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Helhetssyn utifrån FNs globala mål för hållbar utveckling 
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För att hantera konflikter måste vi förstå vad de handlar om

 

  Beteende   

Attityd Sakfrågor 

Efter ABC-modellen i konfliktforskning (Galtung, Jordan m. fl.) 

KONFLIKT
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Nyttja/förändra

Specifikt värde Specifikt landskap

Bevara/skydda
Efter Sandell 2016

Attityd: Olika sätt att se på det fysiska landskapet 



A/B: Vad gynnar samverkan myndigheter–medborgare?

• Tillit och respekt mellan brukare och tjänstemän

• Gemensam förståelse

• Möjligheter till lokalt inflytande

• Mötesplatser

• Lokal kunskap utnyttjas

• Pengar (och tid)



A/B: Hinder och utmaningar för samverkan 
myndigheter–medborgare

• Inkonsekvent politik ur ett nerifrån-perspektiv

• Bristande uppmärksamhet kring villkoren för samverkan

– metoder och strategier dokumenterades inte, och förmågan att samverka sågs inte 
som en kompetens i sig

• Förhistorian

• Informationsspridning

• Lokala maktstrukturer

• Förändringar
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Medborgarkontroll 
 

Delegerad makt 
 

Kompanjonsskap 
 

Legitimering 
 

Konsultation 
 

Information 
 

Sysselsättningsterapi 
 

Manipulation 

Ladder of participation 
Arnstein 1969

Viktigt med tydlighet om ramarna för
samverkan

Vilka frågor handlar det om?

Vilka skall inbjudas att delta?

Vilken makt delegeras?

Former för deltagandet?
I participate
You participate
He/She participates
We participate
You participate
They decide
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Hur marken bör användas kommer alltid att vara
förknippat med svåra val.

För att åstadkomma en långsiktigt hållbar 
markanvändning och en  sammanhållen och hållbar
vattenpolitik måste olika intressen och anspråk  
beaktas och vi måste göra avvägningar mellan olika
samhällsmål.
Ur Med miljömålen i fokus: hållbar användning av mark och  vatten

Delbetänkande från Miljömålsberedningen, SOU 2014:50

A/C: Samverkan mellan myndigheter är  nödvändig...
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Systemet för hushållning med mark och 
vatten har ett regelverk som är splittrat på 
flera lagar och svåröverskådligt, vilket också 
bidrar till otydlighet och oklarheter vid 
tillämpningen. 

Riksintresseutredningen, SOU 15:99, s. 27

Samverkan mellan myndigheter är  ett  område med 
utvecklingspotential
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Emmelin & Lerman 2006, bearb.

MILJÖPARADIGMET

PLANPARADIGMET

A: Två paradigm i styrningen av fysisk miljö



8.1 Upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i enlighet med 
nationella förhållanden och i synnerhet en BNP-tillväxt på minst 
7 procent per år i de minst utvecklade länderna.

C: Helhetsperspektiv – inte ett mål i taget... 
15.5 Vidta omedelbara och 
betydande åtgärder för att minska 
förstörelsen av naturliga 
livsmiljöer, hejda förlusten av 
biologisk mångfald och senast 
2020 skydda och förebygga 
utrotning av hotade arter.

6.6 Senast 2020 skydda och återställa 
de vattenrelaterade ekosystemen, 
däribland berg, skogar, våtmarker, 
floder, akviferer och sjöar.

7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen 
förnybar energi i den globala 
energimixen.

9.1 Develop quality, reliable, sustainable
and resilient infrastructure, including
regional and trans-border infrastructure, 
to support economic development and 
human well-being, with a focus on 
affordable and equitable access for all

11.4 Stärka 
insatserna för 
att skydda och 
trygga 
världens 
kultur- och 
naturarv.

11.a Främja positiva 
ekonomiska, sociala och 
miljömässiga kopplingar mellan 
stadsområden, stadsnära 
områden och landsbygds-
områden genom att stärka den 
nationella och regionala 
utvecklingsplaneringen.

16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och 
representativt beslutsfattande på alla nivåer.
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IPBES: Mainstreaming – en nyckel för hållbar

utveckling

Steg för att få till mainstreaming: 

1. Öka medvetandet om kopplingar till 
livskvalitet

2. Definiera hållbarhetsmål utifrån ekologiska, 
ekonomiska och sociokulturella aspekter

3.   Utforma strategier och styrmedel

IPBES 2018

Camilla      
Sandström
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