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Förord 

Kandidatuppsatsen är skriven under våren 2019 och omfattar 15 
högskolepoäng inom ämnet samhällsplanering. Härmed avslutas tre års studier 
på Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Arbetet bidrar 
förhoppningsvis till en ökad förståelse för social hållbarhet inom Sveriges 
kommuner. Erfarenheterna som utvecklats under studiens gång är av nytta för 
framtida arbetsliv.  

Vi vill tacka Henry Grew för handledning och intressanta diskussioner som 
drivit arbetet framåt under dessa tio veckor.  

Stort tack till kommunerna Borås, Botkyrka, Falun/Borlänge, Halmstad, 
Helsingborg, Kungsbacka, Lund, Nacka, Skövde, Umeå, Varberg, Växjö och 
Örnsköldsvik som bidragit med värdefullt material. Utan dessa kommuner 
skulle inte studien vara möjlig att genomföra.  
 
Vi vill även tacka nära och kära för stöd under arbetets gång! 
 
Johan Holmström & Edvin Karlsson 
 
Gävle, Maj 2019 
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Sammanfattning 

Social hållbarhet är tillsammans med ekonomisk och ekologisk en del av det 
större begreppet hållbar utveckling. Befintlig forskning inom social hållbarhet 
konstaterar att begreppet än idag står utan en klar definition till följd av de 
många tolkningar som begreppet innehar. Syftet med studien är att studera 
hur social hållbarhet används inom svenska kommuner. För att kunna svara på 
de framtagna forskningsfrågorna inom fysisk planering avgränsades 
teoriavsnittet till artiklar som behandlar begreppet tillgänglighet, 
boendesegregation, integration, urbanitet, mångfald, barriärer och allmänna 
platser.	
För att vidare få en överblick för hur den kommunala planeringen behandlar 
social hållbarhet genomfördes tretton intervjuer med tjänstemän 
representativa för kommuner. Den geografiska spridningen hade en väsentlig 
roll för att få en representativ bild av Sverige. Fortsättningsvis genomfördes en 
innehållsanalys av respektive kommuns översiktsplan utifrån de studerade 
begreppen för att få en omfattande bild av det kommunala arbetet. Slutligen 
genomfördes en jämförelseanalys mellan intervjuer och översiktsplaner för att 
konstatera hur kommunala tjänstemän förhåller sig mot översiktsplaner.  

Resultatet av studien visar att det finns skillnader för hur olika kommuner 
arbetar med social hållbarhet och därmed har somliga kommit längre i 
utvecklingen. Social hållbarhet inom den fysiska planeringen är idag 
underrepresenterad ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Erfarenheten hos 
tjänstemännen och samarbetet inom organisationen visar sig vidare spela en 
stor roll för hur arbetet med social hållbarhet fortgår inom den kommunala 
organisationen. Ett tydligare samarbete inom organisation främjar arbetet med 
social hållbarhet.  

Intressant för framtida forskning inom ämnet social hållbarhet skulle vara att 
framställa ett mätverktyg för social hållbarhet i syfte att underlätta för 
tjänstemän. 	
Nyckelord: Social hållbarhet, fysisk planering, översiktsplanering, hållbar 
utveckling	
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Abstract 

Social sustainability is together with economic and ecological a part of the 
larger concept sustainable development. Existing research within social 
sustainability ascertain that the concept even today does not have a clear 
definition due to the many interpretations of the concept. The scope of this 
study is to find out how social sustainability is used within spatial planning. 	
To be able to answer the research questions and defining social sustainability 
within the field of spatial planning the literature study was delimited to 
articles including accessibility, housing segregation, integration, urbanity, 
diversity, barriers and public places was made. To get a deeper insight of how 
spatial planning deal with the social aspect of sustainability interviews with 
thirteen public officials. The geographical allocation across Sweden was 
important to get at representative sample of Swedish municipalities. The 
interviews focused on how the public officials act according to the definition 
of social sustainability.  

After the interviews an analysis of the different comprehensive plans took 
place to see how the municipalities work with social sustainability. Henceforth 
a comparison analysis between the comprehensive plan and the statements 
from the public officials showed that it exists differences between 
municipalities for how they consider guidelines according to their 
comprehensive plan. Municipalities mention that social sustainability is often 
less prioritized than economic and ecological sustainability in spatial planning. 
Experience and collaborations within the organization and with other actors 
matters when it comes to prioritizing social sustainability.  

Interesting for future research in the field of social sustainability would be to 
produce a measuring tool for social sustainability in order to facilitate for 
officials.  

Keywords: social sustainability, spatial planning, comprehensive plan, 
sustainable development 	
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1 Introduktion 

Social hållbarhet är tillsammans med ekonomisk och ekologisk hållbarhet en del av 
det större begreppet hållbar utveckling. Brundtland (1987) presenterar i rapporten 
“Vår gemensamma framtid” en definition av hållbar utveckling.	

	
“En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 
(Brundtland, 1987, s. 37). 	

	
Hållbar utveckling har en central roll i dagens planering, det framgår både i Plan- 
och bygglagen [PBL] (SFS 2010:900) och Miljöbalken [MB] (SFS 1998:808) där den 
hållbara utvecklingen är central utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
perspektiv. Agenda 30 är en handlingsplan för hållbar utveckling, fastställd av 
United Nations Department Programme (UNDP) 2105 i syfte att sträva efter 
gemensamma mål. Fyra av målen är kopplade till social hållbarhet, vilket leder in på 
de centrala delarna som Sverige arbetar med inom hållbar utveckling. Mål nummer 
fem handlar om jämställdhet, där syftet är bland annat att minska skillnader mellan 
män och kvinnor gällande fördelning av beslutsfattande roller i samhället. Mål 
nummer tio, jämlikhet, har som avsikt att minska inkomstklyftorna mellan män och 
kvinnor. Mål nummer elva är hållbara städer och samhällen med intention att 
möjliggöra bostäder till en överkomlig kostnad, minska miljöpåverkan samt skapa 
ett inkluderande samhälle för människor med ett hållbart syfte. Mål nummer sexton 
är fredliga och inkluderande samhällen, där målet handlar om att minska våldet samt 
att stoppa den organiserade brottsligheten i samhället. Alla oavsett bakgrund ska ha 
samma möjlighet till att forma sina egna liv (Regeringskansliet, u.å).	
Social hållbarhet är ett svårdefinierat begrepp och dess applicering i planeringen är 
något försummad jämfört med ekonomisk och ekologisk hållbarhet (Åhman, 2013). 
Den sociala hållbarheten är även ett omdebatterat begrepp som är betydligt svårare 
att kvantifiera än de ekonomiska och ekologiska hållbarhetsperspektiven (Littig & 
Griessler, 2005). För att fatta rationella beslut inom planering krävs en gedigen 
erfarenhet hos tjänstemän (Johansson & Khakee, 2009).  

Det finns olika metoder för att mäta social hållbarhet i en stadsdel. Exempel på 
metoder är social konsekvensanalys (SKA) respektive social konsekvensbeskrivning 
(SKB). En SKA avser att mäta utifrån ställda variabler av social hållbarhet i en 
stadsdel och därmed konstatera hur mycket social hållbarhet det finns inom ett 
specifikt geografiskt område. En SKB förklarar de sociala konsekvenserna ett projekt 
kan orsaka i den fysiska miljön. Metoden föreslår även åtgärder som bör tillämpas i 
ett planförslag för att minska de negativa effekterna (Interreg, u.å). 
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1.1 Syfte och mål	

Syftet med studien är att analysera appliceringen av social hållbarhet i svensk 
kommunal planering. Vidare är målet att konstatera hur det praktiska arbetet 
förhåller sig mot måldokument som översiktsplaner. 	
Frågeställningarna som behandlas i studien är följande: 	

• Hur förhåller sig det teoretiska perspektivet mot det faktiska arbetet med 
social hållbarhet inom fysisk planering? 

• Hur planeras det för social hållbarhet inom svensk översiktsplanering och av 
kommunala tjänstemän? 

1.2 Studiens avgränsningar   	

Avgränsningen för studien har gjorts till att studera hur tretton kommuner i Sverige 
arbetar med social hållbarhet inom kommunal planering. Kommunerna är Borås, 
Botkyrka, Falun/Borlänge, Halmstad, Helsingborg, Kungsbacka, Lund, Nacka, 
Skövde, Umeå, Varberg, Växjö och Örnsköldsvik. Respektive kommuns 
översiktsplan studerades i arbetet.  

Studien förhåller sig till svenska förhållanden, byggnormer och lagstiftning. Vidare 
har studien avgränsats till att studera följande begrepp:	

• Tillgänglighet	

• Boendesegregation	

• Integration 

• Urbanitet 

• Mångfald 

• Barriärer 

• Allmänna platser  



 

 
3 

2 Teori  

2.1 Social hållbarhet 	

	
Social hållbarhet är ett omdebatterat begrepp med flertalet olika synsätt vilket har 
bidragit till att begreppet idag står utan definition (Åhman, 2013). Begreppets vaga 
definition försvårar tillämpningen av hållbarhetsaspekten i praktiken. Begreppet 
anspelar dels på att främja integrationen mellan människor men även att säkerställa 
ett hållbart nyttjande av resurser som inte försvårar för de kommande 
generationernas utveckling (Boström, 2012).  	
Det vaga begreppet social hållbarhet bjuder in till öppna tolkningar, som i sin tur 
bidrar till en problematik. Den sociala aspekten, gentemot den ekonomiska och 
ekologiska aspekten är svårare att applicera och mäta i en stadsdel. Det är betydligt 
enklare att konkretisera de ekonomiska och ekologiska förutsättningarna (Littig & 
Griessler, 2005). En sammanställning av ett antal påståenden från olika källor 
presenteras i en artikel skriven av Åhman (2013) för att konstatera vilka 
uppfattningar som finns av begreppets beståndsdelar. Dels för att påvisa begreppets 
komplexitet men även visa på de oenigheter som finns kring vad det egentligen 
betyder. Följande synsätt av begreppet social hållbarhet tas upp och förklaras: 
Grundläggande behov och rättigheter, utbildning, livskvalité, socialt kapital, social 
sammanhållning, integration, mångfald och lokalsinne. Författaren återger även ett 
annat resonemang gällande social hållbarhet, beskrivet utifrån Colantonio (2008) där 
den sociala hållbarheten handlar om människans vilja att strukturera sina liv för att 
uppnå sina egna mål (Åhman, 2013). Dempsey, Bramley, Power och Brown (2011) 
hävdar att social hållbarhet kan brytas ner i termer och delas upp i två kategorier, 
fysiska och icke-fysiska faktorer. Författarna sammanställer olika uppfattning kring 
begreppet från ett tiotal oberoende forskare. Exempel på fysiska faktorer är hållbar 
stadsutformning, grannskap, urbanitet och tillgänglighet. Gemenskap, delaktighet, 
säkerhet, hälsa och upplåtelseformer är exempel på icke-fysiska faktorer. 

I en rapport framtagen av Interreg (u.å), ett EU finansierat samarbete mellan 
Sverige, Norge och Danmark presenteras metoder för att mäta och analysera social 
hållbarhet i samhället. En social konsekvensbeskrivning (SKB) används idag för att 
tydliggöra potentiella konsekvenser som kan uppstå till följd av ett planförslag. En 
SKB avser att kartlägga de sociala effekterna som uppstår inom ett specifikt område. 
De negativa effekterna som kan uppstå vid planering uppmärksammas och ett förslag 
till förändring presenteras. En SKB är något som bör implementeras redan innan 
framtagandet av ett planförslag. Verktyget avser att kartlägga eventuella problem i 
ett planförslag och föreslå eventuella förändringar. Med hjälp av en SKA utvärderas 
och analyseras olika faktorer i ett område. Exempel på faktorer är sammanhållen 
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stad, samspel, vardagsliv och identitet för att kunna konstatera den sociala 
hållbarheten (Interreg, u.å). Hållbarhet är ett dynamiskt begrepp som förändras 
över tid vilket innebär att en mätning av begreppet är problematisk (Strange & 
Bayley, 2008). 	

2.2 Tillämpning av social hållbarhet i planering	

	
Arbetet för en hållbar utveckling är prioriterat i den svenska lagstiftningen. I 
Miljöbalken (SFS 1998:808) fastställs att den hållbara utvecklingen är en 
betydelsefull utgångspunkt. Vidare konstateras att den utveckling som sker idag 
både ska gynna nuvarande och kommande generationer (MB 1 kap. 1 §). Den sociala 
aspekten inom Miljöbalken syftar således på människors hälsa. I Plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) framgår att planläggningen ska generera en livsmiljö som är 
inkluderande för alla samhällskategorier ur ett socialt perspektiv (PBL 2 kap. 3 §). 
Enligt Expropriationslagen [ExpL] (SFS 1972:719) har kommunen rätt att lösa in 
mark. Den sociala hållbarheten kan således uppfyllas genom att kommunen tar mark 
i anspråk och planlägger för ett socialt hållbart område (ExpL 2 kap. 1 §).  

Regeringsformen [RF] (SFS 1974:152) fastställer att den utövade makten i Sverige 
ska utgå från folket under gällande lagar (RF 1 kap. 1 §). Följaktligen sker 
stadsplaneringen i dialog med medborgarna. Irvin & Stansbury (2004) menar att 
medborgardialogen är ett viktigt incitament i planeringen. Vidare förklarar 
författarna vikten av att involvera medborgarna i de beslut som fattas. Involverade 
medborgare under beslutsprocessen gynnar den långsiktiga planeringen då hänsyn 
till åsikter behandlas i planeringsprocessen, vilket minskar risken för konflikter eller 
missnöje efter ett avslutat projekt (Irvin & Stansbury, 2004). Efterarbetet med 
medborgardialogen spås öka i och med att fler utlåtanden presenteras för 
kommunen. Därmed är tiden en avgörande faktor för utfallet av dialogen (Lawrence 
& Deagan, 2001). Medborgardialogens syfte inom svensk planering presenteras i en 
rapport från Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] (2013). Syftet med dialogen 
är att samtliga berörda parter ska komma till tals. Vidare är syftet huvudsakligen att 
ta tillvara på de boendes kunskaper för sitt bostadsområde (SKL, 2013). 

Ovanstående föranleder till en rapport skriven av Boverket (2010a) som på ett 
sammanfattande sätt förklarar hur sociala aspekter kan behandlas inom 
samhällsplaneringen, samt hur tidigare samhällsplanering format dagens samhälle. I 
rapporten presenteras ett antal åtgärder, möjliga att implementera i den fysiska 
planeringen för att bygga socialt hållbart. Rapporten baseras på tidigare erfarenheter 
från byggherrar, kommunala tjänstemän och fastighetsägare samt tidigare skrivna 
rapporter. Gemensamt för de olika aktörerna är intresset för att bryta den 
utveckling som tidigare samhällsplanering medfört. Följande fem angreppssätt 
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presenteras i rapporten för att bidra till en framtida hållbar utveckling av städer 
(Boverket, 2010a).  

2.2.1 Helhetssyn	

Vid stadsutvecklingar är det viktigt att se till helheten, vilket ofta diskuteras när det 
kommer till den sociala hållbarheten. I stadsutvecklingsprojekt är det viktigt att se 
till vad som behövs inom ett specifikt område. Viktigt i detta avseende är att vara 
medveten för vad de olika åtgärderna kan medföra eftersom resultatet ligger till 
grund för den framtida utvecklingen av området. Vid en helhetssyn är det relevant 
att inte enbart ge uppmärksamhet till de mindre utvecklade stadsdelarna. Boverket 
(2010a) framför att mer uppmärksamhet bör riktas till den mer utvecklade 
bebyggelsen då dessa områden kan spela stor roll för segregation inom städer. 
Kopplingen mellan olika stadsdelar bör ses över för att kunna binda samman 
områden. Fysiska åtgärder i stadsdelar kan långsiktigt minska segregation (Boverket, 
2010a). En framgångsfaktor för att motverka segregation är att åtgärder ska gynna 
alla individer och inte enbart en specifik grupp (Boverket, 2010a). 

2.2.2 Variation	

Variation handlar om en motreaktion för vad tidigare planideal har förespråkat. 
Motreaktionen är till största del gentemot den funktionsuppdelade staden. En 
variation av olika funktioner som boendeformer, service och mötesplatser är något 
som föreslås vara en åtgärd för att skapa en viss stadsmässighet (Boverket, 2010a). 
Stadsmässighet innebär en ökad rörelse, vilket i sin tur skapar en trygghet för 
människor eftersom fler rör sig på platsen under större del av dygnet. De olika 
verksamheterna som kan tänkas tillkomma vid en förbättring av stadsdelar ger inte 
bara en bättre servicenivå utan ökar dessutom möjligheterna till nya arbetstillfällen 
för boende i närområdet. En annan åtgärd inom variation är att motverka den 
funktionsuppdelade staden genom att i samma byggnad möjliggöra för verksamheter 
i bottenplan på byggnader med uppfyllda tillgänglighetskrav (Boverket, 2010a). 
Därtill är det inte ovanligt att förtätning föredras då det kan finnas outnyttjade ytor 
som grönytor och parkeringsplatser inom stadsdelar vilka kan vara lämpliga för nya 
ändamål för att binda samman stadsdelar (Boverket, 2010a).  

En utvecklingsåtgärd är inkludering av olika upplåtelseformer och bostadsstorlekar 
inom samma bostadsområde för att uppfylla människors krav på bostäder. Detta är 
även ett sätt att långsiktigt minska boendesegregationen (Boverket, 2010a). Ett 
annat syfte med en områdesförnyelse kan vara att det byggs till en våning på en 
befintlig byggnad för att möjliggöra nya lägenheter av olika prisklasser. Av rent 
estetiska aspekter är en förnyelse av byggnaders gestaltning något som kan lyfta 
områdets identitet.	
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2.2.3 Samband	

Det tredje temat som Boverket (2010a) tar upp är att de olika stadsdelarna ska ses 
som en sammanhållen helhet och inte flera delar. Det kan ske med hjälp av att bygga 
ihop stadsdelar för att få en högre täthet vilket ökar förutsättningarna till god 
kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik (Linköpings kommun, 2010a). Det är även 
viktigt att se till den linjedragningen som finns inom staden för de olika 
kommunikationssätten. Genom att lokalisera kollektivtrafiklinjer till olika 
bostadsområden i staden kan statusen för området höjs samtidigt kundunderlaget 
ökar (Boverket, 2010a). Överbryggande av barriärer såsom järnvägar och vattendrag 
är en aspekt som bör tas i beaktning för att koppla samman stadsdelar. För de 
stadsdelar som idag är mindre attraktiva rekommenderas en etablering av någon 
form, exempelvis ett besöksmål som lockar dit människor (Boverket, 2010a). 

2.2.4 Identitet	

Identitet handlar om att boende ska känna en anknytning till sitt bostadsområde. Det 
är viktigt att människor för fram sin egna berättelse av området för att det ska få en 
rättvis bild. Det kan vara med fördel att ta hjälp av boende i frågan om att vända ett 
negativt rykte och försöka få en bättre bild av vad de känner för sitt område. En 
aktiv marknadsföring av ett område kan vända negativa trender och därmed skapa 
ett mervärde för områdets identitet. Ett annat exempel är att försöka lyfta områdets 
historia från dåtid och nutid i en områdesutveckling. Det som anses vara nyckeln till 
en lyckad upprustning av ett visst område är att involvera de boende och deras 
kompetens (Boverket, 2010a). Inkluderingen leder till en delaktighet som de 
medverkande sedan kan känna en prestige för vad de åstadkommit vilket är något 
som gynnar möjligheten för en positiv utveckling (Boverket, 2010a). En sista aspekt 
som Boverket (2010a) tar upp är intresset för möteslokaler inom det egna 
bostadsområdet. Ett bristande intresse idag har således minskat gemenskapen inom 
det specifika området (Boverket, 2010a).  

2.2.5 Inflytande och samverkan	

Vid en områdesförnyelse bör arbetet utgå från de boende eftersom de kan komma 
med värdefull kunskap om områdets styrkor och svagheter. Involverade boende från 
närområdet kommer enligt Boverket (2010b) gynna ett planförslag i längden, vilket 
stärker gemenskapen och delaktigheten. Ett tidigt genomförande av 
medborgardialog gynnar ett projekts utfall och är en basal aspekt vid förnyelse 
(Boverket, 2010b). Inflytandet över projekt från de boendes sida i en 
områdesförnyelse är enligt Boverket (2010a) det som är avgörande ifall ett projekt 
blir lyckat. Avsikten med projektet ska delges utförligt till medborgarna vid samråd 
(Boverket, 2010a). Andra alternativ som rundvandringar och arbetsgrupper kan 
delge information vid förnyelse av bostadsområden (Boverket, 2010b). Vid en 
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områdesförnyelse är vikten av att olika aktörer som byggherrar, kommunala 
tjänstemän, boende samarbetar och är eniga i beslut är av stor betydelse. Ett 
sektorsövergripande samarbete är att föredra (Boverket, 2010a). 

2.3 Aspekter av social hållbarhet 

2.3.1 Tillgänglighet 

Tillgänglighetsaspekter inom samhällsplaneringen finns lagstadgat i Plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900). Det fastslås tydliga tillgänglighetskrav för personer med 
funktionsnedsättningar (PBL 8 kap. 1 §, 4 §, 7 §, 9 §). Således krävs hänsyn för 
tillgängligheten vid utformning av stadsrummet. Begreppet tillgänglighet handlar om 
möjligheten att ta sig till och från ett område både med avseende för tid och avstånd 
(Hydén, 2008; Weber, 2006). Dock ser tillgängligheten olika ut beroende på 
samhällsgruppen i fråga, emellertid har de grupper som är beroende av 
kollektivtrafik sämre tillgänglighet i samhället (Carmona, Heath, Oc, Tiesdell, 
2003; Hydén, 2008). Vidare är kollektivtrafiken ett viktigt trafikslag i staden som 
ofta hör ihop med gångtrafik eftersom resenärer från kollektivtrafiken går mellan 
olika punkter i staden. Gångtrafiken blir därmed huvudtrafikslag inom många 
tätorter. Fortsättningsvis är cykeltrafik ett trafikslag som används för att ta sig till 
och från olika platser inom närområdet av bostaden (Hydén, 2008). Tillgänglighet 
avser även att få tillgång till grundläggande samhällsfunktioner som skola, sjukvård 
och serviceutbud. Carmona et al., 2003; Hydén, 2008).  

2.3.2 Boendesegregation	

Segregationen inom dagens städer är en effekt av de processer samhället genomgått 
de senaste årtiondena (Knox & Pinch, 2010). Ett sätt att se på segregation är att en 
specifik grupp väljer att vara med likasinnade. På detta vis utmärker och särskiljer de 
sig från den stora massan i samhället (Knox & Pinch, 2010; Boverket, 2004; Westin, 
1999). En annan aspekt inom boendesegregation är att människor från olika sociala 
grupper inom en stad har olika förutsättningar på bostadsmarknaden. Således 
handlar denna form av segregation till största del om socioekonomiska 
förutsättningar och begränsningar i samhället (Westin, 1999). Sett till den svenska 
bostadsmarknaden går det att se hur städer innehar en uppdelning i och med att 
priset för bostaden skiljer sig mellan områden vilket påverkar vart människor väljer 
att bosätta sig (Boverket, 2005b).  

Olika bostadsområden kan vidare ha olika rykten, vilket kan upplevas som bra eller 
dåliga vilket påverkar områdets attraktionskraft. Rykten eller attraktionskraft bidrar 
således till segregation. Rykten kan uppstå när det finns en avsaknad av 
servicefunktioner och arbetstillfällen i närområdet vilket bidrar till en minskad 
attraktionskraft. Bristen kan få en negativ effekt för människors sociala liv inom det 
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angivna området. Problem med brottslighet kan skapa rykten för områden vilket har 
en påverkan för det sociala livet, vilket i sin tur kan leda till att färre personer väljer 
att vistas utomhus på grund av rädsla (Musterd & Andersson, 2006). 	
Ett annat synsätt av boendesegregationen är att se till områden med en högre status, 
då de kan spela en stor roll för segregationen inom städer (Molina, 1997). 
Skillnaderna i inkomster inom bostadsområden har en stor inverkan på 
boendesegregationen (Kölegård Stjärne, Fritzell, Brännström, Estrada & Nilsson, 
2007). Människor som bor i segregerade områden är i ett större ekonomiskt utsatt 
läge idag än vad de tidigare varit. Ett exempel som minskar boendesegregation är 
stadsdelsomvandlingar. Detta leder till ekonomiska fördelar för att möta dagens och 
framtidens behov av boende. I stadsdelsomvandlingar är det med fördel om fokus 
läggs åt boendet eftersom det gynnar ekonomiskt svaga grupper (Kempen & 
Priemus, 1999). En variation av upplåtelseformer och boendetyper är ett sätt att 
stärka områden och möjliggöra att olika grupper bor inom ett specifikt område 
(Boverket, 2005a).  

2.3.3 Integration	

Integration handlar huvudsakligen om möjligheten att bli delaktig i 
samhällsutvecklingen. Begreppet är komplext och kan således röra sig på flertalet 
olika nivåer i samhället (Urban, 2018). Följande definition av begreppet visar ett sätt 
att se på integration: 	

	
“Integrationen kan avse att grupper sammankopplas med varandra. Grupperna kan 
även internt bli mera integrerade och sammansvetsade. Och en individ kan bli mera 
integrerad i sig själv, med sin subjektiva och objektiva identitet” (Urban, 2018, s. 
29).	

Ett bostadsområde med en homogen sammansättning av människor har både positiva 
och negativa aspekter. Gemenskapen på individnivå kan gynnas eftersom människor 
tenderar att söka sig till likasinnade (Urban, 2005). Däremot kan den homogena 
sammansättningen hämma kontakten med resterande områden i staden vilket skulle 
missgynna en integration mellan människor (Urban, 2005). En av grundstenarna i 
samhället är det sociala kapitalet vilket är interaktionen mellan människorna och den 
tillit som finns mellan individerna (Gulliksson & Holmgren, 2018). Ett socialt 
kapital gynnas vidare av goda relationer i form av ett nätverk av människor vilket 
skapar en identitet för området (Urban, 2005). Den fysiska utformningen av 
stadsrummet ger upphov till social integration. Fritidsaktiviteter och verksamheter i 
bottenplan av byggnader beskrivs skapa social kontakt mellan människor i 
bostadsområden. Spontana möten sker konstant vilket bidrar till en igenkännande 
faktor (Nilsson, 1993). Integrationen mellan människor kommer till följd av en 
varierande befolkningssammansättning för ett specifikt område. Sammansättningen 
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och blandningen av människor ökar förståelse gentemot varandra vilket gynnar 
integrationen (Bergsten, 2010). 

2.3.4 Urbanitet och mångfald	

Urbana städer har en hög koncentration av människor vilket underlättar samarbeten 
inom samhället. Begreppet urbanitet syftar således till ett urbant centrum där det 
finns ett flöde av människor, varor och tjänster (Öhman & Bonde, 1992). Enligt 
Arnstberg & Bergström (2010) har förflyttningen av människor från landsbygden till 
städerna kommit till följd av de strukturomvandlingar som skett i samhället. Den 
utveckling som skett kring hur människor bor, rör sig och arbetar beskrivs som 
nyckelfaktorer. En gemenskap och integration mellan människor beskrivs vidare 
som ideal för planeringen av urbana städer (Arnstberg & Bergström, 2010). 
Samhällsförändringen beskrivs enligt Singleton, Spielman & Folch (2018) komma till 
följd av en rad olika faktorer som samverkat för att ändra synsättet för hur 
människor interagerar med varandra. Enligt författarna har teknikutvecklingen och 
ekonomin varit de två största bidragande faktorerna till förändringen. Planeringen 
av hållbara samhällen beskrivs som komplex för att tillgodose de behov och 
förväntningar som finns (Singleton et al. 2018). 

Beskrivningen av urbanitet leder in på det Jane Jacobs (2004) skrivit om mångfald 
kopplat till städer. Staden eller de olika stadsdelarna måste ha flertalet funktioner för 
att människor ska röra sig på platser över fler av dygnets timmar. Viktigt är också att 
det ska finnas fler än en funktion i byggnaden som människor tar sig till (Jacobs, 
2004). Rörelsen av människor över fler av dygnets timmar spelar stor roll. 
Variationer av funktioner hör ihop med att företag och butiker på platsen inte enbart 
ska livnära sig på de som bor där. Det handlar även om att verksamheter ska gå runt 
ekonomiskt. För att motverka funktionsuppdelning är det av stor betydelse att 
människor inom städerna väljer att använda gatorna som mötesplats (Jacobs, 2004).  

En av nyckelfaktorerna till en attraktiv plats är mängden människor i rörelse (Jacobs, 
2004). Jacobs (2004) menar i resonemanget att ett område kräver en dragningskraft 
i form av ett besöksmål. Glest exploaterade områden missgynnar en utveckling av 
stadsdelar. Samtidigt ska områden ses över för den grad av förtätning som är möjlig. 
Tät byggnation kan emellertid medföra problem om det enbart är en sorts bostäder, 
däremot kan en mängd olika typer av bostäder gynnar mångfalden. I övervägandet 
ska gatorna tas med eftersom de gynnar en luftighet mellan byggnader som behövs 
för ett avbrott i bostadsstrukturen (Jacobs, 2004).  

2.3.5 Barriärer i den fysiska miljön	

Barriärer i samhället kan både vara naturliga och mänskligt konstruerade. Skog, sjöar 
och vattendrag är exempel på naturliga barriärer. Vägar och järnvägar är exempel på 
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mänskligt konstruerade barriärer. Barriärer skapar gränser mellan stadsdelar inom 
en stad och förklaras minska möjligheterna till rörelse inom staden. Samtidigt kan 
barriärer i samhället skapa möjligheter och bidra till något bra, bland annat kan en 
skog mellan två områden bidra med rekreation och samtidigt avgränsa områden 
(Noonan, 2005; Sas-Bojarska & Rembeza, 2016). Något negativt barriärer kan 
innebära är trafikflöden och järnvägar genom staden. Dessa barriärer blir direkta 
hinder för gång och cykeltrafikanter och påverkar valet av färdmedel (Hydén, 2008). 
En prioriterad biltrafik med utbyggnationer av vägnätet innebär att stora barriärer 
bildas för både människor och djur (TRAST - Trafik för en attraktiv stad, 2015). 
Barriärer i form av vägar skapar direkta svårigheter för barn, äldre och 
funktionshindrade, vilket påverkar tryggheten och säkerheten inom staden 
(Boverket, 2002). Hastighetsbegränsningar och trafikseparering är åtgärder för att 
minska barriäreffekter för barn, äldre och funktionshindrade. Däremot kan 
trafikseparering få motsatt effekt. För att inte försumma framkomligheten i staden 
bör en trafikseparering vara genomtänkt. Gångfartsområden i stadskärnorna gynnar 
framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter eftersom fordon måste anpassa 
hastigheten och stanna för andra trafikanter (Boverket, 2002). 

2.3.6 Allmänna platser 	

De allmänna platserna fyller en viktig funktion i städer. Allmänna platser skapar ett 
rum för människor att mötas och interagera med varandra. Enligt den lagstiftning 
som är styrande för allmänna platser i Sverige går det att utläsa från PBL (SFS 
2010:900) att en allmän plats kan vara “…en gata, en väg, en park, ett torg eller ett 
annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov” (PBL 1 
kap. 4 §). I PBL framgår att kommunen har rätt att lösa in mark och fastigheter för 
“en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för” (PBL 6 kap. 13 §). 
Huvudmannaskapet har en betydande roll för hur platsen kan användas av 
allmänheten. Mängden människor har en stor inverkan på den allmänna platsens 
attraktivitet (Carmona et al., 2010). Huvudmannaskapsfrågan leder fram till att 
allmänna platser kan upplevas som inkluderande respektive exkluderande och det 
grundar sig i distinktionen mellan privat och allmän mark. Om aktiviteter och 
möten främjas kan det resultera i en bättre koppling mellan områden som leder till 
en större gemenskap inom området (Gehl, 2011).  
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3 Metod  

I följande kapitel beskrivs arbetsmetodiken som avser att svara på de framtagna 
frågeställningarna. Intervjuer och litteraturstudie genomfördes i syfte att användas 
som underlag för att konkretisera skillnaden mellan teori och den verkliga 
planeringen. Strukturerade intervjuer genomfördes med tretton olika tjänstemän på 
olika samhällsbyggnadskontor i Sverige. För att alstra en djupare förståelse inom det 
aktuella ämnet och samtidigt stärka sitt arbete är en triangulering av olika metoder 
en framgångsfaktor. Flertalet kunskapskällor ger olika perspektiv vilket genererar en 
ökad förståelse (Biggam, 2014). Vidare tog en riktad kvalitativ innehållsanalys av 
respektive översiktsplan rum för att skildra skillnader mellan styrdokument och hur 
kommuners planering framhäver social hållbarhet. Utgångspunkten för studien 
baserades på en riktad kvalitativ innehållsanalys av översiktsplaner samt intervjuer. 
Detta för att få en helhetsbild för användningen av social hållbarhet inom Sveriges 
kommuner.  

3.1 Avgränsning av begrepp 

Studien har avgränsats till att studera begrepp kopplade till social hållbarhet, 
begreppen är frekvent återkommande inom planering (se avsnitt 2.3). 
Avgränsningen gjordes vidare till att studera etablerade begrepp inom planering, 
såväl inom översiktsplanering som den fysiska planeringen. Baserat på den studerade 
teorin har begreppens innebörd klargjorts och underkategorier uppstått i syfte att få 
in fler aspekter inom respektive begrepp. Både intervjuer och den riktade kvalitativa 
innehållsanalysen av översiktsplaner baserades på begreppen för att klargöra det 
kommunala arbetet med social hållbarhet.  

Följande begrepp och underkategorier har studerats:  

• Tillgänglighet 

o Tillgänglighetsanpassning för alla	
o Kollektivtrafik	
o Gång- och cykeltrafik	

• Boendesegregation 

o Segregation	
o Handlingsplan	

• Integration 

o Föreningsliv	
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o Möten mellan människor	
o Verksamheter i bottenplan	

• Urbanitet  

o Exploatering i stadsnära, urbana, attraktiva lägen	

• Mångfald 

o Upplåtelseformer	

• Barriärer 

o Vägar/järnvägar	

• Allmänna platser 

o Mötesplatser för integration mellan människor	
o Koppla samman områden i form av t.ex. torg	

3.2 Urval av kommuner 

Urvalet av kommuner baseras på SCB:s topp 50 lista avseende kommunstorlek till 
antalet invånare med en geografisk spridning för att få en representativ bild över 
Sveriges kommuner. Kommunerna i urvalet har ett invånarantal mellan 50 000–
100 000. Enligt SKL (2017) finns det tre grupper för att kategorisera kommuner 
avseende invånarantal. Den förstnämnda gruppen är ”A – Storstäder och 
storstadsnära kommuner”, ”B – Större städer och kommuner nära större stad”, ”C – 
Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner”.  

Kommunerna i studien representeras i följande grupper: 

A – Botkyrka, Kungsbacka och Nacka  

B – Borås, Halmstad, Helsingborg, Lund, Umeå och Växjö  

C – Falun, Skövde, Varberg, och Örnsköldsvik 

Urvalet av respondenter syftade till att intervjua planarkitekter för att få en 
förståelse för det praktiska arbetet med social hållbarhet inom den fysiska 
planeringen. Av de tretton respondenterna arbetade elva stycken som 
planarkitekter, de resterande två arbetade som planchef och som översiktsplanerare. 
Tidigare hade personerna haft en sådan position inom kommunen att de uppfyllde 
kraven att medverka i en intervju. Respondenternas förutsättningar är olika 
eftersom att erfarenheten varierar. Däremot kunde de intervjuade tjänstemännen 
bidra till studien med relevant information då de hade insyn i sakfrågor. 
Bedömningen gjordes därför att informationen som framkom av intervjuerna kunde 
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användas i studien. Tjänstemännen behöver inte ses som representanter för hela 
kommunen för att arbetssätt och åsikter kan variera i den egna organisationen. Dock 
arbetar de utifrån samma styrdokument exempelvis översiktsplaner, vilket betyder 
att de därmed bör följa samma arbetssätt.  

3.3 Strukturerade intervjuer 

Strukturerade telefonintervjuer med tjänstemän på de tretton olika kommunerna 
genomfördes för att kartlägga den kommunala synen på social hållbarhet. Valet av 
telefonintervjuer är enligt Bryman (2016) ett snabbt och effektivt sätt att genomföra 
intervjuer vilket gjorde att de varade i 45 till 60 minuter med en bredd av olika 
frågor. En fördel med telefonintervjuer var att respondenten i respektive intervju 
inte lade någon värdering i personen som håller i intervju gällande klass och 
härkomst eftersom det inte är ett fysiskt möte. Detta är något som kan ha påverkat 
svaren vid en personlig intervju. Däremot en nackdel med telefonintervjun är att 
kroppsspråk och ansiktsuttryck inte gick att avläsa från respektive respondent. 
Relevant information kan därmed mistas (Bryman, 2016, s. 202-203).  

3.3.1 Genomförande av intervjuer 

Frågor till intervjuer baserades på teoriavsnittet gällande de avgränsade aspekterna 
inom social hållbarhet. Intervjuerna var av strukturerad karaktär via telefon med 
följdfrågor av semistrukturerad karaktär. Syftet med intervjuerna var att kartlägga 
och skapa en förståelse för den kommunala synen på social hållbarhet. Ett 
frågeschema med frågor togs fram där alla frågor ställdes i samma ordning till 
samtliga respondenter. Intervjuobjekten kontaktades via mail för att bestämma tid 
och datum för intervju. Intervjuerna hade vidare samma frågeföljd i samtliga 
intervjuer vilket skapade rättvisa förutsättningar för samtliga respondenter att svara 
på frågorna. Därmed kan en rättvis sammanställning genomföras av intervjusvaren. 
De genomförda strukturerade intervjuerna var ett effektivt sätt av intervjuformat 
eftersom materialet blir lätthanterligt för sammanställning (Bryman, 2016). 

Intervjuerna genomfördes med tjänstemän enligt den överenskommelse gällande tid 
och datum som gjorts. Samtalen bandades i samtycke med respondenten för att 
underlätta den kommande analysprocessen. Tjänstemännen garanterades enligt 
överenskommelse anonymitet.  

3.3.2 Transkribering av intervjuer 

Intervjuerna transkriberades i syfte att underlätta analysen och samtidigt få en 
djupare förståelse av innehållet. Bandningen av intervjuerna spelades upp och 
transkriberades sedan ordagrant för att materialet skulle vara analyserbart. De 
transkriberade intervjuerna gav en bättre översikt av vad som sagts i intervjuerna 
och för att se samband för vad som sagts av de olika respondenterna. Transkribering 
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kan ta lång tid och därmed kan feltolkningar uppstå i och med att ord uttalas otydligt 
(Bryman, 2016). Om det uppstod oklarheter vid transkriberingen av intervjuerna 
diskuterades utlåtandet för vad otydligheten kunde innebära i sammanhanget. Detta 
för att säkerställa att transkriberingen genomfördes korrekt. 

3.4 Kvalitativ innehållsanalys av intervjuer	

Intervjuerna analyserades systematiskt utifrån de begrepp som togs upp i respektive 
intervjufråga för att se hur kommuner jobbar i den dagliga planeringen. En riktad 
kvalitativ innehållsanalys av respektive intervju genomfördes för att utläsa om 
kommunala tjänstemän arbetade med de studerade aspekterna eller ej i det praktiska 
arbetet (Hsieh & Shannon, 2005). Det som söktes i analysen var svaren ”JA” eller 
”NEJ” i frågorna 4 och 6-12 (bilaga A). Anledningen till att söka efter ett ”JA” eller 
”NEJ” svar av intervjuerna är för att sedan kunna jämföra med översiktsplaner. Den 
riktade kvalitativa innehållsanalysen syftar således att söka efter de avgränsade 
aspekterna inom social hållbarhet. Då vissa av svaren var otydliga gjordes det en 
tolkning för att sedan klassificera svaret som ”JA” eller ”NEJ” samt ”BORTFALL / 
OSÄKERHET I SVAR”. Kategorin ”BORTFALL / OSÄKERHET I SVAR” skapades 
då respondenten undvek att svara på frågan alternativt inte kunde svara på frågan. 
Metoden kan således ge ett bortfall i svar eftersom en tolkning görs (Hsieh & 
Shannon, 2005). Utöver att kategorisera frågorna utlästes även intressanta 
resonemang som uppkommit under intervjuerna vilka följdes upp som övriga 
utlåtanden i resultatet av intervjuerna. Dessa resonemang togs vidare upp i 
diskussionsavsnittet för att lyfta kunskapen av social hållbarhet. De övriga 
utlåtandena studeras inte mer ingående i studien. 

3.5 Kvalitativ innehållsanalys av översiktsplaner 

En riktad kvalitativ innehållsanalys av respektive översiktsplan tillhörande de 
intervjuade kommunerna genomfördes. Översiktsplanerna för de olika kommunerna 
är antagna från år 2006–2018. De avgränsade aspekterna studerades för att 
konstatera den kommunala målsättningen av social hållbarhet inom översiktsplaner. 
Analysmetoden förutsätter att det som söks baseras på tidigare forskning, det vill 
säga en att det som sökts efter är bestämt sen innan. I detta fall baserades analysen på 
de studerade aspekterna och synonymer till dem i syfte att undersöka om ämnet 
hanteras. Metoden kan ge ett bortfall av intressant material i och med att det är en 
tolkning av respektive översiktsplan. En riktad kvalitativ innehållsanalys ger validitet 
till studien då innehållet i text undersöks på ett strukturerat sätt (Hsieh & Shannon, 
2005). En innehållsanalys är en metod för att granska texter eller dokument i avsikt 
att generera data (Bryman, 2016).  



 

 
15 

3.6 Jämförelseanalys av intervjuer och översiktsplaner 

Genom att studera hur den fysiska planeringen förhåller sig till den gällande 
översiktsplanen jämfördes de svar som utkommit från de intervjuade kommunerna 
med den genomförda innehållsanalysen av respektive översiktsplan. Svaren ställdes 
mot varandra för att se konstatera hur kommuner förhöll sig mot dess översiktsplan. 
Jämförelsen av intervjuer och översiktsplaner delas in i fem möjliga utfall vilket 
illustreras av tabellen nedan.  

 

Utfallen sammanställdes sedan i en tabell för att på ett enkelt och lättförståeligt sätt 
se hur de olika kommunerna förhåller sig till de studerade aspekterna och dess 
underfrågor. Av tabellen går att tyda hur kommuner förhåller sig mot sina 
styrdokument men även hur de är i jämförelse med andra kommuner.  

3.7 Kvalitet av studien 

Enligt Bryman & Bell (2015) har den kvalitativa forskningen inte någon större 
användning av validitet och reliabilitet som kvantitativa studier innehar. De anser 
istället att det skulle vara relevant att använda sig av trovärdighet och äkthet som 
mått för den kvalitativa forskningen. Av studien som bedrivits går det att se den som 
trovärdig och med äkthet då tretton kommuner är geografiskt spridda över hela 
Sverige med variation för hur de valt att behandla social hållbarhet. 

3.7.1 Trovärdighet 

Trovärdigheten förklarar Bryman & Bell (2015) enligt olika kriterier och de som 
berör denna studies trovärdighet är: tillförlitlighet, överförbarhet, konfirmering. 

Tillförlitligheten av en kvalitativ studie som innehar triangulering innebär att 
flertalet olika metoder har använts och flertalet källor vilket ger ett bredare 
perspektiv av verkligheten (Bryman & Bell, 2015). För denna studie går 

De fem möjliga utfallen för jämförelseanalysen 

Nämns i intervju och översiktsplan  
Nämns varken i intervju eller översiktsplan  
Nämns i intervju men inte i översiktsplan  
Nämns inte i intervju men i översiktsplan  
Bortfall, osäkerhet i intervjusvar  

Tabell 1. Av tabellen går det att tyda de fem möjliga utfallen för jämförelseanalysen. Grön färg – Ja, 
återfinns i översiktsplan och intervju, Röd färg – Nämns varken i intervju eller översiktsplan, Gul färg 
– Nämns i intervju men inte i översiktsplan, Blå färg – Nämns inte i intervju men i översiktsplan, Vit 
färg – Bortfall, osäkerhet i intervjusvar eller går inte att utläsa i översiktsplan. 
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tillförlitligheten att se eftersom det finns en variation mellan respondenternas 
erfarenhet och positioner inom den kommunala organisationen.  

Vidare för överförbarheten menar Bryman och Bell (2015) att den metod och de 
resultat som framkommer av studien ska vara möjliga att replikeras. Av denna studie 
går det att se hur tretton olika kommuner arbetar med social hållbarhet inom fysisk 
planering utifrån intervjuer med tjänstemän och styrdokument som översiktsplaner. 
Därmed är denna studie överförbar i och med att det finns tjänstemän i varje svensk 
kommun som har översiktsplan till styrdokument.  

Den sista aspekten är konfirmering vilken betyder att det inom kvalitativ forskning 
inte går att få en helt objektiv bild men att på det sätt en studie bedrivits inte ska ha 
påverkats av personliga värderingar (Bryman & Bell, 2015). För denna studie har det 
resultaten diskuterats och granskats för att komma fram till en slutsats som inte 
speglar enbart en person och vad de olika resultaten egentligen betyder. Det som än 
mer stärker konfirmeringen är antalet kommuner inkluderade i studien. 

3.7.2 Äkthet 

Äktheten enligt Bryman och Bell (2015) kan delas upp i olika kriterier för en studie 
och för denna studie berörs: rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 
autenticitet, katalytisk autenticitet, taktisk autenticitet. 

Den rättvisa bilden innebär ifall studiens resultat är tillräckligt och om de åsikter 
samt resonemang som framkommit stämmer överens med en rättvis bild av det 
studerade (Bryman & Bell, 2015). Studien anses ge den rättvisa bilden då en bredd 
av olika kommuner ingår i studien samt att det finns en variation mellan 
kommunernas ställningstaganden i sakfrågor. Vidare för ontologisk autenticitet 
innebär den om det studerade kommer komma till hjälp för de medverkande i 
studien (Bryman & Bell, 2015). För denna studie kan de framkomna resultaten 
komma till hjälp för att ge en tydligare bild för den sociala hållbarhetsaspekten inom 
Sveriges kommunala planering. 

Pedagogisk autenticitet innebär att ifall de som medverkat i studien fått en annan syn 
för hur någon annan upplever studien (Bryman & Bell, 2015). Gällande pedagogisk 
autenticitet är inte det något som har uppnåtts i studien då respondenterna är 
anonyma och inte delgivits information om någon annan respondent.  

Gällande katalytisk och taktisk autenticitet anspelar båda två på om studien kommer 
bidra till att förändra kunskapsläget inom ämnet och åtgärder för att ta sig an 
problemen en studie behandlar (Bryman & Bell, 2015). För studien kan 
kunskapsläget förändras i och med att det synliggörs för hur kommuner arbetar över 
hela Sverige, samt vilka åtgärder som kan bidra till socialt hållbara miljöer. 
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3.8 Etiska aspekter 

Av studien att tyda är alla respondenter från respektive kommun anonyma vilket var 
ett önskemål från tjänstemännens sida. Detta för att minimera risken för att peka ut 
en specifik tjänsteman vid ett kommunalt kontor om exempelvis arbetstitel och 
kommunnamn hade skrivits ut istället för en tilldelad siffra. 
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4 Resultat 

4.1 Resultat från intervjuer 

	
Resultatet från intervjuerna med de tretton kommunerna visade på följande. 
Frågorna redovisas individuellt med tillhörande tabeller och cirkeldiagram för att 
skildra fördelningen av svar mellan kommuner. Erfarenheten mellan de kommunala 
tjänstemännen framgick vara varierande. Grön färg betyder att det sägs i intervju. 
Röd färg betyder att det inte sägs i intervju. Vit färg visar på ett bortfall, att 
respondenten inte svarat på frågan. 	

Tabell 2. Svar från respektive kommun i intervjun. Grön färg - Ja, Röd färg - Nej samt Vit färg - 
Osäkerhet i svar.	

Tillgänglighet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Tillgänglighetsanpassning för 
alla              

Kollektivtrafik              
Gång- och cykeltrafik              

Boendesegregation              

Segregation              
Handlingsplan              

Integration              

Föreningsliv              
Möten mellan människor              
Verksamheter i bottenplan              

Urbanitet              
Exploatering i attraktiva, 
urbana, stadsnära lägen              

Mångfald              

Upplåtelseformer              

Barriärer              

Vägar/Järnväg              

Allmänna platser              
Mötesplatser för integration 
mellan människor              
Koppla samman områden i form 
av t.ex. torg              
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4.1.1 Tillgänglighet 

Utfallet från sammanställningen av frågan “Vid planering av nya bostadsområden, är 
tillgängligheten en viktig faktor?” visade att samtliga kommuner anser att 
tillgängligheten är en viktig del i planeringen utifrån de studerade begreppen inom 
tillgänglighet (bilaga A).	

	
Figur 1. Procentuell fördelning av svaren från samtliga tretton kommuner för frågan “Vid planering av 
nya bostadsområden, är tillgängligheten en viktig faktor?” 

Tabell 3. Svar från samtliga tretton kommuner för följdfrågor till huvudfrågan “Vid planering av nya 
bostadsområden, är tillgängligheten en viktig faktor?”  Grön färg - Ja, Röd färg - Nej samt Vit färg - 
Osäkerhet i svar. 

 
Samtliga kommuner förklarar att tillgängligheten med kollektivtrafik, gång- och 
cykel är en viktig aspekt inom planering. Kommunerna är eniga om att det är högst 
relevant att staden har god tillgänglighet för samtliga invånare, vilket även 
inkluderar personer med funktionshinder. Kommun 3 förklarar att tillgängligheten 
är högt prioriterad inom lagstiftning och kommer därmed naturligt i planeringen. 
Kommun 8 förklarar att planeringen av bostäder för äldre sker i närheten av 
centrumnoder i syfte att öka tillgängligheten. 

92 % av de tillfrågade kommunerna menar att tillgängligheten skiljer sig för olika 
områden. Sju av dessa kommuner förklarar även att det är skillnader i 
tillgängligheten av service inom respektive kommun. Skillnaderna förklaras med att 

Tillgänglighet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Tillgänglighetsanpassning för 
alla              
Kollektivtrafik              
Gång- och cykeltrafik              
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stadsdelar har olika underlag för service. Verksamheter kräver en kritisk massa 
alternativt ett konstant flöde av människor för att gå runt. 	
	
4.1.2 Boendesegregation 	

Utfallet från sammanställningen av frågan “Hur bor människor i kommunen? -Har ni 
segregerade områden?” visar det att 92% av de intervjuade kommunerna har 
segregerade områden utifrån de studerade begreppen inom boendesegregation 
(bilaga A). 	

	
Figur 2. Procentuell fördelning av svaren från samtliga tretton kommuner för frågan “Hur bor 
människor inom kommunen? -Har ni segregerade områden?”  

Tabell 4.  Svar från samtliga tretton kommuner för följdfrågor till huvudfrågan “Hur bor människor 
inom kommunen? -Har ni segregerade områden?” Grön färg - Ja, Röd färg - Nej samt Vit färg - 
Osäkerhet i svar. 

 

92 % av kommunerna anser sig ha segregerade områden. Kommun 1 har inte 
segregerade områden och hänvisar till att det inte finns några skillnader mellan 
områden inom kommunen och därmed inte någon segregation. Resterande 
kommuner är eniga om att det finns homogena områden gällande samhällsgrupper, 
skillnaderna är stora för olika områden inom kommunen. Enligt kommun 9 finns det 
segregation åt båda håll. Kommunen förklarar att det finns rika villaområden samt 
utsatta miljonprogramsområden. Kommun 6 har problem med organiserad 
brottslighet, gängkriminalitet, våldsbejakande extremism, hedersrelaterat våld och 
våld i nära relationer. Problemen påstås vara lokaliserat i två stadsdelar, samma 
stadsdelar finns även med på polisens nationella lista över särskilt utsatta områden. 

Boendesegregation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Segregation              
Handlingsplan              
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Brottsliga problem finns även i kommun 13 där droghandel är vanligt 
förekommande. Enligt kommun 8 finns det indikationer inom kommunen som tyder 
på segregation vilka är lågt valdeltagande, långtidsarbetslöshet och låg 
utbildningsnivå. Samtidigt uttrycker kommun 10 att områden med dålig folkhälsa 
och tandvård är indikatorer för att ett område är segregerat.  

En handlingsplan för att motverka segregation eller rykten för specifika områden 
finns att tillgå i fem av de intervjuade kommunerna. Kommun 8 arbetar med något 
som de kallar för medborgarlöfte där olika aktörer som Länsstyrelsen och Polisen 
diskuterar nulägesbilden för att komma fram till en lösning på problem inom 
specifika områden. Kommun 10 använder trygghetsundersökningar som ett sätt för 
att komma underfund med segregation. I kommun 12 syftar handlingsplanen till att 
genom förvaltningsövergripande samarbeten i stadsdelsutvecklingsprojekt för att 
lösa problemen. 37 % av kommunerna är osäkra i svaret på frågan gällande 
handlingsplan och hänvisar antingen till en annan del av den kommunala 
organisationen alternativt att det saknas kunskap i frågan.  

4.1.3 Integration 

	
Utfallet från sammanställningen av frågan “Arbetar ni aktivt för en integration mellan 
människor?” visar att 92 % av kommunerna jobbar för en integration utifrån de 
studerade begreppen inom integration (bilaga A).	

	
Figur 3. Procentuell fördelning av svaren från samtliga tretton kommuner för frågan “Arbetar ni aktivt 
för en integration mellan människor?” 
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Tabell 5. Svar från samtliga tretton kommuner för följdfrågor till huvudfrågan “Arbetar ni aktivt för 
en integration mellan människor?” Grön färg - Ja, Röd färg - Nej samt Vit färg - Osäkerhet i svar. 

 

En integration mellan människor är något som 92 % av kommunerna jobbar aktivt 
för att uppnå på detaljplanenivå. I kommun 1 är integration ingenting det talas om. 
Samma fördelning av kommuner menar även att verksamheter i bottenplan är ett 
tillvägagångssätt för att skapa en integration mellan människor. Varje plats beskrivs 
enligt kommun 5 som unik och därmed behövs unika lösningar. Tre av kommunerna 
påpekar att ett flöde av människor skapar underlag för verksamheter vilket i sin tur, 
enligt respondenterna, leder till integration mellan människor. Kommunerna menar 
vidare att när ett område saknar flöde riskerar verksamheter i bottenplan bli något 
negativt för stadsrummet. Föreningslivet beskrivs enligt fyra av de intervjuade 
kommunerna bidra till en ökad integration mellan människor. Det handlar både om 
utveckling av idrottsplatser men även om verksamheter för barn och unga.  

Kommun 1 förklarar ett arbetssätt som finns etablerat i kommunen som kallas för 
brygga. Det handlar om en strategisk placering av till exempel en skola mellan två 
områden. Lösningen förklaras öka integrationen mellan flertalet socioekonomiska 
grupper samt minska barriärer i stadsrummet. Fyra av kommunerna förklarar att en 
förtätning av staden gynnar integrationen. 	

4.1.4 Urbanitet 

Utfallet från sammanställningen av frågan “Vid planering av nya bostadsområden, är 
urbanitet en viktig faktor?” visar att 85% av de intervjuade kommunerna medger att 
urbanitet är viktigt utifrån de studerade begreppen inom urbanitet (bilaga A). 	

	

Integration 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Föreningsliv              

Möten mellan människor              

Verksamheter i bottenplan              
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Figur 4. Procentuell fördelning av svaren från samtliga tretton kommuner för frågan “Vid planering av 
nya bostadsområden, är urbanitet en viktig faktor?” 

Tabell 6. Svar från samtliga tretton kommuner för följdfrågor till huvudfrågan “Vid planering av nya 
bostadsområden, är urbanitet en viktig faktor?” Grön färg - Ja, Röd färg - Nej samt Vit färg - 
Osäkerhet i svar. 

	
 
Enligt 85 % av kommunerna sker exploateringen i stadsnära, urbana eller attraktiva 
lägen. Fyra kommuner poängterar att förtätning av stadskärnan är högst relevant för 
en urban stadsutveckling. Kommun 8 förklarar att det politiska styret vädjar för en 
utveckling på landsbygden men beskriver problematiken med bristen av intresse från 
exploatörer som är villiga att satsa i områden utanför staden. Liknande uttalande 
återfinns i kommun 3 som påpekar att satsningen sker i urbana lägen för att 
motverka att staden decentraliseras. Kommun 3 påstår även att utvecklingen i 
urbana lägen gynnar hållbara transporter och minskar det ekologiska avtrycket. 
Kommun 1 förklarar att utveckling av städerna är beroende av infrastruktur, 
kollektivtrafik och cykelvägar. Av de resterande 15 % som motsäger att urbanitet är 
en viktig faktor menar kommun 6 att olika lägen har olika förutsättningar samt att 
försöka utveckla kommunen i helhet. Kommunen menar däremot att områden med 
andra strukturer är viktigt med urbanitet. Vidare konstateras att planeringen inte är 
mot det urbana hållet utan planeringen syftar till levande områden. Kommun 9 
avser att utveckla verksamheter och komplettera villabebyggelse utanför staden 
eftersom det redan är bebyggt centralt. 

4.1.5 Mångfald i den fysiska miljön 

Utfallet från sammanställningen av frågan “Arbetar ni aktivt för en mångfald i en ny 
stadsdel?” visar att samtliga av de tillfrågade kommunerna jobbar för en mångfald 
utifrån de studerade begreppen inom mångfald (bilaga A).	

Urbanitet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Exploatering i attraktiva,  
urbana, stadsnära lägen              
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Figur 5. Procentuell fördelning av svaren från samtliga tretton kommuner för frågan “Arbetar ni aktivt 
för en mångfald i en ny stadsdel?”	

Tabell 7. Svar från samtliga tretton kommuner för följdfrågor till huvudfrågan “Arbetar ni aktivt för 
en mångfald i en ny stadsdel?” Grön färg - Ja, Röd färg - Nej samt Vit färg - Osäkerhet i svar. 

	
Samtliga intervjuade kommuner ser en blandning av upplåtelseformer som ett sätt 
för att gynna mångfald inom kommunen för att integrera personer i olika åldrar. 
Enligt kommun 4 kan upplåtelseformer inte regleras i en detaljplan. Däremot menar 
kommunen att dialog med exploatörer ger möjlighet till att diskutera och presentera 
tankar och idéer kring framtida utveckling av staden. Kommun 3 förklarar att ett 
samarbete inom den kommunala verksamheten kan ge möjlighet till att blanda 
upplåtelseformer. Kommunen förklarar vidare att projekt som drivs av kommunen 
är ett lättare sätt att reglera fördelningen av bostäder gällande hyresrätter och 
bostadsrätter. Enligt kommunen finns möjlighet att sälja mark till förmånligt pris till 
exploatör med syfte att upprätta hyresrätter. Enligt kommun 5 och 10 är en blandad 
användning betydelsefullt för en mångfald av människor som rör sig i specifika 
områden. Kommun 5 hävdar att de inte äger hela frågan kring exploatering och det 
är av stor vikt att läsa av miljön för att se vad som är behov av samt att ge möjlighet 
för byggrätter med specifika våningsantal. För att på så sätt driva byggherrar i en viss 
riktning. Kommun 10 arbetar med mötesplatsfunktioner som att i nära anslutning 
till ett utegym ha en sandlåda för att platsen ska ha flertalet funktioner.	

4.1.6 Barriärer 

Utfallet från sammanställningen av frågan “Arbetar ni för att förebygga barriäreffekter?” 
visar att samtliga kommuner jobbar med denna fråga utifrån de studerade begreppen 
för barriärer (bilaga A).	

Mångfald 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Upplåtelseformer              
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Figur 6. Procentuell fördelning av svaren från samtliga tretton kommuner för frågan “Arbetar ni för 
att förebygga barriäreffekter?” 

Tabell 8. Svar från samtliga tretton kommuner för följdfrågor till huvudfrågan frågan “Arbetar ni för 
att förebygga barriäreffekter?” Grön färg - Ja, Röd färg - Nej samt Vit färg - Osäkerhet i svar. 

 

Samtliga kommuner är eniga om att det finns barriärer som försvårar 
framkomligheten i stadsrummet. Tre av kommunerna förklarar att barriärer i form 
av större vägar även kan fungera som mötesplatser. Kommun 2 förklarar att det 
inom kommunen finns stora skillnader topografiskt samt och att det arbetas för att 
bygga ihop områden för att minimera barriärer i kommunen. Enligt kommun 3 är en 
förtätning och hastighetsbegränsningar något som leder till ett mindre trafikflöde 
vilket minskar barriäreffekter. Kommun 1 menar att arbetet med barriäreffekter 
som uppstår av stora byggnader kan minimeras genom att planera för entréer mot 
gaturummet.	

4.1.7 Allmänna platser 

Utfallet från sammanställningen av frågan “Ska allmänna platser användas som 
mötesplatser?” visar att samtliga kommuner är eniga om att syftet med allmänna 
platser är att möjliggöra en integration mellan människor utifrån de studerade 
begreppen för allmänna platser (bilaga A).	

Barriärer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Vägar/Järnväg              
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Figur 7. Procentuell fördelning av svaren från samtliga tretton kommuner för frågan “Ska allmänna 
platser användas som mötesplatser?” 

Tabell 9. Svar från samtliga tretton kommuner för följdfrågor till huvudfrågan “Ska allmänna platser 
användas som mötesplatser?” Grön färg - Ja, Röd färg - Nej samt Vit färg - Osäkerhet i svar.	

	
	
Enligt samtliga intervjuade kommuner ska allmänna platser användas för integration 
mellan människor. Kommunerna är eniga om att allmänna platser ska vara 
lokaliserade på en specifik geografisk plats och koppla samman områden för att de 
ska vara tillgängliga för alla och att det ska kännas inbjudande att vistas där. 
Kommun 4 och 5 konstaterar att det är viktigt att allmänna platser har ett 
kommunalt huvudmannaskap för att säkerställa att platsen uppfyller sitt tänkta syfte. 
Kommun 4 förklarar att ett sektorsövergripande samarbete i dessa frågor underlättar 
arbetet med allmänna platser. Kommun 3 beskriver vikten av allmänna platser som 
ett viktigt komplement för att olika socioekonomiska grupper ska mötas i samhället. 
Kommunen menar vidare att barnperspektivet måste tas i beaktning eftersom det 
bidrar till en ökad rörelse hos barn. Kommunen kritiserar vidare dagens planering 
för att inte alltid vara anpassad för barn. Den ökade rörelsen i samhället kan enligt 
kommunen bidra till minskade klyftor människor sinsemellan. 

4.1.8 Övriga utlåtanden 

Enligt 69 % av kommunerna är social hållbarhet underrepresenterad gentemot 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Kommun 5 och 6 förklarar att det saknas 
omfattande lagstiftning för social hållbarhet inom stadsplanering vilket skapar ett 
komplext problem. Enligt kommun 5 är detta en fara för framtida planering 

Allmänna platser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Mötesplatser för integration mellan 
människor              
Koppla samman områden i form av 
t.ex. torg              
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eftersom kommunen menar att den ekologiska hållbarheten får för mycket 
utrymme. Kommun 8, 9 och 13 beskriver betydelsen av det politiska styret, 
byggherrar alternativt personer inom organisationen som strävar efter social 
hållbarhet. Erfarenheten hos de olika tjänstemännen ses som en faktor i 
appliceringen av social hållbarhet. Kommun 10 förklarar att de tre 
hållbarhetsperspektiven, ekonomisk, ekologisk och social är beroende av varandra 
och att det därmed är viktigt att se till helheten vid planering. Kommunen förklarar 
vidare att ett samarbete inom förvaltningen underlättar arbetet med social 
hållbarhet. Tre av kommunerna påpekar att dialogen med medborgarna är en viktig 
pusselbit i planeringen eftersom det möjliggör en djupare förståelse för individens 
tankar och önskemål. Kommun 8 planerar möten på helger, i offentliga lokaler för 
att fånga upp en större målgrupp vilket leder till en mer representativ bild av 
kommunens medborgare.  

Endast 15 % av kommunerna har verktyg för mätning av den sociala hållbarheten i 
ett specifikt område. Kommun 12 använder social konsekvensanalys och kommun 
11 har tidigare haft ett samarbete med ett universitet för att utvärdera den sociala 
hållbarheten. Den sistnämnda utvärderingsmetoden syftar till enkäter och intervjuer 
med boende i områden för att mäta sociala hållbarhetsaspekter. Resterande 
kommuner hänvisar till att det är brist på pengar och tid inom kommunen för att ha 
tid att studera den sociala hållbarheten inom specifika områden. Kommun 2 menar 
att det är svårt att mäta den sociala aspekten men förklarar samtidigt att inflyttning, 
skolor och kriminalitet är faktorer som indikerar på den sociala ställningen inom 
olika områden.  
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4.2 Resultat från översiktsplaner 

	
I följande kapitel presenteras hur de intervjuade kommunerna arbetar med social 
hållbarhet inom översiktsplanering. Frågorna redovisas individuellt med tillhörande 
tabeller och för att skildra fördelningen av svar mellan kommuner. Grön färg 
betyder att det återfinns i översiktsplan. Röd färg betyder att det inte återfinns i 
översiktsplan. Vid innehållsanalyserna av översiktsplanerna var det svårt att utläsa 
om det fanns en boendesegregation inom kommunen. Därmed gjordes antagandet 
att samtliga kommuner har boendesegregation. Detta eftersom att 
boendesegregation finns i alla städer (avsnitt 2.3.2). 
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Tabell 10. Resultat från innehållsanalys av samtliga kommuners översiktsplan. Grön färg – Ja, 
återfinns i översiktsplan, Röd färg – Nej, återfinns inte i översiktsplanen.   

 
 

 
Tillgänglighet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Tillgänglighetsanpassning för 
alla              
Kollektivtrafik              
Gång- och cykeltrafik              
Boendesegregation              
Segregation              
Handlingsplan              
Integration              
Föreningsliv              
Möten mellan människor              
Verksamheter i bottenplan              
Urbanitet              
Exploatering i attraktiva, urbana, 
stadsnära lägen              
Mångfald              
Upplåtelseformer              
Barriärer              
Vägar/Järnväg              
Allmänna platser              
Mötesplatser för integration 
mellan människor              
Koppla samman områden i form 
av t.ex. torg              
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4.2.1 Tillgänglighet 

Tabell 11. Utlåtanden i respektive översiktsplan för att gynna tillgängligheten. Grön färg – Ja, 
återfinns i översiktsplan, Röd färg – Nej, återfinns inte i översiktsplanen.   

 

Tillgänglighet är en central del som genomsyrar samtliga intervjuade kommuners 
översiktsplaner. Enligt de studerade översiktsplanerna ska tillgängligheten vara god 
för alla samt anpassad för personer med funktionsnedsättningar. Möjligheten för att 
ta sig till och från området är något som varje kommun anser viktig. Fortsättningsvis 
är kollektivtrafiken något som alla kommuner är eniga om att det gynnar en 
tillgänglighet för alla. Gång- och cykeltrafiken framhåller samtliga kommuner som 
viktig ur ett tillgänglighetsperspektiv.	

4.2.2 Boendesegregation 

Tabell 12. Utlåtanden i respektive översiktsplan för att motverka boendesegregation. Grön färg – Ja, 
återfinns i översiktsplan, Röd färg – Nej, återfinns inte I översiktsplanen.   

 
Segregation är ingenting som presenteras i översiktsplanerna men antagandet görs 
att samtliga kommuner har segregerade områden. Samtliga kommuner presenterar 
olika metoder för att motverka segregation mellan områden. Således har samtliga 
kommuner en handlingsplan för arbetet med bostadssegregation. Ett varierat 
bostadsbestånd gällande upplåtelseformer och boendetyp samt ett utvecklat 
serviceutbud tas upp av samtliga kommuner för att motverka boendesegregation. 
Kommunerna beskriver således att stadsdelsomvandling inom kommunen är ett sätt 
för att utveckla den egna kommunen.  

Tillgänglighet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Tillgänglighetsanpassning för 
alla              
Kollektivtrafik              
Gång- och cykeltrafik              

Boendesegregation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Segregation              
Handlingsplan              
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4.2.3 Integration 

Tabell 13. Utlåtanden i respektive översiktsplan gällande integration. Grön färg – Ja, återfinns i 
översiktsplan, Röd färg – Nej, återfinns inte i översiktsplanen.   

 

Social kontakt och möten mellan människor kännetecknar integration enligt samtliga 
översiktsplaner. En blandning av olika samhällsgrupper beskrivs vidare främja möten 
och skapa ett mervärde. Enligt 85 % av kommunerna är ett starkt föreningsliv något 
som bidrar till integration mellan människor. Verksamheter i bottenplan beskrivs 
enligt 62 % av kommunerna gynna en integration.	

4.2.4 Urbanitet  

Tabell 14. Utlåtanden i respektive översiktsplan gällande urbanitet. Grön färg – Ja, återfinns i 
översiktsplan, Röd färg – Nej, återfinns inte i översiktsplanen. 

	
Exploatering i attraktiva, urbana eller stadsnära lägen är enligt alla översiktsplanerna 
ett sätt för att gynna urbanitet.  

4.2.5 Mångfald 

Tabell 15. Utlåtanden i respektive översiktsplan gällande mångfald. Grön färg – Ja, återfinns i 
översiktsplan, Röd färg – Nej, återfinns inte I översiktsplanen. 

 

Samtliga översiktsplaner påvisar att en blandning av upplåtelseformer leder till en 
mångfald av människor i olika åldrar inom ett område. Förtätning är fortsättningsvis 
ett sätt för samtliga kommuner att utveckla den egna kommunen som gynnar 
mångfald och utveckling av stadsdelar. 

Integration 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Föreningsliv              
Möten mellan människor              
Verksamheter i bottenplan              

Urbanitet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Exploatering i attraktiva, urbana, 
stadsnära lägen              

Mångfald 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Upplåtelseformer              



 

 
32 

4.2.6 Barriärer	

Tabell 16. Utlåtanden i respektive översiktsplan gällande barriärer. Grön färg – Ja, återfinns i 
översiktsplan, Röd färg – Nej, återfinns inte I översiktsplanen. 

 

Samtliga översiktsplaner visar att ett arbete för att minska på barriäreffekter inom 
kommunen är något som görs och ska i fortsättningen arbetas med för att öka 
tillgängligheten inom kommunen. 

4.2.7 Allmänna platser	

Tabell 17. Utlåtanden i respektive översiktsplan gällande allmänna platser. Grön färg – Ja, återfinns 
i översiktsplan, Röd färg – Nej, återfinns inte I översiktsplanen. 

 

Samtliga översiktsplaner påvisar att allmänna platser är en plats där integration 
mellan människor ska ske med den ökade rörelse och aktivitet mötesplatsen får. 
Enligt 85 % av översiktsplanerna ska allmänna platser inneha en funktion för att 
koppla samman olika områden. 

4.3 Jämförelseanalys intervju och översiktsplan 

I tabellen nedan visas hur intervjuer förhåller sig mot översiktsplan. Grön färg 
betyder att både intervju och översiktsplan stämmer överens och är positiva. Röd 
färg betyder att de stämmer överens men är negativa. Gul färg betyder att det 
nämns i intervju men inte i översiktsplan. Blå färg betyder att det nämns i 
översiktsplan men inte i intervju. Vit färg visar på ett bortfall, att respondenten inte 
svarat på frågan. 	

	

Barriärer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Vägar/Järnväg              

Allmänna platser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Mötesplatser för integration mellan 
människor              
Koppla samman områden i form av 
t.ex. torg              
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Tabell 18. Jämförelse av översiktsplan och intervju. Grön= Nämns både i översiktsplan och intervju. 
Röd= Nämns varken i översiktsplan eller intervju. Gul= Nämns i intervju, inte i översiktsplan. Blå= 
Nämns i översiktsplan, inte i intervju. Vit= Bortfall, osäkerhet i intervjusvar. 

	
4.3.1 Tillgänglighet 

Resultatet av jämförelsen visar att det inte skiljer sig mellan översiktsplanen och 
uttalanden från tjänstemän gällande tillgängligheten (Tabell 18).  

4.3.2 Boendesegregation 

Jämförelsen av boendesegregation visar att en av kommunerna inte påstår sig ha 
segregation trots att översiktsplanen visar det. I 31 % av kommunerna återfinns en 
handlingsplan samt att respondenten återger att det finns en handlingsplan för 
segregation inom kommunerna. I 31 % av översiktsplanerna går det att tyda en 

Tillgänglighet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Tillgänglighetsanpassning för alla              
Kollektivtrafik              
Gång- och cykeltrafik              

Boendesegregation              

Segregation              
Handlingsplan              

Integration              

Föreningsliv              
Möten mellan människor              
Verksamheter i bottenplan              

Urbanitet              
Exploatering i attraktiva, urbana,  
stadsnära lägen              

Mångfald              

Upplåtelseformer              

Barriärer              

Vägar/Järnväg              

Allmänna platser              
Mötesplatser för integration mellan 
människor              
Koppla samman områden i form av  
t.ex. torg              
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handlingsplan för segregation. Resterande 38% är osäkra i sitt svar eller undviker 
frågan (Tabell 18). 

4.3.3 Integration 

Jämförelsen av integration mellan intervju och översiktsplan visade att endast 31 % 
av kommunerna medger och har ett utskrivet mål samt en vision med att 
föreningslivet ska eller är en bidragande faktor till integration. 8 % av kommunerna 
har inget uttalat samt inget som tyder på föreningsliv i översiktsplan. 23 % av 
kommunerna nämner föreningslivet som en viktig faktor i översiktsplanen men 
nämner inte detta i intervju. Resterande 38 % är osäkra på sitt svar eller undviker 
frågan i intervjun (Tabell 18).	
Det är enbart kommun 1 som skriver i sin översiktsplan att möten mellan människor 
är viktigt för en integration men i intervjun är inte det något som framgår och det är 
inget som de arbetar med aktivt (Tabell 18).  

Kommun 1 framför att de inte arbetar med integration mellan människor trots att 
det tydligt framgår i översiktsplanen (Tabell 18). 

31 % av kommunerna nämner i intervjun att verksamheter i bottenplan gynnar 
integrationen trots att det inte återges i översiktsplanen (Tabell 18). 	

4.3.4 Urbanitet  

Jämförelsen av urbaniteten visar att 15 % av kommunerna påpekar att den framtida 
utvecklingen inte kräver urbanitet trots att det är ett uttalat mål i respektive 
översiktsplan (Tabell 18). 	

4.3.5 Mångfald 

Resultatet av jämförelsen visar att det inte skiljer sig mellan översiktsplanen och 
uttalanden från tjänstemän gällande mångfald (Tabell 18).	

4.3.6 Barriärer 

Resultatet av jämförelsen visar att det inte skiljer sig mellan översiktsplanen och 
uttalanden från tjänstemän gällande barriärer (Tabell 18).	

4.3.7 Allmänna platser 

Jämförelsen visar på att intervju och översiktsplan stämmer överens gällande att 
mötesplatser är ett effektivt när det handlar om integration (Tabell 18). 	
Samtliga kommuner är eniga om att allmänna platser bäst fyller sin funktion om den 
ligger mellan två områden i syfte att länka ihop dessa. Detta är något som återfinns i 
85 % av översiktsplanerna (Tabell 18). 	
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5 Diskussion 

5.1 Diskussion av resultat 

Studiens huvudsakliga syfte var att analysera hur sociala hållbarhet tillämpas inom 
kommunal planering. Vidare ämnade studien att se hur det praktiska arbetet inom 
samhällsplanering förhåller sig gentemot styrdokument som översiktsplaner. Studien 
berör aspekter som tillgänglighet, boendesegregation, integration, urbanitet, 
mångfald, barriärer, allmänna platser vilka är nödvändiga att använda sig av för att 
gynna ett socialt hållbart samhälle.  

Flertalet kommuner anser att det finns en problematik gällande den sociala 
hållbarheten. De andra hållbarhetsaspekterna ekonomisk och ekologisk prioriteras i 
större utsträckning vilket ger en snedfördelning (avsnitt, 4.1.8). Social hållbarhet är 
ett svårdefinierat begrepp och i dagens planering är den ekonomiska och ekologiska 
hållbarheten ofta prioriterade (jfr. Åhman, 2013). Mätning av social hållbarhet är 
vidare något som tjänstemännen hävdar vara svårt eftersom denna hållbarhetsaspekt 
inte är lika kvantifierbar som ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Av studien 
framgår det att enbart 15 % av de intervjuade kommunerna har verktyg för att 
kunna mäta social hållbarhet inom ett specifikt område (avsnitt, 4.1.8). För att möta 
problematiken gällande mätningen av social hållbarhet föreslås det vara fördelaktigt 
att identifiera bostadsområden för vidareutveckling. Den utveckling som sker bör 
således syfta till hela kommunen och inte enbart specifika stadsdelar.  

Däremot finns exempel från kommun 12 där det används en social konsekvensanalys 
för att mäta hur socialt hållbart ett område är. Kommunen analyserar områden 
utifrån faktorer relaterade till social hållbarhet för att konstatera hur socialt hållbart 
ett geografiskt avgränsat område är. Däremot ger inte kommunen något exempel 
från praktiken vilket väcker frågetecken. Antingen saknar den kommunala 
tjänstemannen kunskap om ämnet alternativt att tjänstemannen väljer att presentera 
verktyget i syfte att skönmåla kommunen. Däremot hävdar kommun 11 att 
inflyttning, utbildning och kriminalitet är aspekter som kan användas för att mäta 
den sociala ställningen inom ett bostadsområde (jfr. avsnitt 4.1.8). Det som 
kommun 11 beskriver är inte enlighet med det Boverket (2010a) nämner om 
helhetssyn där utveckling bör fokusera på hela staden och inte specifika områden. 
Fortsättningsvis de kommuner som inte mäter social hållbarhet hänvisar till att det 
är brist på tid och pengar. Den problematik med mätningen av social hållbarhet 
inom planering kan ses som förståelig i och med begreppets vaga definition (Åhman, 
2013). Med bakgrund av detta bör forskningen ta fram tydligare metoder för 
mätning av social hållbarhet inom planering som underlättar arbetet för tjänstemän.  

Flertalet kommuner anser vidare att den sociala hållbarheten inte har en lika tydlig 
lagstiftning som ekonomisk och ekologisk hållbarhet (avsnitt, 4.1.8). Däremot den 
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relevanta lagstiftning som finns att tillgå är Plan- och bygglagen [PBL] (SFS 
2010:900) samt Miljöbalken [MB] (SFS 1998:808) som avser att 
samhällsplaneringen ska främja en hållbar utveckling. Om de olika kommunerna nu 
anser sig ha svårt att främja den sociala hållbarheten, är detta ett utbrett fenomen i 
hela Sverige? Ett förslag till att främja byggandet för en socialt hållbar boendemiljö 
är att ta mark i anspråk med hjälp av Expropriationslagen [ExpL] (SFS 1972:719). 
Kommun 4 och 5 framför att kommunalt huvudmannaskap säkerställer att en allmän 
plats blir socialt hållbar och uppfyller sitt rätta syfte (jfr. avsnitt 4.1.7). Detta är 
något flertalet kommuner bör sträva mot eftersom allmänna platser bör upprätthålla 
god standard. Med bakgrund av detta kan en utredning behövas för att ta fram en ny 
lagstiftning gällande social hållbarhet för att dess roll ska stärkas inom 
samhällsplaneringen. Samtidigt kommer detta innebära det en stor process för de 
kommunala tjänstemännen att anpassa sig till detta och börja arbeta efter nya lagar, 
men det kan vara ett alternativ för att de ekonomiska och ekologiska intressena inte 
ska ta överhand.  

En annan parameter som spelar in vid utveckling av socialt hållbara boendemiljöer 
konstateras vara erfarenheten hos de olika tjänstemännen (se avsnitt 4.1). Under 
intervjuerna visade det sig att intresset för sociala frågor av kommuner eller 
byggherrar spela en stor roll för det faktiska utfallet (jfr. avsnitt 4.1.8). Om det nu 
enligt kommuner ses som en väsentlig del att det krävs ett intresse angående social 
hållbart byggande borde det ses som den framtida utvecklingen för att vara socialt 
hållbar (jfr. avsnitt, 4.1.8). Vid intervjutillfället är det en del tjänstemän som väljer 
att inte svara på frågor alternativt ger ett otydligt svar. Frågan som dyker upp är om 
detta tyder på okunskap, lågt intresse från tjänstemannens sida eller att de försöker 
prata bort det. Kanske för att kommunen inte vill yttra sig om de haft eller har 
problem med hanterandet av sociala frågor.  

5.1.1 Diskussion av jämförelseanalys 

Vidare för jämförelseanalysen visar den på likheter och skillnader mellan tjänstemän 
och översiktsplan för hur de olika kommunerna arbetar med social hållbarhet samt 
vad som prioriteras inom svensk kommunal planering. Likheter mellan kommuner 
var framträdande för frågorna som berörde tillgänglighet vilket beror enligt 
kommun 3 på den tydliga lagstiftning som finns att förhålla sig till (se avsnitt 4.1.1). 
Föranledningsvis för framtida forskning som skulle bygga vidare på detta 
resonemang är att se hur tillgänglighetsanpassning i den fysiska miljön upplevs 
utifrån perspektivet för personer med funktionsnedsättning.  

Jämförelseanalysen visade vidare att kommunerna har olika uppfattning för hur de 
arbetar med aspekten boendesegregation. Det som utmärkte sig var att det inom 
kommunerna finns handlingsplaner för att motverka boendesegregation. 
Medborgarinflytande i utvecklingsprojekt samt förvaltningsövergripande samarbeten 
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nämns som tillvägagångssätt för att motverka fenomenet boendesegregation (jfr. 
4.1.2).  

Somliga kommuner som inte har en handlingsplan hänvisar istället till andra delar av 
organisationen alternativt att de inte vet om de arbetar utifrån en handlingsplan (jfr. 
tabell 18). Än mer intressant är kommun nummer 1 framför att de inte har någon 
segregation eller några större skillnader mellan områden och därmed är integration 
inget som kommunen arbetar med (jfr. tabell 18). Är kommunen unik när det gäller 
boendesegregation och integration? Eller kan det vara så att kommunen har kommit 
längre i utvecklingen än vad översiktsplanen visar och därmed inte har problem med 
integration? För om det görs en vidare överblick till kommunens översiktsplan visar 
den att integration är något som kommunen arbetar med (jfr. tabell 10). Varför 
uttalandet är sådant är med stor sannolikhet på grund av tjänstemannens egna 
perspektiv för hur det är i den specifika kommunen som med stor sannolikhet inte 
speglas av alla inom den kommunala organisationen eller alla kommunens invånare.  

Det som sägs ha en inverkan på boendesegregation från flertalet kommuner, är en 
variation av upplåtelseformer (jfr. avsnitt 4.2.2). Variationen av boendeformer går 
att likna vid Boverkets rapport (jfr. avsnitt 2.2.2) om sociala aspekter inom 
samhällsplaneringen som även de hävdar gynna ett hållbart samhälle. Är detta en 
lösning på problem med boendesegregation? För det finns lösningar som syftar till 
att istället gynna en integration som i sin tur långsiktigt kan motverka en 
boendesegregation. Lösningen som kommuner nämner är att de allmänna platserna 
kan fylla en viktig funktion för att koppla ihop stadsdelar på ett tydligare sätt så att 
möten mellan människor från olika bostadsområden kan ske (jfr. Boverket, 2010a; 
Carmona et.al, 2010). För att de allmänna platserna ska gynna möten mellan 
människor, krävs att personerna har en anledning för att ta sig dit (Jacobs, 2004). 
Verksamheter i bottenplan anses fortsättningsvis för en del kommuner vara ett sätt 
för att gynna en integration. Frågan är vilka verksamheter som gynnar en 
integration? Ska det vara anpassat till området eller fungerar en generell lösning för 
flertalet områden? Åtgärden bör användas med försiktighet då det enligt vissa 
kommuner krävs en kritisk massa för att verksamheterna ska gå runt. Saknas den 
kritiska massan riskerar verksamheten att bli ett negativt element i stadsrummet. 
Varje plats beskrivs enligt kommun 5 som unik och därmed behövs unika lösningar 
(jfr. avsnitt 4.1.3). Det kommunen menar med att varje plats är unik är att dess 
förutsättningar alltid är olika vilket kräver platsspecificerade åtgärder som tar de 
boendes vilja i åtanke. Vilket betyder att detta är i enlighet med Boverket (2010) 
”Inflytande och samverkan” som syftar till att involvera de boende för att komma 
fram till bästa möjliga lösning. 

För att vidare stärka den sociala hållbarhetens roll är det kommuner som anser att 
med hjälp av en medborgardialog kunna knyta en relation till de boende inom ett 



 

 
38 

bostadsområde (avsnitt, 4.1.8). Relationsanknytningen till de boende är något som 
gynnar förtroendet mellan medborgare och kommun, därmed minskar risken för att 
de boende blir missnöjda med ett projekt (Irvin & Stansbury, 2004; Boverket, 
2010b). Fortsättningsvis är förvaltningsövergripande samarbeten ett sätt för 
kommunerna inom den fysiska planeringen att stärka den sociala hållbarhetens roll, 
där vikt läggs vid att tjänstemännen ska se till helheten och tänka över för vad de 
olika besluten kommer att generera i för utfall (se avsnitt 4). 

5.2 Diskussion av metod 

Metodvalet av semistrukturerade intervjuer per telefon anses ha varit ett effektivt 
tillvägagångsätt för att samla material till jämförelseanalysen. En problematik knutet 
till detta är enligt Hsieh & Shannon (2005) något som har lett till ett bortfall i 
intressant material i och med att metoden syftar till en tolkning av text. Detta är 
något som kan ha påverkat studiens resultat eftersom material kan ha tolkats fel. 
Däremot kan tillförlitligheten i studien stärkts då studien utgått från en triangulering 
av metoder vilket genererat ett bredare perspektiv av verkligheten (Bryman & Bell, 
2015). I och med att materialet studerades, sammanställdes och analyserades av två 
personer ökade antalet synsätt och infallsvinklar vilket vidare stärkte studiens 
resultat. Strukturerade intervjuer var ett effektivt sätt att genomföra intervjuer med 
kommuner eftersom intressanta påståenden kunde följas upp och gav därmed ett 
mervärde i intervjuerna. Samtidigt kan värdefull information från intervjuerna gått 
förlorad i och med att den hölls per telefon och möjligheten att uppfatta reaktioner i 
form av kroppsspråk och ansiktsuttryck inte var möjligt. Däremot gav troligtvis 
telefonintervjuer mer material då respondenterna inte la någon värdering av 
personerna som intervjuade i och med att det var just per telefon (Bryman, 2016).  

Urvalet av kommuner baserades på SCB:s topp 50 lista över kommunstorlek med 
syfte att intervjua kommuner med en stor organisation. Antagandet att 
organisationsstorleken var en bidragande faktor till den kommunala satsningen på 
social hållbarhet togs i studien. Resultatet visar dock att kommunens storlek inte hör 
samman med den kommunala satsningen på social hållbarhet inom Sveriges 
kommuner. Den geografiska spridningen av kommuner över landet skapade en 
generell uppfattning av arbetet med social hållbarhet inom den fysiska planeringen i 
Sverige. Urvalet kunde ha utvidgats till att även studera kommuner utanför SCB:s 
topp 50 lista för att ge ett mer tillförlitligt resultat och en mer representativ bild för 
hur Sveriges kommuner arbetar med social hållbarhet inom planering. 
Intervjuobjekten var tjänstemän på tretton olika kommunkontor i Sverige, 
erfarenheten av planering samt position inom kommunen varierar respondenterna 
sinsemellan, vilket påverkade svaren i intervjuerna. Respondenter med mer 
erfarenhet hade större insikt i arbetet gällande social hållbarhet och kunde därmed 
ge utförligare resonemang av de olika aspekterna intervjun behandlade.  
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Personliga åsikter gick att utläsa i intervjuerna och därmed hade det personliga 
intresset för social hållbarhet en väsentlig roll i kvaliteten och djupet i svaren. 
Respondenter hade troligtvis olika arbetsbakgrund vilket haft en inverkan på 
kunskapen kring social hållbarhet. De tretton olika respondenterna hade olika 
befattning inom den kommunala organisationen vilket har påverkat positivt i och 
med att antalet infallsvinklar utökats.  

Tillvägagångssättet vid innehållsanalysen av översiktsplaner upplevdes problematisk 
eftersom kommuner använde flertalet synonymer till ord samt återgav liknande 
uttalanden inom flertalet kapitel i översiktsplanen. Därmed lades stor vikt för att 
förstå sammanhanget i kapitel relaterade till ämnet. 

Intervjuer och översiktsplaner sammanställdes i respektive tabeller för att på ett 
systematiskt sätt se hur kommunala tjänstemän och översiktsplaner förhåller sig till 
de framtagna nyckelbegreppen inom social hållbarhet. Metoden ansågs vara ett 
effektivt sätt att jämföra kommuner eftersom tabellen var lättöverskådlig och 
därmed underlättade att visuellt förstå jämförelsen.  
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6 Slutsats 

Studien visar att det finns märkbara skillnader inom Sveriges kommuner gällande 
arbetet med social hållbarhet. Dels framgår det att kommuner tidigare prioriterat 
och än idag prioriterar ekonomisk och ekologisk hållbarhet före den sociala 
hållbarheten då social hållbarhet ofta är tidskrävande och kostsamt. Studien 
konstaterar vidare att det inom den kommunala organisationen krävs engagemang 
och drivkraft från tjänstemän, politiker och byggherrar för att arbetet med social 
hållbarhet ska prioriteras och att dess syfte ska uppfyllas i den fysiska planeringen. 
Det kommunala intresset för social hållbarhet samt en gedigen erfarenhet av ämnet 
bedöms efter studien vara något som påverkar arbetet positivt.  

Utifrån resultatet att döma är det framförallt två aspekter som utmärker sig, 
integration och boendesegregation. Båda aspekterna framställs i de olika 
kommunernas översiktsplaner olika samt för det praktiska arbetet som kommunala 
tjänstemän uttalar sig om. Social hållbarhet är även efter studien ett begrepp som 
visar på otydligheter av innebörden till följd av dess olika synsätt på grund av 
komplexiteten. Därav står det klart efter studien att eftersom alla platser är unika 
behövs därmed platsspecifika lösningar för att gynna den sociala hållbarheten.  
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B1 
 
 

Bilaga A 

Vilken är din yrkestitel inom kommunen?	

Hur definierar ni social hållbarhet?	

Upplever ni att social hållbarhet är underrepresenterade gentemot 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet?	

• Har ni en hierarki för vilket hållbarhetsperspektiv som prioriteras? 

Hur bor människor inom kommunen?	

• Har ni segregerade områden? 

o Homogena grupper gällande ålder, kön, inkomst och ursprung. 

o Om ja: Har ni problem med kriminalitet i någon av dessa områden? 

o Finns det någon handlingsplan för att behandla detta? 

Används social hållbarhet i det dagliga arbetet?	

• Har ni en checklista för att mäta social hållbarhet? 

o Kan vi få ta del av checklistan?  

o Om inte, alternativ? 

o Vad jobbar ni med då? 

Arbetar ni aktivt för att uppnå en integration mellan människor?	

• Har ni ungdomsgårdar? 

• Har ni ett starkt föreningsliv? 

• Har ni verksamheter i bottenplan på någon byggnad? 

Arbetar ni för att förebygga barriäreffekter?	

• Tänker ni på att större vägar kan bli en barriär? 

• Tänker ni på att slutna innergårdar kan leda till barriäreffekter?  

Arbetar ni aktivt för en mångfald i en ny stadsdel?	

• Bygger ni en blandad upplåtelseform där ni säkerställer att det både finns 
bostadsrätter och hyresrätter för att integrera personer av olika åldrar? 

 



 

B2 
 
 

Vid planering av nya bostadsområden är urbanitet en viktig faktor?	

• Sker majoriteten av utvecklingen i attraktiva lägen? 

Ska allmänna platser användas som mötesplatser?	

• Är allmänna platser en mötesplats för boende i området eller används platsen 
för att binda samman flera områden? 

Vid planering av nya bostadsområden är tillgänglighet en viktig faktor?	

Tillgänglighet med/för: 

• Är det viktigt med möjlighet att ta sig till och från området? 

• Kollektivt, bil, cykel och gång 

• Är det viktigt att det är anpassat även för funktionshindrade? 

• Är det viktigt att det är tillgängligt för alla kommunens medborgare? 

• Det vill säga allmänna ytor som andra än boende i området kan vistas på 

Är det någon skillnad i tillgänglighet för de olika bostadsområdena som 
finns i kommunen?	

• Närhet till service, skola, mataffär och sjukvård. 

• Är utformningen anpassad för personer med funktionshinder och äldre? 

• Om inte, försöker ni utveckla gamla områden som inte är anpassade? 

Kan ni på något sätt mäta hur socialt hållbart ett område är?	

• Checklistor? 

• Enkäter till boende i området? 

• Utvärderingar av områden? 

• SKA? 

• SKB? 

Söker ni inspiration till era detaljplaner? 	

• Från vad, något exempel på en enligt er lyckad detaljplan? 

Har ni något projekt ni är extra stolta inom kommunen?	

Vad heter den detaljplanen? 


