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Förord
Som en del av uppbyggnadsarbetet av EKOS (Forskningsenheten ekologi och
samhälle) vid Högskolan/Dalarna fick jag i uppdrag av EKOS att intervjua Agenda
21-samordnare i Dalarna om deras syn på kunskapsbehovet inom sin verksamhet
och utveckla tankar för ett forskningsprogram kring temat 'Agenda 21 som
förändrings-process'. Parallellt med detta har en vidare undersökning gjorts av
arkitekt Tor Eriksson om olika aktörers syn på behovet av ny kunskap inför en
omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle. Intervjuer har därvid gjorts med
nyckelpersoner för olika verksamheter inom främst Falun och Borlänge kommuner
och inom landstinget.

Detta PM är resultatet av mitt uppdrag. Jag har strävat efter att formulera fokus för
denna ide till forskningsprogram så att det kan bli ett komplement till Tor Erikssons
arbete. Tankarna har utvecklats genom intervjuer, samtaloch seminarier. Intervjuer
har gjorts med ett tio-tal Agenda 21-samordnare i Dalarna och Gävleborg, med ett
antal personer som arbetar med miljöfrågor i Borlänge kommun, med Ann-Marie
Sörbergs vid Dalarnas kommunförbund, Lena Jarlöv, Elsmari Julin och Erik
Westholm, Dalarnas Forskningsråd samt Kåre Olsson, Skattungbyn. Förarbeten till
detta PM har diskuterats vid ett möte den 28 maj 1996 med Agenda 21-samordnare
i Dalarna och vid ett forskarseminarium på Vassbo 12 Juni 1996 (I texten hänvisar
jag ibland till inlägg från Vassboseminariet. Deltagarförteckning bifogas). Vidare
har jag fört in erfarenheter från byautveckling och utvecklingsprojekt för kvinnor
redovisade i ett antal rapporter. Dessa illustrerar problem och trögheter för dem
som vill bedriva förändringsarbete på 'gräsrotsnivå'.

Mitt syfte med denna text är lyfta fram några forskningsfrågor formulerade i
perspektivet 'Agenda 21 som en del i en förändringsprocess'. Att studera
miljöarbetet som en del i en samhällelig förändringsprocess innebär bl.a. att
försöka se samspelet mellan olika aktörer i denna process. Viktiga frågeställningar
blir då: Hur kan en förändringsprocess initieras eller stödjas? Vilka aktörer är
viktiga? Vilka möjligheter resp problem och hinder tar form för de olika aktörerna?
Hur tas nya krav, ny kunskap och nytt tänkande upp av de olika aktörerna?
Kommunen/landstingskommunen med sina olika instanser är en trögföränderlig
komplex organisation som nu förväntas inta en central roll som katalysator för en
denna samhällsomställning. Hur tar detta svåra uppdrag form?

Det är i detta perspektiv jag diskuterar samtalen med Agenda 21-samordnarna.
Syftet med detta PM är dels att lyfta fram deras frågor och problem såsom de kom
fram i samtalen, dels att sätta in samordnarnas arbete i ett vidare perspektiv där
processen som helhet med interaktionen mellan dess olika aktörer fokuseras. Ur
detta formuleras sedan ett antal forskningfrågor som skulle kunna utgöra en
utgångspunkt för utveckling av ett forskningsprogram inom EKOS.

I december 1996

Inga Michaeli
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1 Utgångspunkten -miljöarbetet en del en förändringsprocess

Krav på samhällsomställning
Dagens miljöproblem i Sverige härrör i huvudsak från de diffusa utsläppen. Medan
de flesta större punktutsläppen kunnat åtgärdas återstår i dag de många, men var
för sig små utsläppen från varor, uppvärmning, trafik m.m. I dag betonas därför från
många håll att 'det ekologiska imperativet' innebär krav på en förändring i vårt sätt
att leva i vardagen, vi måste utveckla ett kretsloppssamhälle, ett samhälle som är
uthålligt såväl i ekologisk som i social mening. Miljöarbetet handlar därför, med
detta synsätt, ytterst om en förändring av samhällets sätt att fungera. Uttryck som
samhällsomställning används, krav på ändrad livsstiloch värderingsgrund
framhålls o.s.v. Många menar att ekologiska systemets krav är oförenliga med
ekonomisk tillväxt, andra att det är industrisamhällets lineära produktionslogik som
är problemet. Andra åter talar om en ny samhällsform som är på väg att växa fram,
ett kunskapssamhälle där nätverk, flexibilitet, individualism, kreativitet och
processyn är honnörsord, ett samhälle kanske mer förenligt med ekosystemens
krav.

Ett processperspektiv
Ett processperspektiv ligger i botten även hos FN:s Rio-deklaration och dess
handlingsprogram "Agenda 21" som antogs i Juni 1992. Här formuleras
uppmaningen att världen folk måste formulera en Agenda för det 21 :a århundradet.
Denna uppmaning innehåller även förslag för den lokala nivån: "Senast 1996 bör
de flesta lokala myndigheterna i varje land ha inlett ett samrådsförfarande med
befolkningen och uppnått enighet om en lokal Agenda 21 för området i fråga. 11

(Kapitel 28). Här sägs att varje lokal myndighet bör inleda en dialog med sina
medborgare, lokala organisationer och privata företag. Att myndigheterna kan lära
något av medborgarna. Att samråd kan väntas höja hushållens medvetande i
frågor som rör hållbar utveckling. Den statliga miljövårdsberedningen (1993-04-13)
understryker att det svenska samhället förändras så att allt mer ansvar flyttas från
den centrala till den lokala nivån och att kommunerna spelar en avgörande roll i
arbetet att ställa om till ett kretsloppsanpassat samhälle. Här betonas alltså
processen och de många olika aktörernas betydelse för miljöarbetet. Till skillnad
från de flesta andra FN-deklarationer som riktar sig till staternas regeringar så har
uppmaningen i Rio-deklarationen ett utpräglat underifrånperspektiv. Stat och
kommun är inte de självklara huvudaktörerna i miljöarbetet, men de är viktiga som
katalysatorer för att få igång en process där Agendan formuleras, och de är viktiga
som de aktörer som tillhandahåller en stödjande infrastruktur nödvändig för att
andra aktörer ska kunna ta initiativ.

De olika aktörerna ses alltså medverkande i en förändringsprocess. Denna
förändring kan rimligtvis komma att omfatta även aktörernas organisatoriska
struktur i sig. Nya aktörer och institutionella former kan komma att utvecklas i denna
process medan de gamla upplöses eller förändras. T.ex. har betoningen av
miljöfrågorna inneburit att många kommuner flyttat ansvaret för dessa frågor från
nämnd till kommunstyrelse vilket förändrat den kommunala organisationens
struktur, och Agenda 21 samordnarnas direktkontakt med medborgarna förändrar
politikerrollen o.s.v.
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Jämfört med många andra äldre politikområden är miljöpolitiken av speciell art-
Inom bostadspolitik och sjukvårdspolitik har grundproblemet, i varje fall i vissa faser
handlat om att 'producera' något: bostäder, anläggningar eller tjänster. Inom
miljöpolitiken handlar det istället, med den radikala framtoningen ovan, om att
'ställa om samhället', att förändra samhällets sätt att fungera. Även här handlar det
om att 'producera'; att utveckla och införa ny teknik, utforma och införa
kretsloppsanpassad infrastruktur o.s.v. Dessa nya tekniska lösningar och system
består emellertid inte bara av tekniska produkter, grunden är istället de sociala
system som bär upp dessa tekniska komponenter. Miljöpolitik handlar därför i hög
grad om de olika aktörer som utformar, producerar, använder, påverkar dessa olika
tekniska system, att dessa aktörer är villiga att anpassa sitt handlande så att
systemet som helhet fungerar i överensstämmelse med de ekologiska kraven.
MiljÖpolitikens ambitioner har därför paralleller med den svenska
folkbildningstraditionen med dess dialektik mellan disciplinering och frigörelse.

Miljöarbetet en del i en större samhällsförändring
En samhällsomställning föranledd av miljökraven är dock inte någon isolerad
företeelse. Snarare kan man se Agenda 21 som en del i en större
förändringsprocess. Globaliseringen avekonomin leder till att nationalstaterna
förlorat i betydelse, att staternas regeringar förlorat i makt, varför regionerna
förväntas bli viktigare. På samma sätt har den tekniska, inte minst den datatekniska
utvecklingen inneburit att den tunga industrin förlorat i betydelse. Vid
Vassboseminariet juni 96 formulerade Kåre Olsson det så att industrialisternas
makt över arbetstillfällen och kapitalet minskat och istället har makt flyttats över till
börsmäklare och 'klippare'. I ett tidigare skede var det maktbalansen mellan de två
polerna: industrialister och den formella demokratin med dess tjänstemän, som
dominerade utvecklingen. Det var i denna maktbalans man försökte forma
"folkhemmet", skapa arbetstillfällen, ge infrastruktur åt industrialisterna och social
service åt folket. l dag har makten förskjutits till diffusa aktörer allt i från
'börsklippare' tillopinionsbildande miljöföreningar. Att se miljöarbetet som en
process med många aktörer är därför helt i överensstämmelse med denna tendens
till samhällsförändring.

Andra talar om "Risksamhället" (Beck 1992, Giddens 1991 ). Industrisamhället själv
har utvecklats så att det är på väg att bli något helt annat. De offentliga
institutionerna konstruerades för att fördela och ordna "godor", där eliten,
experterna, visste hur allt var och skulle ordnas. l dagens samhälle är det istället
risker och dåligheter som fördelas, men risker har ingen ordning och ingen
rangordning. Det finns inga kriterier för att fördela risker, vilket gör att experternas
och därmed institutionernas legitimitet undergrävs. För den enskilda människan
finns ingen 'ledstång', ingen tradition att hålla sig till. Ungdomar kan inte göra som
pappa eller mamma, inte stanna på orten. De uppväxande konfronteras med risker
men måste hantera dessa själva. (Erik Westholm, stencil Vassboseminariet juni 96
samt Westholm 1996). I detta perspektiv är Dalarna som region intressant. Byarna
med sina gamla traditioner och dagens livaktiga byaröreiser kan vara en potential i
denna process.
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Samhällsomställning och samhällsomvandling
Många samhällsteoretiker talar om en ny fas i det moderna samhällets utveckling
som är på väg att ta form. Det kan vara meningsfullt att här skilja mellan
'samhällsomställning' och 'samhällsomvandling' genom att låta
'samhällsomställning' syfta på de medvetna försök som görs utifrån den formella
demokratins institutioner för att hantera miljöproblemen. Man kan alltså tala om en
samhällsomvandling som pågår där nya strukturer tar form inom de gamla och
omvandlar de gamla, där de gamla är både hinder men också kan vara stöd för de
nya (K. Olsson, Vassboseminariet). I denna omvandling försöker vi som människor,
med hjälp av våra institutioner för kollektivt handlande att efter förmåga 'ställa om
samhället' så att omvandlingen går mot ett mer uthålligt samhälle i ekologisk och
social mening. Med Habermas begrepp kan man tala om att ekonomin som globalt
system driver fram en 'systemintegration'. Denna 'systemintegration' försöker vi
människor hantera genom att i vår livsvärld forma olika institutioner för omställning
för att klara både det ekologiska imperativet och 'den sociala integrationen'.

2. Fokus för ett forskningsprogram om Agenda 21 som process

Kommunen har sedan gammalt haft en myndighetsutövande roll i hälso- och
miljöfrågor. Denna roll har i huvudsak varit övervakande: att kontrollera
livsmedelsbutiker, restauranger, industriutsläpp, att förbjuda verksamheter som ger
sanitära olägenheter o.s.v. Dagens miljöpolitik omfattar mycket mer och berör olika
delar inom den kommunala organisationen. Den kan handla om att utveckla
kretsloppsanpassade avfallshanteringssystem, energisystem som utnyttjar lokal
bioenergi, eller kollektiva transportsystem, den kan handla om att värna om
biologisk mångfald t.ex. genom att röja skog, kalka sjöar m.m. eller att minska den
kommunala organisationens egen belastning på miljön, t.ex. genom att ändra städ-
och mathållningsrutiner vid kommunens egna institutioner så som daghem, skolor
och servicehus.

Med Agenda 21 har medborgarna ställts i fokus, deras livsstil, kunskap och
engagemang. Ett enormt folkbildningsarbete kan förutspås om Agensa 21 tas på
allvar. Många kommuner har anställt en speciell Agenda 21-samordnare som har
ägnat en stor del av sin tid åt att informera och engagera allmänhet och företag för
att få deras vardagliga konkreta verksamheter mer kretsloppsinriktade.
Samordnarna har ofta haft rollen som förmedlare mellan vardagliga verksamheter
och den kommunala administrationen.

Agenda 21-samordnarnas tydligaste uppdrag under 1996 har dock varit att arbeta
fram ett dokument till årsskiftet 1996-97. Många var anställda just för detta. Denna
typ av tjänst kan därför komma att försvinna i många kommuner under de närmaste
åren på samma sätt som de tidigare energisparrådgivarna försvunnit. Att knyta ett
forskningsprogram till just denna typ av tjänst är därför inte rimligt. Agenda 21-
arbetet kan också ges en mycket vid tolkning som all den verksamhet initierad av
stat, landsting, kommun som görs för att åstadkomma en omställning mot bärkraft
inför det 21 :a århundradet. Detta ger ett mycket stort verksamhetsområde men är
samtidigt är knutet till kommunens/landstingskommunens uppfattning om vad som
måste göras.
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Den avgränsning jag vill göra här för mina tankar kring ett forskningsprogram är att
knyta detta till det som är det speciella med Agenda 21 på lokal nivå nämligen
betoningen av underifrånperspektivet och kommunen som katalysator. I fokus för
ett forskningsprogram för 'Agenda 21 som förändringsprocess' vill jag därför sätta
samspelet mellan medborgare, lokala organisationer och
kommunen/landstingskommunen i arbetet för en omställning till ett långsiktigt
hållbart samhälle. I denna process har under 1996 de kommunala Agenda 21-
samordnarna haft en central roll som förmedlare mellan medborgare och
kommunen, mellan vardagliga verksamheter och den kommunala
administrationen. Forskningsfrågorna nedan är formulerade utifrån denna Agenda
21- funktion. Jag kommer också att tala om Agenda 21-arbetare även om det inte är
säkert att det finns en tjänst med detta namn i alla kommuner i framtiden.

3. Planeringssyn, kunskapsutveckling och forskningsmodell

Miljöproblematiken är av en sådan grundläggande art att diskussioner om problem
och möjligheter förutsätter två perspektiv, ett utopiskt och ett kritiskt (Benhabib
1992): A ena sidan bygger föreställningen om kretsloppstänkande, behovet av
ändrad livsstiloch byte av tekniska system m.m. på en framåtblickande vision om
vad som är nödvändigt för ett framtida drägligt samhälle. A andra sidan finns
problemen med institutionernas och samhällsstrukturernas tröghet och
marknadsekonomins krav på tillväxt som gör att visionen kanske inte uppnås.
Ibland talar man om dessa två perspektiv som inifrån- resp. utifrånperspektiv.
Inifrånperspektvet avspeglar de enskilda aktörernas perspektiv. Problem och
visioner analyseras så som de uppfattas av de människor som arbetar med dessa
problem. T.ex frågar sig planerarna varför folk inte vill sortera sopor, vilka hushåll
som vill bo var, hur bygger man för gemenskap? o.s.v. I utifrånperspektivet
analyseras samhällsutvecklingen "utifrån". Man betraktar interaktionen mellan
aktörer och hur de ingår i en större samhällsprocess. Man analyserar
bakomliggande maktstrukturer, diskuterar politikens och samhällsplaneringens roll
i samhällsutvecklingen, försöker förklara varför olika aktörer lyckats resp. inte
lyckats o.s.v.

Att använda enbart ett inifrånperspektiv ger emellertid en idealism; "bara vi villoch
arbetar ordentligt allihop så borde det gå". Man ser inte maktstrukturer, ekonomins
logik o.s.v. Att bara använda utifrånperspektivet ger å andra sidan en deterministisk
modell, där budskapet är vanmakt. Allt som händer förklaras ytterst av
samhällssystemet som helhet, ekonomins obönhörlighet, revirstriderna inom
byråkratin, den tekniska utvecklingen el. dyl (Habermas 1987). För de faktiska
aktörerna ger enbart denna form av kunskap sällan vägledning eller hopp; Man blir
en liten kugge i ett stort system som inte går att påverka. Det är alltså någon form av
'både/och'-kunskap som behövs, kanske så att man växlar mellan olika perspektiv.

Samhällsplaneringen och dess forskning har emellertid i hög grad varit präglad av
en ensidighet i perspektiv. Dess tankemodell har formats av maskinmetaforen och
hämtat sina förebilder från den tekniska och naturvetenskapliga forskningen. Med
denna metafor ses samhället som ett system med givna 'lagar' eller mönster för hur
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folk beter sig; de väljer varor, bostadsort, pendlar o.s.v. enligt vissa givna mönster
baserade på vissa preferenser, liksom de umgås med grannar, hamnar i konflikt,
bygger upp sina familjer o.s.v. enligt vissa mönster. Det är då forskarens sak att
avtäcka dessa mönster, varpå planeraren kan använda denna kunskap för att
bygga bostäder, forma grannskapskapsområden, utveckla transportsystem o.s.v.
Detta synsätt uttrycktes redan av Uno Åhren 1945 i skriften "Ett planmässigt
samhällsbyggande". (Åhren 1945). I relation till människorna i samhället har
samhällsplaneringen alltså präglats av ett uppifrån eller utifrån perspektiv.
Samtidigt innefattar maskinmetaforen föreställningen att det finns en maskinskötare
I planerare som står utanför maskinen och kontrollerar den. Något kritiskt
utifrånperspektiv på planeringen och politiken i ett större sammanhang ryms därför
inte i denna tankemodell. Här existerar bara 'maskinskötarens' eget
inifrånperspektiv. Något bådeioch perspektiv ryms därför inte i denna tankemodell,
vare sig så att planerarna försöker inta vardagslivets perspektiv, eller så att
planerarenipolitikern försöker reflektera över sin egen roll i ett större sammanhang.

Dagens miljöengagemang, inte minst genom Rio-deklarationen och Agenda 21
präglas emellertid av ett avståndstagande från denna maskinmetafor. Samhället är
inte en maskin som kan ställas om genom att några experter rör på några spakar .
Det är istället processen med de många aktörerna som betonas där stat och
kommun kan inta rollen som katalysatorer, som samordnare. Planering ses istället
som en form av generativ planering, en dialog mellan kommunen och samhällets
olika aktörer. Med denna processyn bör rimligtvis även synen på kunskap och
forskarens roll förändras liksom synen på kunskap för planering. För forskaren
handlar det nu snarare om att urskilja olika 'mekanismer' som påverkar dialogen
mellan kommun och medborgare, att hitta begrepp och synsätt så att drag i
processen blir synliga och förståeliga. Själva forskningsprocessen blir en form av
lärprocess där så väl människorna i sina vardagliga verksamheter, människorna i
den lokala byråkratin och forskaren lär sig. Visionen blir en kollektiv lärprocess, där
man gemensamt utvecklar begrepp och arbetar med teoribygge (Nordesjö 1995).

Denna syn på kunskapsgenerering och forskning förekom under 1970-80-talen
inom samhällsplaneringsforskningen och gick då ofta under namnet
'aktionsforskning' (Birgersson 1996, Gunnemark, Jarlöv, Lennartsson 1991 ). I dag
förekommer den bl.a. inom företagsekonomin knuten tillorganisationsutveckling
(Philips 1988) och inom arbetsmiljöforskningen. Även inom kvinnoforskningen
experimenterar man med denna typ av kunskapsgenerering där en viktig del av
kunskapen fås genom gemensam reflexion kring egna erfarenheter. (Gullbrandsen
1990, Maguire 1987) I dessa sammanhang talas om 'participationsforskning',
'aktionsforskning' och 'forskarcirklar' som teknik (Tora Friberg).

Gemensamt för alla dessa ansatser är att forskaren är både innanför och utanför,
tar del av aktörernas inifrånperspektivoch bidrar med forskningens
utifrånperspektiv. Forskaren kan delta i processen, ev medverka till att initiera den
(Jarlöv 1996), och i detta bidra som 'bollplank' för diskussioner (Rene Mårtensson),
hjälpa till att urskilja och analysera olika perspektiv, målkonflikter, reflektera kring
förändringsprocesser som pågår o.s.v. För detta måste forskaren kunna sätta sig in
i den enskilda aktörernas situation, men samtidigt ha distans för att även kunna
sätta sig in i andra perspektivoch bidra med reflexioner kring denna process.
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NRC och EKOS och Dalarna som forskningspark
En sådan forskningsmodell borde kunna vara tillämpbar för NRC och EKOS. I en
diskussion med t.ex. kommunala politiker och tjänstemän kan forskarna diskutera
lämpliga tekniska lösningar och belysa konkreta problem sett ur olika aktörers
perspektiv, samtidigt som reflexion kring erfarenheter från den pågående
processen kan ge möjligheter att förstå och hantera olika konflikter och trögheter
som tagit form. NRC och EKOS kan tillsammans ge utrymme för en
kunskapsutveckling av både/och-typ. Inom NRC kan konkreta lösningar utvecklas,
medan EKOS måste kunna rymma även en kritisk diskussion, en plats för reflexion,
en reflexionsgrupp.

I diskussionen om NRC har det talats om området Falun -Borlänge som en
forskningspark där man kan experimentera med olika lösningar. Miljöproblemen
och frågan om 'samhällsomställning' ter sig emellertid olika i en kommun med en
medelstor stad resp. i en glesbygdskommun. Forskningsprogrammet bör därför
formuleras så att det har relevans för såväl större tätorter som för
glesbygdskommuner. Med den utgångspunkten kan man tala om hela Dalarna
som en forskningspark (Forskningspark är kanske bra som ord, man slipper
uttrycket 'forskningsobjekt' vilket passar dåligt i ett 'participationsforsknings-
koncept'). Men Dalarna som 'forskningspark' ska inte ses som en plats för
modellutveckling utan som en plats för reflexion. (Vassboseminariet)

4. Intervjuer och samtal med Agenda 21 samordnare våren 1996

Under våren 1996 intervjuade jag 8 personer verksamma inom Agenda 21 främst
inom Dalarna och Gävleborg. Vidare deltog jag i ett möte för Agenda 21-
samordnarna i Dalarna där jag fick tillfälle till samtal med dem. I detta avsnitt ger
jag en bakgrundsbild av deras arbete och situation som den framkommit i dessa
samtal. l avsnittet 'Forskningsfrågor' redovisas deras syn på kunskapsbehovet i sitt
arbete.

Agenda 21 våren 1996
Våren 1996 pågick någon form av aktivitet i de flesta kommuner i Sverige under
namnet Agenda 21. Agendan ska utformas efter lokala förhållanden sägs det i FN-
dokumentet. Den har följaktligen tagits upp på mycket olika sätt i kommunerna.
Agenda 21-samordnarna representerade en mycket liten och ofta udda grupp inom
den kommunala byråkratin. Många av samordnarna var kunniga miljöinformatörer
eller miljöinspektörer från början, med god kunskap om den kommunala
organisationen och hur man ska gå till väga för att driva frågor inom denna. Andra
var entusiastiska ungdomar som jobbade på projekt, ofta ALU-tjänster och som såg
som sin uppgift att föra in nya tankar i den kommunala organisationen, men som
kanske egentligen hade små möjligheter att nå fram i organisationens tröga
strukturer. Åter andra valde ut ett område som såg ut att vara framkomligt och
brydde sig inte om det som krävde strid. På motsvarande sätt fanns det olika grad
och former av politiskt stöd. l en kommun ingick de tunga personerna från
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kommunstyrelsen i Agenda 21-gruppen. I en annan kommun var den politiska
Agenda 21-gruppen svag och oengagerad och Agenda 21-samordnaren var helt
skild från den mycket viktigare politiska grupp som hade hand om de övergripande

miljöfrågorna.

Detta gav givetvis olika inriktning på arbetet. Våren 1996 fanns allt från att
samordnarens uppgift var att se till att de olika kommunala förvaltningarna följde
den beslutade miljöplanen, till enbart utåtriktat informationsarbete mot skola, dagis,

äldreomsorg, kökspersonal, företag, affärer, föreningar, bostadsområden,
handikappade, arbetslösa. Arbetet handlade om allt från sopsortering,
kompostering och lokalodling, urinseparering till upphandling av varor,
städkemikalier, miljövänligt bränsle, samtransporter, återbruk av byggmaterial vid
rivning, räntefri ekonomi. (Pine11996 och Agenda 21-arbete i Dalarnas kommuner.
Dagsläget April 1996). I varje fall i landsbygdskommunerna tycks en viktig ambition
ha varit att skapa lokala kretslopp vilket gör att Agenda 21-arbetet sammanföll med
eller förstärkte ideer kring lokalt utvecklingsarbete, byaröreiser, "låt hela Sverige
leva" o.s.v. Gemenskap, lokalt engagemang, framtidstro, stärka människors
självförtroende var därför värden som genomsyrade retoriken kring Agenda 21 i
många landsbygdskommuner. Flera samordnare arbetade t.ex. med arbetslösa
ungdomar för att hjälpa dem till större självförtroende, en förutsättning för att dessa
ungdomar ska kunna engagera sig i ortens lokala utveckling och i miljöfrågor.

Agenda 21-arbetet våren 1996 syftade alltså inte bara till att i samråd komma fram
till ett dokument, utan handlade också om ett konkret arbete; att sortera sopor, att
handla miljövänligt, att minska bilåkandet o.s.v. I Dalarna var Agenda 21-arbetarna
helt överens om att deras arbete syftade till att initiera olika processer. Den i FN-
dokumentet efterfrågade planen som skulle levereras till staten vid årsskiftet 1996 -

1997 var inte det viktiga. Den sågs i stället som ett medel för att driva fram en
aktivitet från kommunernas sida.

'Dialogplanering' som kräver 'gränsgångare'
Agenda 21-samordnaren hade ofta en speciell roll som förmedlare mellan
vardagslivet med de vardagliga verksamheterna och den kommunala
administrationen med dess regelsystem. De måste å ena sidan engagera och
entusiasmera och å andra sidan hjälpa till med att ordna bygglov, hitta krypvägar
kring ett stelt skolsystem, hjälpa till med att ansöka om pengar, kämpa för att
resurspersoner i dagisverksamheten inte dras in o.s.v. Denna roll som
'gränsgångare' gäller dock inte bara Agenda 21-samordnaren, utan den kan ta
form t.ex. mellan hyresgäster och bostadsbolag, mellan byn och kommunen, eller
mellan daghemmet och den kommunala administrationen.

Dessa 'gränsgångare' som medierar mellan olika världar ser jag som ett viktigt
inslag i den 'dialogplanering' som efterfrågas i FN-dokumentet. Troligtvis är en
sådan person en förutsättning för att man ska kunna utveckla lokalt anpassade
lösningar, anpassade till vad människor själva vill ha och deras eget engagemang.
Exempel där man misslyckats med att utforma lokalt anpassade lösningar är
många av sopsorteringsmodellerna där de privata entreprenörerna tillämpar sitt
system medan folk blir arga för att de tvingas anpassa sig till ett för dem opraktiskt,
ologiskt eller icke estetiskt system. l en Dalakommun fällde t.ex. kommunen
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björkarna i ett litet grönområde mellan husen för att få plats med de nya

soptunnorna, vilket väckte en ursinnig insändarstorm.

Problem i Agenda 21-processen
Samtidigt med att man i de flesta svenska kommuner startat en Agenda 21-
process, så pågår ett flertal andra processer som ofta står i motsättning till
ambitionerna med Agenda 21. De tre nedanstående är de som lyftes fram i mina
intervjuer .

Lag om glan för avfallshantering och groducentansvar
Sedan 1991 finns en lag som ålägger kommunerna att upprätta en plan för
avfallshanteringen. Några kommuner hanterar kommunens avfall själv, medan
andra anlitar privata entreprenörer. I några fall har man upprättat kontrakt som
tvingar kommunen att leverera en viss mängd avfall för ett antal år framåt. Detta
ledde till situationer där Agenda 21-samordnarens ansträngningar att få folk att ta
hand om sitt eget avfall genom bl.a. kompostering, kom i konflikt med t.ex. tekniska
kontorets ambitioner att fullfölja sin del av kontraktet med avfallsentreprenören.

Till detta kommer sedan 'producentansvaret'. Genom lag är alla varuproducenter
tvingade att samla ihop och återbruka en viss mängd av alla de förpackningar som
deras varor är förpackade i. För detta ändamål har producenterna bildat
'materialbolag', som ska sköta denna insamling. Återinsamlingskravet är emellertid
uttryckt i procenttal för hela landet, vilket innebär att materialbolagen föredrar att
samla in i större städer då detta är billigare, medan landsbygden får sköta sig själv.
På motsvarande sätt finns en angivelse om en container per 1000 invånare. För en
glesbygdskommun som Älvdalen svarar det mot 8 containers för hela kommunen.
För många människor i kommunen skulle detta betyda en resväg på flera mil bara
för att lämna sina sopor. Kommunen har emellertid ingen skyldighet längre att ta
hand om denna typ av sopor, vilket kan innebära att det blir kvar t.ex.
'konservburksberg' lite var stans.

EU-anRassning och internationalisering
EU:s grundläggande princip är ju fri rörlighet, för varor, arbete och kapital. När det
gäller varor står denna princip oftast i konflikt med principen om uthållig utveckling
och lokala kretslopp. Denna motsättning tar konkret form som en konflikt mellan
t.ex. daghemmets önskan att köpa potatis hos den ekologiskt odlande bonden i
trakten och EU:s krav på att alla i hela EU ska ha mjölighet att lämna anbud när det
gäller kommunala inköp. Här diskuterade Agenda 21-samordnarna kreativa
lösningar för att gå runt reglerna: t.ex. genom att daghemmen själva köpte in
sättpotitsen och sedan 'arenderade' bondens mark och arbetsinsats för att på
hösten få sin självägda potatis levererad.

Ett annat inte enbart administrativt problem hade att göra med risken för
smittspridning. I och med det ökade miljömedvetandet har restauranger och storkök
börjat leverera sitt matavfall till svinuppfödare. Det gamla traditionella kretsloppet
börjar återuppstå kan man tycka, helt i enlighet med Agenda 21 :s ambitioner. Men
i och med EU:s gränsöverskridande köttleveranser så kan miljö- och
hälsoskyddsmyndigheterna inte längre garantera att köttet är fritt från t.ex. svinpest.
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Svinpest är en sjukdom som svin men inte människor kan drabbas av. I den mat
som vi själva äter och mår bra av, kan det därför mycket väl finnas smitta som
grisarna bli sjuka av. Matrester måste man alltså hitta någon annan lösning för, t.ex
röta och få fram biogas. Men detta kräver stora anläggningar och troligtvis
centraliserade lösningar.

Kommunala bek~mmer. Neddragning av offentlig sektor. sociala Rroblem.
arbetslöshet.
Den kommunala organisationen med dess politiker och tjänstemän är i dag utsatt
för hård press i form av försämrad ekonomi, krav på neddragning av offentlig
sektorn och arbetslöshet och sociala problem i befolkningen. l denna situation har
många kommuner sett miljöfrågan som en mjölighet att arbeta med något positivt.
Miljöarbetet har blivit något för kommunen att lyfta fram, visa upp sina ambitioner,
"sätta kommunen på kartan", Agenda 21 är vällämpad för detta, genom att
betoningen av lokal utformning ger möjligheter för kommunledningen att engagera
sig utan allt för stora ekonomiska utfästelser. Samtidigt innebär miljöarbetet inom
de kommunala verksamheterna ofta krav på en större arbetsinsats, t.ex.
sopsortering inom äldreomsorgen eller kravodlad mat, kompostering och odling vid

daghemmen.

Gränsgångarens dilemma
De tre processerna ovan bröts mot Agenda 21-processen på olika sätt. T.ex. i form
av målkonflikter så att en strävan efter lokalt kretslopp står i strid mot EU:s
rörlighetsmål eller så att olika förvaltningars 'revir' och aktörernas olika roller
utmanades. T.ex. borde en 'dialogplanering' innebära en förändrad roll för
politikerna. Om 'gränsgångaren' förmedlar mellan vardagslivoch administration
har de då inte övertagit en klassisk politikerroll; att fånga upp medborgarnas
åsikter?

Dessa målkonflikter och institutionella förskjutningar tar för 'gränsgångarna' form
som en slitning i en motsättningsfylld roll med dubbla lojaliteter. En likartad roll har
socialarbetarna levt i sedan länge, men nu kanske en ny kategori är på väg att iklä
sig denna. Mina intervjuer har gett flera exempel på denna motsättning.

En Agenda 21-samordnare berättade hur hon fick Agenda 21-projektet att
förlängas genom att dels fråga kommunledningen vad de egentligen hade tänkt sig
med att satsa på Agenda 21 l dels hänvisa till FN-dokumentets uppdrag och till alla
projekt som hon dragit igång. Genom att ställa den kommunala organisationen mot
människorna som deltog i de olika projekten, deras engagemang och förväntningar
lyckades hon får Agenda 21-arbetet att leva vidare. Men, sa hon det hade varit en
tung tid och hon hade varit nära att ge upp många gånger .

En annan Agenda 21-samordnare hade hjälpt barnstugorna att starta
kompostering och egen odling. Kommunen ville sedan dra in daghemmens egen
matlagning och lägga ut den på ett storkök, något som Agenda 21-samordnaren
såg som helt i strid med Agenda 21-tanken. Den dubbla lojaliteten med å ena
sidan daghemmen och deras engagemang och å andra sidan med
kommunledningen såsom tjänsteman vid kommunen blev svår att hantera för
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samordnaren och kommunledningen uttryckte sin irritation. Ett tredje exempel
gällde också barnomsorgen där ett spännande utvecklingsarbete kring miljöfrågan
splittrades upp genom en omorganisering där arbetslagen slogs sönder och
entusiasmen i utvecklingsarbetet byttes mot förbittring och håglöshet. l denna
process var det en arbetsledare som hade rollen som 'gränsgångare' och slets hårt
i sina dubbla lojaliteter.

De tre exemplen visar hur 'gränsgångaren' som medlare mellan de två 'världarna'
kan hamna i dubbla lojaliteter. De visar hur de i dessa lojalitetskonflikter riskerar att
stötas ut ur något av lägren. 'Gränsgångarens' situation kan också tolkas med hjälp
av begreppen 'in- resp utdefiniering' (Mathisen 1980). Människor med 'besvärliga'
tankar, t.ex. om kretslopp och matlagning på dagis, kan antingen 'indefinieras': De
dras in i organisationen och får vara med om de tänker och handlar så som det
förväntas där. Eller så kan de 'utdefinieras', d.v.s. de marginaliseras så som udda
figurer som inte riktigt är att räkna med. Att kunna balansera på gränsen mellan in-
och utdefiniering kanske är den samhällsförändrande eldsjälens viktigaste

kompetens.

5. Forskningsfrågor knutna till Agenda 21 som process

Här följer ett antal forskningsfrågor, där 1 -4 i huvudsak är en uppräkning av de
kunskapsområden som A-21-samordnarna tagit upp, medan fråga 5 och 6 utgår
från ett 'utifrånperspektiv' där Agenda 21-processen ses i ett större sammanhang
och fråga 7 är en metodfråga.

1. Riktning och ramar för ett bärkraftigt samhälle

a) Hur kan en bärkraftig samhällsstruktur te sig: tätortsstruktur, land-stad,
transportsystem o.s.v? (Rene Mårtenssons fråga. Många av de frågor som Tor
Eriksson tagit upp i sin inventering ryms under denna fråga).

Denna typ av frågor ligger i ett gränsområde mellan tekniska beräkningar och
'samhällskunskap'. Utifrån ett antal antagande om teknik, näringsliv, resursbehov,
människors beteenden m.m. kan man konstruera ett antal tänkta exempel för att se
hur de slår m.a.p. kretsloppen storlek, energiförbrukning el.dyl. Sådana
beräkningar kan vara av värde för att konkret välja mellan t.ex. två
transportsystemsinvesteringar, eller för att diskutera visioner, riktning för en
utveckling. Risken är dock att detta tänkande ger en statisk syn på samhället, där
'slutmålet' fokuseras. Planerarna fångas i en samhällssyn där samhället blir ett
objekt, där de glömmer att utvecklingen är en process med många aktörer, där
visionen aldrig är statisk utan bara kan ange en ritning.

b) Ett annat sätt att diskutera önskvärd riktning för en samhällsförändring är med
hjälp av en teori om relationen människa-samhälle-natur. Som exempel på detta
kan man se "det naturliga stegets" fyra systemvillkor. Här slipper man ifrån att
diskutera önskvärt framtida tillstånd i konkreta termer. Istället har man problemet att
konkretisera vad de fyra systemvillkoren innebär just här, i denna beslutssituation.
Problemet med det naturliga stegets fyra villkor är t.ex. att de förutsätter ett tvärt
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brott med det bestående. (Vassboseminariet).

En viktig diskussion här är vilken föreställning om förändring (vilken
världsuppfattning) som visionen ska ingå i. Normalt i naturen, när ett organiskt
system har byggt upp en struktur som inte duger längre så utvecklar den en struktur
på en högre komplexitetsnivå. För att vi ska kunna ta oss till 'det uthålliga
samhället' måste vi vidmakthålla de strukturer som bär men slänga ut det andra.
Forskningsfrågorna blir då:
-Hur ser det nya ut?
-Hur underlätta det nya?
-Hur hindra det som försvårar?
(efter Louise Ahlström-Söderling, Vassboseminariet)

c) Utopin mellan idylloch science fiction
A-21-samordnarna använde ofta visionen som en teknik för att engagera folk, få
dem att komma igång och ta ansvar själva. Här skulle man kunna tillföra en del
humanistiskt och samhällsvetenskapligt tänkande, kanske i form av en antologi
med ett antal artiklar kring utopins roll t.ex.
-Utopin som uttryck för en gemensam identitet.
A-21-samordnarna menade att de visioner som deltagarna vid olika möten
formulerade var likartade för såväl kommunstyrelsen som byalaget och
dagispersonalen. Detta skulle kunna tänkas bero på att en likartad kultur och
barndom, där 'den röda stugan' representerar barndomen och tryggheten och tar
form i utopin. En nations identitet och gemensamma kultur skulle då kunna förklara
de likartade utopierna, eller omvänt. Här vet jag att kulturantropologerna har
intressanta tankar om 'utopin' som det ofullgångna som hör till nuet mellan dåtid
och framtid.
-Den provisoriska utopin som en del i en strategi.
Här kan samälisvetenskaperna bidra genom att diskutera visionen i relation till
olika utvecklingsteorier/tendenser (av den typ som diskuterades inledningsvis).
Utopin handlar då om hur man kan åstadkomma något önskvärt genom att rätt
hantera den utveckling som anas. (se b. ovan).

2. Hur kan man ta vara Rå människors engagemang och medvetenhet och
stimulera Rrocesser?
Dessa frågor verkade de flesta A-21-samordnarna känna behov av att få diskutera
och få del av andras erfarenheter om.

a) Hur stärka människors självförtroende? Hur skapa självgående grupper, resp.
inte förstöra dem? (Empowering). (Detta har Rene Mårtensson och Birgitta
Söderlund arbetat mycket med, t.ex. i relation till arbetslös ungdom).

b) Dokumentera processer från visionsskapande till handlingsprogram till handling.
Uppföljning av handlingsprogram.

c) En byeiler ett bostadsområde är emellertid inte någon homogen grupp, utan
innehåller i sig ofta ett antalolika grupperingar, nätverk och konflikter. Ann-Marie
Sörbergs (Dalarnas kommunförbund) har tillsammans med några av A-21-
samordnarna utvecklat ett rollspel att användas som ett instrument för människorna



i t.ex. en by för att förutse och föregripa problem och konflikter. Man skulle kunna
pröva detta rollspel i en eller ett par byar/bostadsområden för att se vad detta kan
ge och kanske jämföra med en aktion där folk 'drar igång' utan föregående rollspel

d) Hur upplever människor denna process med A-21-samordnarens önskan om att
något ska göras. Känner de sig irriterade av 'myndigheters intrång', eller stärkta av
en lyckad aktion med stärkt social samhörighet som följd. Blir eldsjälarna
marginaliserade i byn, möts de av motstånd 'uppifrån' eller från den egna gruppen
med splittring och uppgivenhet som följd? Har Dalarna, med sin tradition av byar
med självstyre inget behov av A 21-samordnarens försök att få igång processer?

3. Ekologins kunskaRsfråga
Hur ska en ekologisk kunskap integreras i oss som människor och inte bara bli en
ytlig kunskap, en 'modefluga'?

a) Hur konstruerar vi våra begrepp, hur tänker barnen kring t.ex. 'kompost', hur kan
denna kunskap om begreppsbildning föras in i skolans pedagogik? Dessa frågor
arbetar Åke Persson och Unni ähman med. De håller han på att utveckla en kurs
om detta. Ett forskningsprogram t.ex. knutet till lärarhögskolan i Borlänge frågar de
efter. En sådan forskning vore rimligtvis relevant även för den
informationsverksamhet man tänker sig på Vassbo.

b) Sinnlig kontra abstrakt kunskap i dagens miljöfråga.
I dag behövs båda formerna av kunskap, både kunskap om hur en frisk kompost
ska lukta och abstrakt kunskap om ozonhålet. Hit hör frågor om vardagskunskap
kontra vetenskaplig kunskap (Åquist 1995) om kunskap och informationsflöde
(N0rretranders 1992), om tyst kunskap, färdighet och vana (Ingela Josefson, 1988),

c) Relationen till naturen beror av vår världsbild: Ofta talar vi om naturen och miljön
som ett objekt som vi betraktar och registrerar med vårt förnuft. Men naturen kan
också uppfattas som något vi M i, vi tar emot den med alla våra sinnen, som ett
flöde som vi står mitt upp i. Två förhållningssätt hämmas resp främjas beroende på
vår världsbild: Naturen som ett 'urverk', en maskin, eller naturen som ett flöde,
dynamiskt öppet system som även människor och samhällen ingår i. (Michaeli
1991 ). Närliggande är tankar som 'grön terapi' som troligtvis utgår från

flödesuppfattningen. (Lena Jarlöv).

d) Hur tänker män, kvinnor, olika social- ålders- yrkesgrupper i dag kring
miljöfrågan? 'Omsorgsarbetaren' resp maskinskötaren, hantverkaren resp
administratören? Verkligheten som en social konstruktion. Vilken kunskap räknas?
Kunskap och makt. (Åquist)

e) Hemarbetes kunskap i det 'högmoderna' samhället; Har den sinnliga kunskapen
fått ge vika för en abstrakt kunskap om hur man ska administrera olika
samhällssektorers kravoch utbud? Hur kan miljöinsikt knytas till detta?

4. Strategier för förändring
a) Hur ska man analysera och presentera problem och förändringstendenser som
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ger människor underlag för handlande? Grön ekonomi (Stella Lindblom,

Vassboseminariet).

b) 'Dialogplanering', dialog mellan medborgare och lokal byråkrati för lokalt
anpassade lösningar (A-21 visionen) -vad kräver en sådan dialog, är den mjölig?
'Gränsgångarens' nödvändighet -en person som förmedlar, tolkar, mellan
människors vardagliga verksamheter och den lokala administrationen? Kan 'tyst
kunskap' bli synlig och utvecklas i en sådan process, t.ex. 'omsorgsarbetarnas'
eller 'mat-tanternas' kunskap? Vad innebär denna 'dialogplanering' för

politikerrollen?

c) Agenda 21 som process innebär inte bara en dialog mellan dessa två världar
och dessa två språk. Ambitionen är också att A-21-samordnaren ska engagera folk,
initiera en process. Det kräver en förmåga till 'pendling' mellan olika
förhållningssätt: å ena sidan bygga upp förtroende, se till den unika individen,
nätverket, den dynamiska processen i gruppen. A andra sidan att kunna hantera de
formella procedurerna och reglerna i byråkratin. T.ex. å ena sidan inspirera folk att
experimentera med t.ex. ett sophanteringssystem, å andra sidan hälpa dem att få
byggnadslovoch söka ekonomiskt bidrag.

d) A-21 arbetet är ännu helt ungt, på experimentstadiet och drivs av entusiasm. Kan
en formalisering vara av värde för att denna process ska stabiliseras? Kan
översiktsplaneringen utvecklas så att den kan stödja och samordna byautveckling,
A-21 och hälsoplaneringen? Möjligheter och problem? (Anne-Marie Sörbergs)

5. Den kommunala organisationens tröghet.
Förändringsprocessen innebär att även den kommunala organisationen utsätts för
ett förändringstryck där A-21-arbetet kan vara en del i denna förändringsprocess.
Intervjuerna visade hur A-21-arbetarna upplevde motstånd i denna process. Vad
innebär A-21-processen för den kommunala organisationen och hur tar ev.
motstånd form? Den kommunala organisationen består i sin tur av ett flertal
delorganisationer med olika nätverk, revir, kulturer. Här kan man tänka sig ett
flertal ansatser, frågor och studier.

a) Vilken status, politiskt stöd, vilka resurser har A-21-arbetet fått? Vilka
förändringsmöjligheter ger detta? Inplacering i den kommunala organisationen, A-
21-samordnaren, en fast tjänst eller en ALU-arbetare, budget, knytning till
milöplanen, mandat att kolla dess uppföljning, engagemanget i politiska
styrgrupper o.v.s? A-21-arbetet efter 1996? De organisatoriska förändringarna
p.g.a. A-21 tycks inte ha varit särskilt omfattande. (Företagsekonomerna skiljer
ibland på organisatoriska- resp institutionella förändringar, där det bara är de
senare som innebär en reell förändring.) Samtidigt tycks det finnas ett stort intresse
hos kommunerna att gentemot allmänheten visa upp ett kommunalt
miljöengagemang. Detta i kombination med Rio-deklarationens status, anvisningar
från departement, kommunförbund m.m som ger 'verktyg' för att driva frågor lokalt.
De enskilda A-21-samordnarnas engagemang plus miljöfrågans angelägenhet hos
allmänheten kan ge en förändringspotential. Viktigt här är samspelet mellan olika
nämnder och förvaltningar inom den kommunala organisationen, med olika
barriärer, nätverk, revir och hinder. (Michaeli 1986)
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b) Följa beslutsprocesser och målkonflikter i den kommunala organisationen kring
t.ex. A-21-tjänster men också kring betydelsefulla 'vägval'. Kollisioner med statligt
initierade processer, t.ex. producentansvaret.

c) Icke medvetet motstånd i form av förgivettagna rutiner och rangordningar. Passar
den ekologiska kunskapen och världsbilden överhuvudtaget in i det administrativa
systemet? Kanske denna typ av kunskap sorteras bort som icke kvantifierbar eller
t.o.m. som icke verbaliserbar?

d) A-21-samordnarnas dilemma. De slits mellan två världar, kan hamna i dubbla
lojaliteter. A ena sidan en lojalitet gentemot de människor man uppmuntrat att
agera och å andra sidan det formella systemet. Eldsjälens dilemma, utbrändhet
eller utstötning ur någon av lägren. (Lipsky 1980, Philips 1988, Bull 1993)

e) Motsvarande mellanställning upplever ofta eldsjälarna i lokala grupper. De kan
uppfattas som att de sugs upp av systemet, blir 'myndighetspersoner', blir
pretentiösa självutnämnda 'representanter' för den lokala gruppen el.dyl. Eller de
marginaliseras av det formella systemet i sina försök att få igenom sina frågor i
detta system, t.ex. behandlas nonchalant vid förfrågan om bygglov.

6. Civilisationskritik. Moderniteten och den ekologiska frågan.

Här tänker jag mig i första hand en teoretisk diskussion där man genom
litteraturstudier och seminarier utvecklar tankar som Kåre Olssons och Erik
Westholm i avsnitt 1 ovan Detta ger i sin tur ger tolkningsredskap för oss att "förstå
vår samtid" (von Wright).

Här vill jag själv föra in Habermas som jag arbetat med och hans teori om 'den
reala abstraktionen'. 'Den reala abstraktionen' är ett utvidgat Marx-begrepp. Denna
abstraktion förekommer inte bara när jag som arbetare tvingas sälja min arbetskraft
på en marknad, utan också när jag som klient, kund eller medborgare tvingas
anpassa mig till ett abstrakt system för att få del av de resurser som detta system
kontrollerar. I denna abstraktionsprocess tvingas människorna att alltmer frikoppla
sig från det konkreta, från platsen, från kroppen, från de sociala sammanhangen
och från naturen. Det pågår en ständig abstraktionsprocess menar Habermas, där
vår tids problem består i att knyta samman detta krav på abstraktion med det
konkreta.

Detta synsätt passar väl ihop med N0rretranders informationsteoretiska diskussion
om abstraktionen. Civilisation är att sålla bort naturformad information säger
N0rretranders. Vi bygger släta vägar för att inte behöva se oss för efter rötter och
stenar när vi cyklar, vi bygger hus för att inte behöva bry oss om om det regnar eller
inte, utan istället kunna koncentrera oss på abstrakt tänkande. I ett historiskt
perspektiv kan man se det som att denna abstraherande civilisationsprocess var
möjlig genom att slavar, arbetare och kvinnor tog hand om och jämnade till de
oplanerbara naturprocesserna; ungar som skrek och höet som måste tas in innan
regnet kom, så att andra i lugn och ro kunde ägna sig åt abstraktionerna. I dag har
tekniken skiljt oss från det mesta av 'naturformad' information inom såväl jordbruket
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som i det arbete som tidigare räknades till hantverk. Men fortfarande är vården av
människor konkret och nära kopplad till 'naturformad' information. Det handlar om
möten mellan fysiska, konkreta människor; att mata, tvätta, vända, trösta, stÖtta-
Denna verksamhet syftar inte till att att producera något, utan till att stödja
livsprocesserna. Den har heller inte kunnat abstraheras bort från det konkreta och
den utförs fortfarande av obetalda eller lågbetalda 'omsorgsarbetare'. Omsorgens
dilemma i dagens samhälle avspeglar därför en aspekt av miljöproblematiken.

7. KunskaRsformer och forskning lämRlig för förändringsRrocesser

Synen på kunskap i 1940 -70-talets samhällsplanering hade den tidiga
naturvetenskapen som förebild. Forskarens roll var att avtäcka mönster i samhället,
pendlingsmönster, hur folk vill bo o.s.v, som sedan planeraren använde i sin
planering. (se t.ex Åhren 1945). Såväl forskaren som planeraren/beslutsfattaren
uppfattade sig som att de stod utanför och betraktade samhället. Om vi istället ser
samhällsplaneringen som en dialog och samhällsförändring som en lärprocess
som vi alla deltar i, vilken typ av kunskap och kunskapsgenerering är då relevant?
Med en sådan frågeställning blir själva forskningsprocessen ett experiment att dra
slutsatser av och att vidareutveckla.
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