och ett engagemang hos de boende.  En idé som kom upp i intervjuerna var om det 
skulle kunna införas någon slags syn eller besiktning kopplat till skötseln grönytefaktorns gröna 
lösningar (Projektchef, Bonava, 2018-03-28). Vid miljöcertifieringar av byggnader följs de till 
exempel upp efter ett visst antal år. I fallet grönytefaktorn skulle det innebära en form av krav 
mot bostadsrättsföreningen eller hyresvärden att ha en godkänd lösning i skötselfrågan. Det 
skulle innebära en form av kontroll av skötseln och skulle isåfall behöva initieras av kommunen. 
En annan tanke är att det ska fungera som i andra lösningar i fastigheten, till exempel som när 
det finns avfallskvarn, att det ska ingå en manual eller bok med instruktioner om skötsel och drift 
av utomhusmiljön (Hållbarhetsspecialist, 2018-04-10). Stockholms stad har startat ett projekt 
gällande skötsel för att se huruvida de ska kravställa på något särskilt vis och om deras auktoritet 
är nödvändig i detta skede. Men de har inte följt upp skötselaspekten av grönytefaktorn 
(Landskapsarkitekt exploateringskontoret, 2018-03-14). Frågan om skötsel och drift har dock 
lyfts upp på agendan och aktualiserats via de tidigare beskrivna kompetensseminarierna 
(Projektledare för utemiljö samt mark och utemiljöspecialist, 2018-03-19). Något annat som är 
problematiskt beträffande skötsel är att det är en grupp om ca 15-20 personer på 
stadsdelsförvaltningen som har hand om stadens vistelseytor för en miljon människor 
(Hållbarhetsspecialist, 2018-04-10). De bristande resurserna gör att det mestadels blir 
brandkårsutryckningar i skötselfrågan.   
 
För byggherrarnas del så tecknar de skötselavtal med en trädgårdsmästare och/eller 
trädgårdsföretag som ser till att allting fungerar när de slutför projektet med gården (Projektchef, 
Bonava, 2018-03-28). Dessa avtal sträcker sig över ett eller två år och sedan får 
bostadsrättsföreningarna var för sig eller gemensamt teckna nya avtal eller förlänga avtalet. En 
utmaning är dock att de nya gröna lösningarna kräver nya kunskaper om skötsel (Projektledare 
för utemiljö samt mark och utemiljöspecialist, 2018-03-19). Det gäller att de som ska sköta dem 
är kunniga om vad de har att göra med. De nya gröna lösningarna kräver särskild kunskap som 
gör att inte vem som helst kan hantera dem. Att hantera dagvattenlösningar kräver annorlunda 
kunskaper jämfört med att klippa gräsmattor. Att en del av de gröna lösningarna är på fasad och 
tak komplicerar det hela ytterligare. De nya gröna lösningarna kräver inte bara nya kunskaper 
hos de som ska sköta dem, de kräver även nya former av samverkan när det gäller upphandlingen 
av skötseln. Fortfarande är många byggherrar väldigt otränade i samverka kring skötsel och göra 
en gemensam upphandling när det kommer till de här nya gröna lösningarna som grönytefaktorn 
innebär.  
 
Att få till en förståelse för grönytefaktorns gröna lösningar är centralt, men det är även viktigt att 
skapa attraktiva gårdar (Landskapsarkitekt, WSP, 2018-03-20). Är det attraktiva gårdar som är 
användbara tenderar de boende att ta hand om och ta vara på gårdarna. Är de inte det, utan bara 
innehåller ekologiska funktioner, då ökar risken att gårdarna inte sköts ordentligt. Det krävs båda 
delarna, såväl attraktivitet och funktionalitet. Landskapsarkitekterna tänker också mycket på hur 
de ska få människor att uppskatta naturen de planerar (Landskapsarkitekt, Urbio 2018-03-13). 
Den som redan som barn får med sig ett band till naturen blir nämligen i förlängningen en mer 
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ansvarstagande individ ur ett ekologiskt perspektiv. En utmaning att få med de boende består 
också av att de kommer in så sent i processen (Projektchef, Bonava, 2018-03-28). En 
bostadsrättsförening bildas först när allt är byggt vilket gör att de som faktiskt ska bo i 
fastigheterna inte har möjlighet att tycka till om hur området runt dem ska utformas. Processen är 
så att de boende kommer in i ett sent skede, men kanske skulle de kunna komma in tidigare på 
andra vis. En möjlighet som togs upp är att använda fokusgrupper för att få brukarens perspektiv 
på grönytefaktorn. Idag använder en del byggherrar fokusgrupper för andra element av 
fastigheten, till exempel vid valet av inredning. Fokusgrupper för utemiljöns utformning skulle 
visserligen inte innehålla människor som senare flyttar in, men ge en ny infallsvinkel som 
genererar gårdar och fastigheter som är mer förankrade i hur människor vill ha det omkring sig 
där de bor och därmed blir mer hållbara.  

Utvärdering	och	vidareutveckling		
Efter att projekten är genomförda har Stockholms stad i Norra Djurgårdsstaden arbetat med ett 
uppföljningsseminarium där byggherrarna delar med sig av erfarenheter från sina olika projekt 
(Landskapsarkitekt exploateringskontoret, 2018-03-14). På detta möte presenteras även den 
hållbarhetsredovisning som Stockholms stad sammanställer varje år. I hållbarhetsredovisningen 
visas byggherrarnas enskilda resultat i hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsredovisningen finns även på 
Stockholms stads hemsida och i tryckt format. Detta blir ett sätt att visualisera uppföljningen och 
visa utåt vilka byggherrar som har uppfyllt de olika faktorerna och vilka som inte har gjort det 
(Planeringsarkitekt, 2018-04-11). Det blir då en slags tävlings- och kommunikationsaspekt som 
ur ett kvalitetsperspektiv är menad att ha en positiv effekt. Byggherrarna vill inte vara den som 
inte klarar vissa faktorer eller som framstår som sämst i klassen. I Norra Djurgårdsstaden har det 
varit ett väldigt konkret sätt att visa på hur långt olika byggherrar nått och att motivera dem till 
att bygga mer hållbart genom bland annat grönytefaktorn. Det har visat sig att tävlingsaspekten i 
relation till markanvisningstävlingarna lett till att många byggherrar börjar med en hög 
grönytefaktor för att säkra den i processen, visa upp sig i planskedet och ha större chanser att 
vinna markanvisningstävlingen (Landskapsarkitekt, WSP, 2018-03-20). De tar i lite extra i 
början och sedan när de ska börja bygga och det ekonomiska blir mer konkret backar de tillbaka 
och tenderar att ligga på kravgränsen. Byggherrarna räknar lite optimistiskt och vill inte lägga ut 
för mycket pengar i början genom att ha med en konstruktör i det skedet, utan väntar tills de ska 
börja projektera. Hålls kravet högt går det dock inte för byggherrarna att banta bort för mycket, 
utan de är tvungna att bygga det de har lovat förutom mindre justeringar.  
 
Det är större chans att det byggs mer gröna ytor med grönytefaktorn, än om kravet inte skulle 
finnas (Landskapsarkitekt, WSP, 2018-03-20). Betydelsen av att staden utövar auktoritet och inte 
bara mjukare styrformer blir tydlig i Stockholms stads (2016) hållbarhetsredovisning för Norra 
Djurgårdsstaden. I det avsnitt där grönytefaktorn för de olika kvarteren redovisas går det att 
utläsa att kvarteret där grönytefaktorn baserats på frivilliga åtaganden och inte granskats av 
Stockholms stad är det enda kvarteret där de generella kravnivåerna för grönytefaktorn inte har 
uppnåtts. Att grönytefaktorn följs upp varje år med hållbarhetsredovisningar tillsammans med 
projektets månadsrapporter ger tyngd i arbetet (C/O City, 2014a, s 47).  
 
Om byggherrarna misslyckas med att uppnå grönytefaktorn i de fall där den är inskriven i 
genomförandeavtalen blir det inga ekonomiska konsekvenser (Landskapsarkitekt 
exploateringskontoret, 2018-03-14). Det finns en möjlighet att det kan uppstå en tvist om 
byggherren inte når det som det avtalats om, men det har inte hänt hitintills vid användningen av 
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grönytefaktorn i Stockholms stad (Planeringsarkitekt, 2018-04-11). Ser man till konsekvenserna 
av att inte uppfylla ett avtal handlar det mer om kommande markanvisningar. De som inte 
uppfyller grönytefaktorn blir inte lika attraktiva vid nästa markanvisningstävling. Medlet som 
Stockholms stad sitter på, att fördela markanvisningar, är oerhört starkt och skapar en form av 
självreglering hos byggherrarna.  
 
Anledningen till att alla byggherrar som haft grönytefaktorn som krav i Stockholms stad har 
uppfyllt kravnivåerna är att det är flera uppläggningstillfällen innan själva genomförandet 
(Planeringsarkitekt, 2018-04-11). Uppföljningen sker vid flera tillfällen, exempelvis vid 
programhandling, systemhandling, bygghandling, relationshandling och efter två års drift 
(Stockholms stad, 2016, s 36). I och med att det projekterade materialet följs upp i flera steg har 
kravnivåerna alltid uppfyllts vid en godkänd detaljplan (Planeringsarkitekt, 2018-04-11). Skulle 
det vara så att de inte uppnåtts behöver byggherren i fråga projektera om under planprocessen 
tills det att kraven har uppnått. Likadant fungerar det i nästa skede vid bygglov. Det blir därför 
svårt att inte uppnå rätt nivå, det skulle i sådana fall vara vid uppföljningen av själva 
genomförandet som det skulle kunna ske saker, att man inte har byggt det man sagt att man ska. 
Men det gäller allt som byggts, inte bara specifikt grönytefaktorn och där har som sagt inte 
Stockholms stad hamnat ännu. Stockholms stad styr genom de olika tidpunkterna när 
byggherrarna ska komma in med avstämningar och de har väldigt tät kontakt med byggherrarna 
under hela tiden (Projektledare miljöförvaltningen, 2018-04-05).  
 
“Det är ju inte så att vi väntar ända tills det är klart, utan det är ju det här att man, det är en 
process. Och det tycker jag är en av de viktigaste sakerna med grönytefaktorn, att det är en 
process och sedan kanske egentligen det inte är så otroligt viktigt om det blir 0.6 eller 0.59. Det 
är den här processen som är det viktiga, hur man jobbar med att integrera de här kvaliteterna i 
området. Och skulle dem inte klara 0,6 så har vi förmodligen fått en förklaring på vägen där vi 
har godkänt den avvikelsen. Då kan det ju faktiskt vara så att det finns ett väldigt bra skäl till 
det, som vi har accepterat. Men jag tror inte att, staden kommer ju inte lägga vite på någon som 
inte klarar ett krav.” (Projektledare miljöförvaltningen, 2018-04-05). 
 
Följer inte byggherrarna kravet så ska de motivera varför och sedan sätter sig kommun och 
byggherre ned och hittar en lösning (Landskapsarkitekt exploateringskontoret, 2018-03-14). 
Stockholms stad accepterar inte att byggherrarna bara säger att de inte klarar kravet, utan de går 
igenom deras planering och byggherrarna måste verkligen motivera varför de inte skulle lyckas 
uppnå kravet. Om det är så att det skulle vara något som är fel i grönytefaktorns utformning som 
gör att den inte går att uppnå, då går feedbacken tillbaka till de fokusgrupper som skapade 
planeringsverktyget så att det kan justeras för att bli optimalt (Miljösamordnare, 2018-03-07). 
Samma sak gäller om byggherrarna följer kravnivåerna i planeringsverktyget, men inte på det vis 
som varit kommunens intention, då förs först samtal med byggherrarna och sedan kompletteras 
eller ändras det i grönytefaktorn för att få till den önskade planeringen (Landskapsarkitekt 
exploateringskontoret, 2018-03-14). Här är det en avvägning, för det får heller inte ändras för 
ofta i planeringsverktyget.   
 
Som tidigare nämnt har Stockholms stad beslutat att anamma grönytefaktorn i alla stadens 
projekt, inte bara de i Norra Djurgårdsstaden (Stockholms stad, 2016, s 31). Verktygets metod 
har även spridit sig till andra planeringsområden, till exempel har Stockholms stad tagit fram ett 
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mobilitetsindex för planeringen av transport och mobilitetsåtgärder (Trafikplanerare, 2018-03-
12). Det som Stockholms stad tilltalats av är framförallt idén från grönytefaktorn att erbjuda en 
valfrihet mellan möjliga åtgärder istället för att bara ställa en massa hårda krav. Eftersom 
kvaliteten på de åtgärder som byggherrarna genomförde på tidigare skallkrav upplevdes skilja sig 
mellan de olika byggherrarna, trots att kraven ansågs tydliga, ville Stockholms stad hitta ett nytt 
sätt att motivera byggherrarna att arbeta med dessa frågor och hitta bra lösningar. Gällande 
grönytefaktorn finns det en liten risk att det var viktigt i samband med Norra Djurgårdsstaden 
eftersom det är ett miljöprofilområde, men sedan när det ska tas vidare minskar intresset för 
denna fråga (Landskapsarkitekt, WSP, 2018-03-20). Det har varit populärt inom Norra 
Djurgårdsstaden, där det kommer bli både fint och uppskattat, samt det finns mycket pengar i 
projektet. Risken finns att när miljöprofilen inte gäller längre prioriteras grönytefaktorn mindre 
och det börjar bantas bort gröna lösningar i slutet av planeringsprocessen. Norra Djurgårdsstaden 
är unikt i sättet det är organiserat i och med sitt miljöprogram och det sker mycket mer 
samverkan där än vad man skulle hitta inom andra projekt (Avdelningschef parkmiljö, 2018-04-
05). Det är väldigt speciellt i Norra Djurgårdsstaden med kompetensprogrammen och den 
genomgående uppföljningen, vilket kommer bli en oerhört stor utmaning att genomföra i hela 
Stockholms stad (Projektledare miljöförvaltningen, 2018-04-05). I Norra Djurgårdsstaden finns 
en hel organisation som gör väldigt noga kontroller, vilket inte går att ha i alla projekt 
(Landskapsarkitekt exploateringskontoret, 2018-03-14). Det kommer istället vara 
landskapsarkitekterna som med sin specialkompetens genomför en inte lika omfattande kontroll 
av det material som det krävs att byggherrarna ska lämna in. Tiden att sitta ned med 
byggherrarna och att grotta ned sig i enskilda fall kommer inte finnas på samma sätt. Det är 
redan idag en utmaning för Stockholms stad att hinna med eftersom det är otroligt många projekt 
det handlar om. Det måste finnas tillräckligt med resurser som kan ansvara för 
uppföljningsprocessen (Planeringsarkitekt, 2018-04-11).  
 
En utmaning när grönytefaktorn skalas upp till alla Stockholms stads projekt är att alla på 
stadens sida, både planarkitekter och exploateringsingenjörer måste få kunskapen om varför det 
här verktyget används, vad som är bra med det och hur det ska användas på ett bra sätt 
(Planeringsarkitekt, 2018-04-11). Där har man i Stockholms stad arbetat på avdelningsnivå med 
information om grönytefaktorn, men det blir en startsträcka innan det är en naturlig del i alla 
projekt. Detta kompliceras ytterligare av att den kunskap som framtagandet av grönytefaktorn 
genererat i flera fall är personberoende. Flera gånger under studiens gång har det hänvisats 
vidare till personer som inte arbetar kvar inom organisationen i fråga och konstaterats att det 
finns kunskap som gått förlorad när någon har bytt jobb eller inte längre är involverad i arbetet 
med grönytefaktorn.  
 
När grönytefaktorn tagits vidare till nya projekt har det blivit uppenbart att denna 
inlärningsprocess även gäller byggherrarna (Landskapsarkitekt, WSP, 2018-03-20). Till exempel 
när den skulle användas i Södra Värtahamnen märktes det att de byggherrar som arbetat med 
grönytefaktorn tidigare inte hade några problem att uppfylla den, men det var det inte alla som 
hade gjort. De som hade arbetat med grönytefaktorn tidigare kom väldigt högt och hittade på 
ännu fler smarta lösningar. Många byggherrar har varit oroliga till en början och undrat över hur 
dyrt det kommer att bli samt vilka kompetenser de behöver ta in, men ju längre tiden har gått 
desto mindre oroliga har de blivit (Hållbarhetsspecialist, 2018-04-10). Det finns en rädsla hos de 
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som inte mött grönytefaktorn tidigare och den behöver hanteras med kunskap och information 
(Konsult i hållbarhetsdriven affärsutveckling, 2018-04-09).  
 
Något som gör det komplicerat med att introducera grönytefaktorn är att kostnaden för att inte 
använda den är svår för byggherrarna att se (Landskapsarkitekt, WSP, 2018-03-20). De 
konsekvenser som uppstår av att inte plantera in grönt kommer först senare. Däremot ökar 
kostnaderna för byggherren och den som senare ska bo eller verka i det byggda området. 
Dessutom anser en del byggherrar att de som seriös exploatör hanterar de här frågorna ändå, att 
så länge det finns en bra landskapsarkitekt med i projektet får de till det ändå (Exploatören, 
2018-03-23). När det kommer till det ekonomiska skulle det vara lättare för fler att förstå värdet 
av ekosystemtjänster om de omvandlades till kronor och ören (Projektledare för utemiljö samt 
mark och utemiljöspecialist, 2018-03-19). Värdet av att till exempel få skugga på gården kan 
vara svårt att förstå, men om fler ekosystemtjänster kunde omvandlas till ekonomiska termer 
skulle de vara lättare att få ett grepp om. Dessutom skulle det hjälpa att lyfta de rabatter och 
avdrag som den som planerar enligt de tjänster grönytefaktorn innehåller kan erhålla. Det går till 
exempel att få rabatt från Stockholm vatten om du planerar på ett sätt som gör att det släpps in 
mindre vatten i deras system. Sedan finns det också ett behov av att omformulera 
frågeställningen om kostnader kring grönytefaktorn. Som det är idag är huvudfokus på vad det 
kostar att genomföra det grönytefaktorn syftar till, men perspektivet bör kanske skiftas till vad 
det kostar om dessa åtgärder inte genomförs. Kommer det exempelvis ett hundraårsregn kan det 
bli konsekvenser som kostar miljontals kronor att återställa. Grönytefaktorn kan förhindra att det 
blir dyrt i framtiden.  
 
En annan faktor som komplicerar samverkan kring grönytefaktorn är att den ser olika ut 
beroende på kommun och även beroende på stadsdel. Många har varit tveksamma till 
grönytefaktorn eftersom varje kommun gjort sin egen och det finns inget standardiserat sätt 
(Landskapsarkitekt, Urbio 2018-03-13). Det som i grönytefaktorn är 0,6 i Stockholm är inte 
detsamma som 0,6 i Malmö (Projektledare miljöförvaltningen, 2018-04-05). Kommunerna 
behöver styra vilka aspekter av hållbarhet som är viktiga i en viss stadsdel, men det gör samtidigt 
att det ur forskningssynpunkt inte går att jämföra olika grönytefaktorer med varandra 
(Landskapsarkitekt, Urbio 2018-03-13). Ett förslag som kom upp i intervjuerna var att själva 
exceldokumentet som utgör grönytefaktorn kanske skulle kunna se annorlunda ut, men att det 
som kommer på plats och redovisas i plan på något sätt ser likadant ut och kan jämföras. Då 
skulle det vara lättare för såväl forskare som landskapsarkitekter att få erfarenheter och insikter 
om olika vägar att gå. Byggherrarnas ständiga argument mot krav på hur de ska bygga är att de 
måste anpassa sig efter var de är någonstans (Konsult i hållbarhetsdriven affärsutveckling, 2018-
04-09). Byggherrarna har ambitioner om ett ökat enhetsbyggande med prefabricerade väggar, tak 
och moduler. Där är exempelvis energikrav väldigt styrande eftersom det bland annat gör att 
byggherrarna måste ha olika typer av isolering i väggarna på husen beroende på hur energikravet 
ser ut på platsen de ska bygga. Grönytefaktorn är dock inte hindrande på det viset. Det stör inte 
själva byggelementen som de använder och ger även fler möjliga lösningar, så om en inte passar 
kan byggherrarna välja en annan.    
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Diskussion	
Vid närmare studie av hur samverkan kring planeringsverktyget grönytefaktorn fungerar blir det 
tydligt att verktyget bygger på en överenskommelse mellan de olika aktörerna i de så kallade 
genomförandeavtalen. Även om överenskommelsen inte är framförhandlad utan tillkommer som 
ett krav från kommunens sida, påminner processen om det som Young (2006) kallar för 
förhandlade överenskommelser i vilka rollerna för de olika aktörerna fastställs och gemensamt 
accepterade förfaranden och regler föreskrivs. Att kommunen kan gå in och dominera 
förhandlingen även om grönytefaktorn inte är något lagkrav beror dels på att de vid planläggning 
bestämmer hur mark och vatten ska användas, men framförallt på att kommunen äger mark och 
fördelar rättigheten att exploatera den via markanvisningar. Byggherrarna behöver därför gå med 
på detta krav om de vill få markanvisningar och möjlighet att bedriva sin affärsverksamhet.  
 
En strategi som kommunen har vid fördelningen av markanvisningar är att skapa en positiv 
konkurrenssituation. I och med att byggherrarnas lösningar på grönytefaktorn blir en del av de 
bedömningskriterier som ligger till grund för vem som ska få markanvisningen i fråga sporras 
byggherrarna att tävla mot varandra genom att planera grönska på bästa möjliga vis. Arbetet med 
markanvisningar innehåller även ett element av att pådriva självstyrning eftersom kommunen 
genom dem begär att byggherrarna ska börja planera enligt grönytefaktorn innan det att 
kommunen lägger sig i planeringen på en mer detaljerad nivå. En taktik från en del byggherrar 
har dock varit att inledningsvis presentera ett så attraktivt förslag som möjligt, för att bli tilldelad 
en markanvisning, för att sedan falla tillbaka ambitionsmässigt senare i planprocessen och inte 
genomföra mer av grönytefaktorn än nödvändigt. Ett sätt att hantera detta från Stockholms stad 
sida har varit att bygga vidare på konkurrenssituationen mellan byggherrarna med hjälp av 
kommunikation. I hållbarhetsredovisningen som sammanställs varje år har Stockholms stad 
utvärderat hur de olika byggherrarna presterat i grönytefaktorn. I utvärderingen som finns både 
på hemsidan och i tryckt form presenteras byggherrarnas resultat var för sig. Eftersom 
byggherrarna inte vill framstå i dålig dager blir detta ett sätt att rikta uppmärksamhet mot 
byggherrarnas prestation och motivera dem att ta grönytefaktorn på allvar. Detta förfarande visar 
hur den dialog som Hrelja et al (2016-03-22) poängterar i planeringsprocessen inte bara kan ske 
mellan inblandade aktörer, utan även kan riktas utåt som ett medel för att skapa engagemang hos 
de samverkande aktörerna. På ett liknande sätt har grönytefaktorn för allmän platsmark fungerat 
som en strategi för att sätta press på byggherrarna. Den är framförallt riktad till kommunens eget 
arbete med gröna ytor, men blir ett sätt att kommunicera att grönytefaktorn är byggnadspraxis 
och därmed ge en tyngd gentemot byggherrar. Det blir inte lika lätt för byggherrarna att 
ifrågasätta grönytefaktorn som krav om Stockholms stad själva tillämpar den.  
 
När Stockholms stad introducerar grönytefaktorn är de noga med att inte bara lägga på ett krav 
på byggherrarna utan även tillhandahålla underlag om vad grönytefaktorn innebär och exempel 
på hur det har fungerat i tidigare projekt. Detta är det första steget i den kontinuerliga samverkan 
som sker runt planeringsverktyget och de möjliggörande insatser som kommunen använder sig 
av genom hela planeringsprocessen. I likhet med hur Paulsson et al (2018-02-27) argumenterat 
om samverkan sitter nämligen planeringsverktygets verkningskraft i det nätverksliknande 
sammanhanget och i etablerandet av relationer och processer. Genom att sitta ned med 
byggherrarna och föra en lösningsorienterad diskussion med dem möjliggör kommunen att 
grönytefaktorn förankras i processen och underlättar arbetet med den. Tillsammans med att 
tillhandahålla kunskap och resurser i form av exempelvis kompetensemiarier samt de 
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kontrollpunkter där kommunen med auktoritet löpande stämmer av att grönytefaktorn följs, 
skapas det stegvisa förtroendebyggande som Hrelja et al (2016-03-22) anser är en central 
byggsten i samverkan. Det är detta stegvisa förtroendebyggande som huvudsakligen ser till att 
grönytefaktorn uppnås och inte blir ett krav i mängden som betraktas som omöjligt att uppnå av 
byggherrarna.  
 
Det stegvist ökande förtroende som Stockholms stad försöker skapa kring grönytefaktorn 
utmanas av att det i planeringsprocessen finns flera tydliga skiften. Eftersom den nödvändiga 
kunskapen till viss del är personberoende gör dessa skiften att det inte alltid finns en delad 
förståelse om de gröna lösningar som grönytefaktorn syftar till att generera. De mest 
framträdande skiftena i processen är vid övergång från projektering till genomförande samt när 
fastigheten är klar och ska överlämnas till de boende. Eftersom vissa aktörer endast är med under 
begränsade delar av hela processen är det centralt att det finns en aktiv överlämning som bidrar 
till en samsyn gällande planeringsverktyget. Detta gäller både i den enskilda processen kring ett 
projekt, men även på en större plan när nyckelaktörer byter arbete. En lösning kan vara att 
försöka undvika att aktörer är för inriktade på en specifik del av processen. I intervjuerna har det 
framkommit tankar om att till exempel konstruktörer skulle kunna vara med tidigare i processen 
för att säkerställa att de gröna lösningarna går att genomföra. Det har även uppkommit förslag 
om att på något sätt involvera de boende tidigare, exempelvis via fokusgrupper, eftersom de 
annars kommer in precis i slutskedet. Landskapsarkitekter har förordats gå i motsatt riktning som 
tidigare nämnda aktörer och vara med längre för att kunna bidra med kunskaper även senare i 
processen. I Norra Djurgårdsstaden, där grönytefaktorn först introducerades i Stockholm, har 
informationsmöten för de boende använts på en mer övergripande nivå. Det skulle även kunna 
finnas manualer eller dokument liknande de underlag som byggherrarna får när de introduceras 
till grönytefaktorn, men som är riktade mot de boende. Det sista skiftet när projektet är 
färdigställt och ska lämnas över till de boende kompliceras av att kommunen inte längre har 
någon makt att använda som påtryckningsmedel, överenskommelsen är ju mellan byggherrarna 
och kommunen, inte mellan de boende och kommunen. Möjligen skulle detta kunna kringgås 
genom att kommunen skriver in kravställningar på byggherrarna och deras förhållande till de 
boende och grönytefaktorn i genomförandeavtalet. Kommunen skulle på så vis få indirekt makt 
att påverka hur de gröna lösningarna sköts, vilket också skulle garantera de ekosystemtjänster 
som grönytefaktorn har som syfte att skapa.  
 
Yin et al (2016) föreslår att temporära lokala förvaltningsorganisationer kan bryta barriärer 
mellan sektorsgränser för att bilda integrerade lösningar som kan uppnå miljömål och det är på 
detta sätt som grönytefaktorn har fungerat i Norra Djurgårdsstaden. Stockholms stad har dock 
valt att anamma grönytefaktorn och arbetssättet från projektet i Norra Djurgårdsstaden och infört 
det i hela kommunen. Målet är att grönytefaktorn i förlängningen inte ska behövas längre när den 
uppfyllt sitt syfte att föra in ekosystemtjänster i planeringen. Utmaningarna med att föra över 
grönytefaktorn från dess temporära förvaltningsorganisation till en mer permanent roll i hela 
Stockholms stad är flera. Grönytefaktorn behöver prioriteras även när området som ska byggas 
inte har någon miljöprofil, det behöver finnas resurser för den genomgående uppföljningen. Det 
behövs också en delad förståelse hos såväl byggherrar som Stockholms stad skilda sektorer om 
varför verktyget används, vad som är bra med det och hur det ska användas. Självklart är det 
viktigt att verktyget i sig är utformat optimalt och möjligen skulle det vara enklare om olika 
grönytefaktorer gick att jämföra med varandra. Men som grönytefaktorn är utformad idag 
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erbjuder den en mängd olika gröna lösningar och påverkar inte själva byggelementens 
konstruktion. Byggherrarna har därmed fortfarande möjligheten att använda sig av 
prefabricerade lösningar, även om vissa av dessa lösningar behöver vara gröna. Därför är det 
kanske inte själva planeringsverktyget som bör vara i fokus framöver. Ännu viktigare är att 
arbetssättet och samverkan kring planeringsverktyget fungerar och lever vidare. Det är 
kunskapen om olika planeringsprocessens utmaningar och aktörers strategier som kommer leda 
till självstyrning och att planeringsverktyget grönytefaktorn tjänar sitt syfte och till slut blir 
överflödigt. 
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Slutsats	
Vid studerandet av samverkan och de processer bakom planeringsverktyg som ska bidra till 
hållbarhet framkommer det i uppsatsen att arbetet med planeringsverktyg likt grönytefaktorn 
innehåller olika strategier och taktiker från de inblandade aktörerna. Planeringsverktyget i sig är 
en form av styrning mot hållbarhet, men inom planeringsverktyget krävs former av samverkan 
för att kunna nå önskade resultat om ett mer hållbart byggande. Offentliga aktörer behöver hitta 
nya sätt att kombinera styrande genom auktoritet med dialog och förhandlade överenskommelser 
i implementeringsprocessen. Det krävs en genomgående samverkan och planeringsverktyget kan 
inte fastställas till en viss tidpunkt, utan måste bearbetas genom hela processen. För att uppnå 
resultat om hållbarhet i ett planeringslandskap som innefattar ett stort antal aktörer krävs 
kontinuerliga kombinationer av styrning och samverkan, som exempelvis möjliggörande, 
tillhandahållande och stegvist förtroendebyggande. Olika aktörer har olika strategier och taktiker 
samt motiv för att delta i planeringsprocessen och därför krävs en delad förståelse om hur och 
varför planeringsverktyget i fråga ska användas för att uppnå en hållbar planering.  
 
Genom att flytta fokus från policy för hållbarhet och inte endast studera planeringsverktyg som 
ett hjälpmedel att ta fram beslutsunderlag, till att istället titta på planeringsverktygens 
implementerande roll i styrandet mot och samverkan för hållbarhet uppstår det nya kunskaper 
om dess operationella svårigheter och konsekvenser för hur den fysiska planeringen tar uttryck. 
Denna uppsats bidrar på detta vis med ny kunskap och förståelse om den samverkan och 
kommunikation som tidigare endast konstaterats vara planeringsverktygs mervärde. Med ett 
fokus på hur planeringsverktyg implementeras som krav utkristalliseras den komplexa 
samverkan mellan offentliga och privata aktörer och dess utmaningar och möjligheter. I ett större 
sammanhang kan detta leda till en ökad kapacitet att hantera frågor om hållbarhet samt ge 
insikter om hur hållbarhet kan integreras i och bli en naturlig del av den allmänna planeringen.  

Vidare	forskning	
När grönytefaktorn har blivit mer etablerat skulle det vara intressant att ännu mer utforska 
samverkan och strategier för att överföra ett planeringsverktyg från en temporär 
förvaltningsorganisation till en hel kommun. Det vore även intressant att undersöka åsikter och 
upplevelser från de boende i områden där planeringsverktyg har använts och se hur de kan 
inkorporeras mer samt tidigare i samverkan kring planeringsverktyget. Ett annat 
forskningsområde skulle kunna vara att undersöka hur och varför planeringsverktyg sprids 
mellan länder och kommuner, grönytefaktorn skapades exempelvis i Tyskland och har anammats 
av flertalet kommuner i Sverige.   
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