
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Förtätning  
som planeringsstrategi för en  
socialt hållbar utveckling 
 
 
En undersökning av planerares uppfattning om den sociala hållbarheten 
vid stadsförtätning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIKA NYSTRÖM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kandidatarbete i Fysisk planering 
Blekinge Tekniska Högskola 
Vårterminen 2017 



2 

Förord 
 
Den här uppsatsen är skriven som ett examensarbete på kandidatprogrammet Fysisk planering 
vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona och omfattar 15 högskolepoäng. Kursen har 
pågått under åtta veckor där all energi under denna tid gått till en alternerande känsla av både 
hopp och förtvivlan över detta arbete där jag vill tacka min handledare Sabrina Fredin för att ha 
bidragit med ett konstruktivt, värdefullt och vägledande stöd i arbetet. 
 
 
 
 
Marika Nyström 
Karlskrona den 24 maj 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titel: Förtätning som planeringsstrategi för en socialt hållbar utveckling: En 
undersökning av planerares uppfattning om den sociala hållbarheten vid 
stadsförtätning 
Författare: Marika Nyström 
Handledare: Sabrina Fredin 
Examinator: Abdellah Abarkan 
Kurs: FM1473 Kandidatarbete i Fysisk planering  
Omfattning: 15 hp, C-uppsats 
Program: Kandidatprogram i Fysisk planering, 180 hp 
Lärosäte: Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona 
Sektion: Institutionen för fysisk planering 
Datum: 2017-05-24 



 
 

3 

Sammanfattning 
 
I det här arbetet behandlas ämnet social hållbarhet inom ramen av stadsbyggnadskonceptet 
förtätning. Förtätning har blivit en internationell förespråkad planeringsstrategi för att hantera 
dagens pågående urbanisering och för att i längden kunna främja en hållbar utveckling. Så är 
även förtätning en central metod inom den fysiska planeringen för svenska storstadskommuner. 
Vad gäller den hållbara utvecklingen börjar allt mer fokus ligga på den sociala hållbarheten, 
även inom fysisk planering. I den här studien beskrivs ett perspektiv på vad den fysiska 
planeringen har för möjlighet att arbeta för en förbättrad social hållbarhet med bakgrund i vad 
som sägs i forskning. Forskningens perspektiv i frågan jämförs med de sociala förbättringar 
som planerare tillskriver den täta staden för att på så sätt belysa planerares förhållningssätt till 
den täta stadsstrukturens möjligheter och begränsningar att verka för social hållbarhet. 
 
Uppsatsen syftar därmed till att granska planerares uppfattning om den sociala hållbarheten i 
förhållande till stadsbyggnadskonceptet förtätning i den kommunala fysiska planeringen för att 
därigenom kunna dra slutsatser om, och i så fall förklara hur, förtätning av städer kan bidra till 
en positiv utveckling av den sociala hållbarheten. Som utgångspunkt för studien används ett 
teoretiskt perspektiv som grundar sig på vad forskningen säger om vad social hållbarhet är och 
hur det är kopplat till förtätning. Den teoretiska bakgrunden utgör sedan referensram för 
undersökningen av empirin. För arbetet har Malmö stad valts som empiriskt studieobjekt där 
en kvalitativ innehållsanalys används som metod för att undersöka de kommunala 
planeringsdokumenten. Malmö stad är en kommun som i sina planeringsdokument explicit 
skriver att förtätning är en av deras övergripande stadsbyggnadsstrategier vilken ska tillämpas 
i deras arbete mot en hållbar stadsutveckling. Malmö är en stad med både en stor förväntad 
befolkningstillväxt och en stad som beskriver sig ha stora utmaningar med den sociala 
hållbarheten, till exempel vad gäller integration. I den meningen är därför Malmö ett intressant 
exempel att undersöka för den här studien. I arbetets avslutande del jämförs kunskapen från 
teorin med resultaten från den empiriska undersökningen, det vill säga vad som framkommer 
av praktiken från kommunen, för att kunna dra slutsatser om planerares syn på den sociala 
hållbarheten och dess koppling till stadsbyggnadskonceptet förtätning. 
 
Resultatet av arbetet har visat på att planerare i sina dokument framställer förtätning som en 
planeringsstrategi som övervägande kan bidra till positiva effekter för den sociala hållbarheten, 
trots att det enligt forskning inte finns några entydiga bevis för att en tät stad är socialt 
fördelaktig. Det går därför att vara kritisk till vad planerarna har för förhållningsätt till hur de 
anser att en fysiskt tätare stad i praktiken ska kunna bidra till en förbättrad social hållbarhet i 
Malmö. Ett samhälles mjuka strukturer ses trots allt som mest avgörande och betydande för den 
sociala utvecklingen, varför en tydligare koppling mellan sociala aspekter och fysisk planering 
är en önskvärd riktning för att kunna närma sig sociala utmaningar även inom den fysiska 
planeringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Social hållbarhet, Förtätning, Tät stad, Stadsplanering, Fysisk planering, 
Hållbar stadsutveckling, Hållbar utveckling, Malmö. 
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Inledning 
 
Arbetets inledande del ger en beskrivning av det problem som studien ämnar att undersöka 
beträffande social hållbarhet i relation till stadsbyggnadskonceptet förtätning och dess kontext 
i den svenska fysiska planeringen. Det görs genom en redogörelse av arbetets 
problemformulering, syfte och frågeställningar som ligger till grund för inriktningen på studien 
och den vidare analysen. 
 
 
Bakgrund 
 
Hur en stad planeras och byggs i Sverige idag görs med utgångspunkt från det övergripande 
målet om en hållbar utveckling. En hållbar utveckling handlar om ett samspel mellan de tre 
dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och där konsekvenserna med hänsyn 
till dessa tre aspekter ska sammanvägas vid beslutsfattande (Boverket 2015a). Inom fysisk 
planering finns idag en stark tilltro till att det mest hållbara sättet både ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt är att bygga städer med en tät och kompakt fysisk stadsstruktur för att på så sätt inte 
utöka stadens rumsliga utsträckning ytterligare. Den täta staden har på så sätt blivit ett lockande 
ideal och en vidsträckt accepterad strategi för en hållbar stadsutveckling runt om i världen 
(Dempsey, Brown & Bramley 2012, s. 136; Jabareen 2006, s. 39) Förtätning står ofta i motsats 
till stadsutglesning som menas motverka den hållbara utvecklingen (Boverket 2012, s. 41). Från 
andra världskrigets slut ökade stadsutglesningen i form av ett omfattande byggande i städernas 
förorter vilket bidrog till att det senare uppstod en motreaktion på stadsbyggnadsutvecklingen 
som istället förespråkade den täta staden som stadsbyggnadsideal (Rogatka & Ramos Ribeiro 
2015, s. 122). 
 
Sedan 1980-talet har konceptet om den täta staden blivit en tydlig utvecklingsriktning för såväl 
internationell som nationell stadsplanering (Boverket 2016a, ss. 6–7; Burton 2000, s. 1987). 
Konceptet om förtätning har blivit ett medel och en tillämplig strategi för städer för att kunna 
åstadkomma en tät stadsstruktur och för att kunna hantera den ökande urbaniseringen som vi 
ser ske i världen idag (Boverket 2012, s. 35).  I Sverige har urbaniseringen varit en tydlig trend 
och pågått sedan 1900-talet (SCB 2015a). Urbaniseringen har inneburit att de flesta av världens 
människor idag bor i stadsområden och utvecklingen ser ut att fortskrida med en ökande 
stadsbefolkning (Dempsey et al. 2012, s. 136). Förtätning används för att begränsa stadens 
fysiska utsträckning genom att nya byggnader anpassas till den befintliga bebyggelsestrukturen 
eftersom en tät struktur anses vara mindre resurskrävande, både investerings- som miljömässigt, 
och därmed också ett hållbarare sätt att bygga stad på (Boverket 2012, s. 35; Broms Wessel, 
Tunström & Bradley 2005, s. 75). Det som förtätning gör är att det till exempel anses förbättra 
förutsättningarna för en mer ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling och livsstil. En tät 
stad bidrar till; fördelaktiga fysiska strukturer för näringsliv och infrastrukturer (Boverket 
2015c), investeringar som gör att den täta staden ger ekonomisk utdelning (Dempsey et al. 
2012, s. 136); markhushållning av värdefull jordbruksmark, som i Malmös fall (Länsstyrelsen 
Skåne 2015, ss. 2, 25); och en resurseffektivare kollektivtrafik (Boverket 2016a, s. 7). 
 
Eftersom de tre hållbarhetsdimensionerna samspelar med varandra kan social hållbarhet handla 
om både socioekologiska, socioekonomiska eller sociokulturella förhållanden. Vad gäller den 
sociala hållbarheten menas förtätning och en tät stad, den typ av stadsplanering som ses 
utvecklas och framhållas idag, kunna bidra till att skapa bättre förutsättningar för en mer 
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socioekologiskt hållbar livsstil, mer sociokulturella möten och andra kommunikativa miljöer 
för att hantera dagens socioekologiska, -ekonomiska och -kulturella utmaningar för olika 
grupper av människor i samhället (Boverket 2010, s. 23).  
 
 
Problemformulering 
 
Boverket (2015b) skriver att ”[i] fysisk planering är den rumsliga strukturen utgångspunkten 
för vad som kan hanteras i förhållande till de tre hållbarhetsdimensionerna” och att ”[d]en 
fysiska planeringen blir därigenom ett kraftfullt instrument i arbetet med hållbar utveckling.”  
Att använda förtätning som stadsbyggnadsstrategi för att uppnå visionerna för en socialt hållbar 
utveckling är idag en tydlig trend inom fysisk planering både internationellt och hos de svenska 
kommunerna (Boverket 2016a, ss. 6–7). Men både förtätning och social hållbarhet är breda 
begrepp, det vill säga att de saknar en tydlig och entydig definition, vilket gör att de kan tolkas 
på många olika sätt och är svåra att konkretisera (Tunström, Gunnarsson-Östling & Bradley 
2015, s. 95).  
 
Eftersom det saknas en entydig definition av social hållbarhet saknas också empiriskt bevis för 
att den täta staden är socialt hållbar. Ändå är det tydligt att det i praktiken hos politiker och 
planerare finns ett väletablerat påstående om att den täta staden är socialt fördelaktig. De sociala 
fördelarna handlar om att en tät stad kan ge högre befolkningstäthet som i sin tur innebär att 
fler invånare har nära tillgång och korta avstånd till viktiga samhällsfunktioner, service, 
rekreations- och arbetsmöjligheter samt andra resurser. En tät stad förväntas därmed bidra till 
ett ekonomiskt livskraftigt samhälle samtidigt som det blir mer ekologiskt hållbart genom 
exempelvis en välorganiserad stadsinfrastruktur och mindre bilanvändande (Dempsey et al. 
2012, ss. 92, 97, 102; Rogatka & Ramos Ribeiro 2015, ss. 122–123). Burton (2000, s. 1970) 
skriver att påståendena och argumenten om att en tät stad är en socialt hållbar stad är den minst 
undersökta dimensionen av hållbar utveckling, men också den mest tvetydiga och paradoxala, 
samtidigt som vikten av sociala aspekter betonas i diskussionen om en hållbar stadsutveckling. 
 
Även om det påstås att fysiska strukturer menas kunna göra stora påverkningar för en hållbar 
utveckling handlar social hållbarhet oftast om mjuka strukturer, som till exempel rättvisa, hälsa 
eller social blandning och interaktion (Tunström, Gunnarsson-Östling & Bradley 2015, ss. 41, 
47–49, 95). Som Fainstein (2010, s. 57) skriver verkar planerare under socio-rumsliga 
begränsningar, och ofta saknas studier om vad den fysiska planeringen har för möjlighet att 
påverka stadens människor och sociala strukturer (Fainstein 2010, s. 57; Dempsey et al. 2012, 
s. 93). Forskning visar att både akademiker, praktiker (däribland planerare), politiker och 
invånare inte fullt förstår vad den täta staden har för potentiell påverkan på stadsbefolkningen 
(Dempsey et al. 2012, s. 136). Samtidigt ökar den sociala och etniska segregationen som 
tillsammans med dagens miljöproblem blivit mycket betydande frågor för dagens planerare och 
politiker (Tunström, Gunnarsson-Östling & Bradley 2015, s. 11; Broms Wessel, Tunström & 
Bradley 2005, ss. 13, 73). 
 
 
Syfte 
 
Studien syftar till att undersöka planerares uppfattning om social hållbarhet vid stadsutveckling 
med förtätning som planeringsstrategi.  
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Planerares uppfattning handlar om en undersökning av planeringspraktiken, om hur samhällets 
hårda strukturer menas kunna påverka de mjuka samhällsstrukturerna. Det praktiska 
perspektivet jämförs sedan med vad forskning säger i ämnet. Genom att problematisera kring 
begreppet social hållbarhet och specifikt dess relation till stadsbyggnadskonceptet förtätning 
blir det möjligt att åskådliggöra hur kritiskt förhållningssätt planerare har i frågan om den ”täta 
och hållbara staden” medan forskningen kan ge sin syn på vad planeringen kan och inte kan 
påverka vad gäller den sociala hållbarheten.  
 
 
Frågeställningar 
 

- På vilket sätt anses förtätning påverka den sociala hållbarheten enligt forskning? 
 

- Hur framställer planerare att social hållbarhet kan uppnås genom förtätning i det 
studerade fallet? 

 
- Vad går att säga om den sociala hållbarheten i det studerade fallet utifrån en jämförelse 

med kunskapen från forskningen? 
 
 
Avgränsning 
 
Arbetet är avgränsat till att undersöka hur stadsbyggnadsstrategin förtätning med dess mål om 
att uppnå den täta staden påverkar den sociala hållbarheten, en av de tre dimensionerna av 
hållbar utveckling.  
 
Eftersom begreppen ”social hållbarhet” och ”tät stad” inte är absoluta eller konstanta begrepp 
utan snarare är dynamiska och föränderliga med tid och rum består de av en mängd olika 
dimensioner och definitioner beroende på i vilket sammanhang de förekommer. Det är därför 
varken möjligt eller lämpligt att ge en uttömmande beskrivning av vad de innebär (Dempsey et 
al. 2012, ss. 93–94, 137). Begreppen avgränsas därför till en definition av vad de betyder för 
just den här undersökningen.  
 
Vidare i arbetet kommer det empiriska underlaget för undersökningen begränsas till 
kommunala dokument från en kommun. För att uppfylla syftet avgränsas dokumenten till att de 
ska vara framtagna av planerare, arkitekter och övrig personal på kommunens 
stadsbyggnadskontor, samt att de på ett eller annat sätt ska behandla förtätning, stadsplanering 
och social hållbarhet. 
 
Beroende på kandidatarbetets begränsning i tid och uppsatsens maximala omfattning i ord har 
undersökningen avgränsats till analys av dokument från endast en storstadskommun. Att ge en 
fullständig bild av hur planerare i svenska kommuner betraktar social hållbarhet i förhållande 
till konceptet om den täta staden kommer därför inte vara möjligt. Däremot innebär fokuset på 
planeringsdokument från endast en kommun att det blir möjligt att på djupet undersöka hur 
frågan kan hanteras i en storstadskommun. Studien kan därmed uppvisa ett typexempel på hur 
social hållbarhet framställs i sammanhanget av förtätning vid stadsutveckling i svenska 
storstäder. 
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Teoretiskt ramverk 
 

Det teoretiska ramverket redogör för arbetets teoretiska utgångspunkter som behandlar 
begreppet social hållbarhet inom ramen av stadsbyggnadskonceptet förtätning. Först ges en 
generell bakgrund och översikt av begreppen social hållbarhet och förtätning för att tydliggöra 
från vilket perspektiv det här arbetet tar sin utgångspunkt. Sedan förs ett mer ingående 
resonemang kring begreppen för att kunna redogöra för hur dessa två begrepp förhåller sig till 
varandra enligt forskning och annan kunskap inom området ur ett stadsplaneringsperspektiv. 
Resonemanget resulterar i en definition av social hållbarhet som består av centrala aspekter av 
social hållbarhet för fysisk planering. Sedan följer ett resonemang om hur förtätning kan 
påverka var och en av de sociala aspekterna. Aspekterna och dess koppling till förtätning utgör 
studiens teoretiska utgångspunkter, den teoretiska analysram som ligger till grund för arbetets 
vidare analys och resultat av det empiriska materialet. 
 
 
Hållbar utveckling – en bakgrund och kontext till social hållbarhet 
 
Social hållbarhet utgör ett av de tre grundfundamenten av konceptet hållbar utveckling. 
Anledningen till att vi idag pratar om hållbar utveckling och dess tre dimensioner ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet härrör från FN:s rapport ”Vår gemensamma framtid” från år 
1987 av Världskommissionen för miljö och utveckling, även kallad Brundtlandrapporten 
(Kemp & Martens 2007, s. 5). Genom rapporten uppmärksammades begreppet hållbar 
utveckling som skulle markera en grundläggande förändring och sammanlänka de politiska 
målen för den ekologiska, sociala och ekonomiska utvecklingen (Vallance, Perkins & Dixon 
2011, s. 342). En hållbar utveckling definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 
(Boverket 2015a; Harlem Brundtland 1987, s. 41). 
 
I rapporten förklaras att det finns ett samband mellan dagens sociala, ekologiska och 
ekonomiska globala problem. De sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorerna ska ses som 
tre olika aspekter av hållbar utveckling vilka är i ett sammanhängande system där dessa 
påverkar och samverkar med varandra. I Brundtlandrapporten beskrivs att de sociala, 
ekologiska och ekonomiska problemen i världen beror på spänningen mellan ytterligheterna av 
dessa, där bland annat extrem fattigdom står som motpol till överflödig konsumtion och 
produktion, som båda är ohållbara utvecklingsriktningar. Fattigdomsproblem och problem med 
ohållbara konsumtionsvanor i den rika världen påverkar således även miljön, vilket innebär att 
den ekologiska hållbarheten inte kan uppnås förrän de sociala och ekonomiska problemen är 
lösta. Synen på hållbar utveckling grundade sig till en början på ett perspektiv från experter 
som fokuserade på de miljömässiga aspekterna. Idag menas att hållbar utveckling är en mer 
demokratisk process vilken betonar vikten av direkt demokrati vid beslutsfattande och att fokus 
ska ligga lika mycket på de sociala som de miljömässiga värdena (Kemp & Martens 2007, ss. 
5–6).  
 
Den ekonomiska hållbarheten ses som nyckeln och medlet för att kunna nå den sociala 
hållbarheten som i sig sedan ska leda till att den ekologiska hållbarheten uppnås. Genom 
ekonomisk tillväxt ska fattigdom övervinnas och bättre förutsättningar skapas för goda och 
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jämlika levnadsförhållanden för alla människor, vilket ses som grundläggande frågor för att öka 
den sociala, och därigenom även den ekologiska, hållbarheten av samhället (Hopwood, Mellor 
& O’Brien 2005, s. 39).  
 
Definitionen av hållbar utveckling är ett ytterst subjektivt och brett uttryck som innehar många 
olika tolkningsmöjligheter vilket gör att det varken finns någon konsensus om vad begreppet 
egentligen innebär eller några specifika lösningar för den praktiska tillämningen av begreppet. 
Den breda och centrala definitionen är dock just vad som gör begreppet beständigt som en 
global och allomfattande vision för de globala hållbarhetsfrågorna som menas ha sin grund i de 
lokala och regionala samhällena. Eftersom varje tid och plats har sina egna olika lokala 
förutsättningar, utmaningar och möjligheter som kräver olika lösningar från fall till fall 
möjliggörs för alla dessa mångfaldiga tolkningar, enskilda praktiska lösningar och 
tillämpningar på olika hållbarhetsproblem (De Roo & Porter 2007, ss. 6–7). Vid konkretisering 
av begreppet i praktiken, som till exempel vid planering och politiska diskussioner, är det dock 
viktigt att kunna belägga en viss konkret lösning på ett av hållbarhetens dilemman med 
betydande argument och fakta. På det sättet får förslagen legitimitet för att kunna anses vara 
alternativa hållbara lösningar och minskar risken för ogrundade beslut som inte kan anses gynna 
en hållbar utveckling (De Roo & Porter 2007, ss. 8–11). 
 
Var än ”hållbar utveckling” diskuteras handlar den grundläggande frågan dock oftast om hur 
de ekologiska förbättringarna kan åstadkommas. Att använda planeringssystemet ses ofta som 
lösningen på hur en bättre livsmiljö kan uppnås genom att det kan användas för att styra 
utvecklingen av de fysiska stadsstrukturerna som i sin tur ger möjlighet för att åstadkomma 
städer med högre täthet, som idag ses som den ideala stadsformen för en hållbar utveckling. 
Politikens brådska att komma fram till en lösning på dagens miljöproblem har dock lett till att 
politiken ligger steget före den akademiska världen som inte har några klara bevis för vilka 
idéer som bidrar till större förbättringar av den naturliga miljön (Burton, Williams & Jenks 
1996, ss. 13–14).   
 
Dagens urbanisering med en kraftigt ökande befolkning i städer har också bidragit till att städer 
har fått en framträdande roll i debatten om en hållbar utveckling. År 2008 bodde hälften av 
världens befolkning i storstäder och idag, mellan år 2000 och 2030, förväntas att över 70 
procent av världens människor kommer att bo i storstäder (Dempsey, Bramley, Power & Brown 
2009, s. 290). 
 
 
Social hållbarhet inom fysisk planering – en första nedbrytning mot 
en definition 
 
Social hållbarhet är, liksom hållbar utveckling, ett vidsträckt multidimensionellt och dynamiskt 
koncept som anger en övergripande riktning för den samhälleliga utvecklingen ” […] med den 
underliggande frågan ’vilka är de sociala målen av hållbar utveckling?’” (Dempsey et al. 2009, 
s. 290). Från 1990-talet har social hållbarhet varit ett omskrivet tema i många olika skrifter 
(Boverket 2010, s. 21). Men trots att dagens europeiska politik fokuserar på sociala 
samhällsfrågor har den teoretiska debatten kring en definition av social hållbarhet inom 
forskning varit begränsad, vilket bidragit till att social hållbarhet i stor utsträckning har 
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definierats av en politisk agenda (Dempsey et al. 2009, s. 290). Den svenska forskningen är 
inget undantag vad gäller en bristande allmän kunskap om konceptet social hållbarhet (Boverket 
2010, s. 21). 
 
På grund av begreppets omfattning av vad det kan innebära måste det definieras för att kunna 
fylla en praktisk mening inom ett visst sammanhang. De forskare som gjort försök att ta fram 
tillvägagångssätt och tolkningar för hur social hållbarhet ska kunna förklaras för att närma sig 
en tydligare definition av begreppet, som inte bygger på en politisk agenda, har enbart resulterat 
i en mängd skilda definitioner (Vallance, Perkins & Dixon 2011, ss. 342–343). 
 
Vallance, Perkins & Dixon är några forskare som skriver att strävan efter social hållbarhet inom 
stadsplanering kan handla om att använda metoder som är menade att förändra sociala 
förhållningssätt som till exempel människors levnadsvanor, attityder, beteenden eller 
miljöetiska hållningar för att bättre kunna relatera till den eko-fysiska miljön och på så sätt 
skapa bättre förutsättningar för den ekologiska hållbarheten. Men det kan även handla om att 
hitta tekniska lösningar som anpassas efter de sociala förhållningssätten istället för att behöva 
förändra människornas levnadsmönster och -vanor i strävan efter ekologisk hållbarhet 
(Vallance et al. 2011, s. 344). En stadsplanering som använder metoder för att förändra sociala 
förhållningssätt stämmer överens med den planering som idag ofta används i en svensk 
planeringskontext och som kan kopplas till det Tunström (2015, s. 99) menar att social 
hållbarhet inom stadsplanering handlar om. Tunström beskriver att planeringen kan påverka 
den sociala hållbarheten genom ” […] att ge strukturella och fysiska förutsättningar för, och 
uppmuntra till, hållbara livsstilar.” Till viss del handlar det på så sätt om styrning och 
disciplinering av människor för att de ska göra mer miljövänliga val, vilket kan bidra till en 
minskad resursanvändning och konsumtion. Men den paradox som Tunström belyser är att den 
sociala hållbarheten vid stadsutveckling idag ofta handlar om att skapa förutsättningar för 
sociala möten i kommersiella stadsrum med både service, butiker och restauranger.  
 
Konceptet att förtäta staden med målet om att uppnå en stad med hög täthet kan därför anses 
vara en sådan metod eftersom förändringar av stadens fysiska strukturer används som en lokal 
metod för att (genom påverkan på människors levnadssätt) kunna förbättra förutsättningarna 
för den globala hållbara utvecklingen (Burton, Williams & Jenks 1996, s. 43). Att göra den 
bedömningen är en viktig utgångspunkt för att veta vilka sociala frågor och aspekter som ska 
hanteras i arbetet med den sociala hållbarheten i den lokala planeringskontexten och -praktiken 
(Dempsey et al. 2012, s. 137).   
 
Vallance et al. (2011, ss. 344–345) skriver också om att det finns ett synsätt som menar att 
verklig social hållbarhet endast kan menas komma till stånd om de strukturer som samhället 
eller staden möjliggör för på ett rimligt sätt kan stödjas av människorna som bor där. En sådan 
planering handlar om att bevara, stödja eller förbättra redan befintliga och väl invanda 
samhälleliga strukturer som kan vara svårföränderliga. Fokus ligger på att bibehålla människors 
önskvärda livskvalitet och levnadssätt över tid trots olika förändringsfaktorer från både lokal 
och global nivå. Risken är annars att de människor som inte vill anpassa sig till nya 
samhällsstrukturer antingen flyttar från staden eller lever kvar som missgynnade i samhället, 
vilket inte ses som en socialt hållbar utveckling. Det kan ses som en motsägelsefull metod för 
att skapa social hållbarhet då strävan efter hållbarhet i sig är en nödvändig påverkanskraft, som 
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ofta just handlar om att olika typer av sociokulturella strukturer i samhället måste förändras för 
att kunna uppnå en hållbar utveckling (Vallance et al. 2011, ss. 344–345). 
 
Efter den här första nedbrytningen av begreppet går det att konstatera att social hållbarhet är en 
komplex fråga som behandlar många olika samhällsnivåer. Arbetet med att förbättra den sociala 
hållbarheten inom stadsplanering kan se väldigt olika ut beroende på samhällets lokala 
förutsättningar och vilket tillvägagångssätt som stadsplaneringen använder för att förbättra den 
sociala hållbarheten.  
 
Tunström (2015, ss. 95–97) frågar sig vilka aspekter av social hållbarhet som ska vara i fokus 
när de olika dimensionerna av hållbar utvecklig ska sammanfogas vid arbete med 
hållbarhetsfrågor inom stadsutveckling. Till exempel kan det handla om den sociala aspekten 
rättvisa och hur den är kopplad till miljön, det Tunström kallar det ett miljörättviseperspektiv 
som innefattar rumslig rättvisa och miljörättvisa. Dessa två aspekter kan innebära både 
sociokulturella, socioekonomiska och socioekologiska frågor. Tunström skriver att det blir 
svårt att veta på vilken nivå hänsyn ska visas i frågan, om det är på en lokal nivå som kan handla 
om rumslig rättvisa (som till exempel tillgång till det offentliga rummet, service och bra 
boende) eller om frågan även ska sträcka sig till att behandla sociala och miljömässiga 
rättvisefrågor i ett bredare perspektiv på global nivå. På en global nivå kan det till exempel 
handla om alla människors rätt till en hälsosam livsmiljö som innefattar frågor rörande 
luftföroreningar och växthusgasutsläpp. Miljöföroreningar av sådan art begränsas inte av stads- 
eller landsgränser utan gör även påverkan på en global nivå, men kan i högsta grad påverkas på 
den lokala nivån genom hur en stad planeras och byggs, bland annat vad gäller ” […] goda och 
miljövänliga kommunikationer, kvalitativa och miljövänliga val i utformning och materialval, 
liksom en god kunskap om de boendes olika förutsättningar för att leva miljövänligt.” 
(Tunström 2015, ss. 95–97). 
 
Eftersom sociala aktiviteter ofta tar plats i en fysisk miljö beskrivs vanligen ett samhälle som 
en socio-rumslig konstruktion vilket gör att social hållbarhet ofta får en rumslig dimension med 
aspekter som kan förenas med strukturer i den fysiska miljön (Dempsey et al. 2009, s. 294). Ett 
samhälles sociala hållbarhet handlar därför ofta om faktorer som rumslig rättvisa, ett 
lokalsamhälles miljökvalitet och livskraft samt förmågan att skapa och upprätthålla en 
godtagbar och funktionell nivå av den sociala miljön. Hur den sociala miljön kommer till 
uttryck och hur samverkan mellan människor sker beror på både samhällets hårda strukturer 
men också bakomliggande mjuka strukturer, som exempelvis samhällets sociala egenskaper. 
De sociala egenskaperna kallas samhällets sociala kapital och är summan av ett samhälles 
sociala tillgångar som de sociala relationerna grundas på. Exempel på egenskaper (socialt 
kapital) i samhället är ” […] sociala nätverk, sociala samspelsnormer och sociala 
organiseringsverktyg”, som påverkar det sociala beteendet. Forskning visar att social 
sammanhållning och inkludering av människor samt andra kollektiva aspekter av det sociala 
vardagslivet är viktiga faktorer för den sociala hållbarheten eftersom de bidrar till att samhällen 
blir socialt starka och rättvisa både idag och i framtiden (Dempsey et al. 2009, ss. 293–294, 
297).  
 
Dempsey et al. (2009, ss. 292, 294) förklarar att när bidragande faktorer till social hållbarhet 
ska undersökas är skalan en viktig fråga eftersom olika faktorer har olika relevans på olika 
samhällsnivåer. Till exempel diskuteras ofta faktorn social sammanhållning på en nationell 
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nivå och sysselsättning på regions- eller stadsnivå medan faktorer som bland annat social 
interaktion och trygghet och säkerhet är relaterade aspekter till aktiviteter och platser som går 
att koppla till en lokal nivå och rumslig skala.  
 
Faktorer som har en tydlig koppling till den lokala och rumsliga skalan anses vara mest 
tillämpliga och relevanta att undersöka i förhållande till den byggda miljön, det vill säga hur de 
fysiska strukturerna i staden upplevs av, och kan påverka människor (Dempsey et al. 2009, s. 
292). På så sätt blir dessa typer av aspekter även lämpliga att undersöka inom ramen för fysisk 
planering eftersom de är sociala aspekter som den fysiska planeringen har faktisk möjlighet att 
kunna påverka i praktiken.   
 
 
Den socialt hållbara staden – en definition av centrala aspekter  
 
Efter litteraturgenomgången av tidigare forskning och områdeskunskap går det att konstatera 
att det finns många olika beskrivningar och definitioner av vad social hållbarhet innebär. Trots 
det finns sex stycken aspekter som kan anses vara mest framträdande, återkommande och 
relevanta för den sociala hållbarheten i förhållande till en hållbar stadsutveckling och en lokal 
och rumslig skala. De aspekter som kommer att definiera social hållbarhet i den här studien är 
därför: Rumslig rättvisa, miljörättvisa, social interaktion och deltagande i sociala nätverk, 
samhällsstabilitet, stolthet och känsla av platstillhörighet samt trygghet och säkerhet. En 
definition av var och en av dessa aspekter utgör studiens teoretiska utgångspunkter som 
tillsammans definierar social hållbarhet i den här studien. En definition är nödvändig för att 
kunna besvara studiens första frågeställning: På vilket sätt anses förtätning påverka den sociala 
hållbarheten enligt forskning? Där påverkansfaktorer av förtätning utifrån forskning kopplas 
till var och en av de utvalda sociala aspekterna för den här studien. 
 
Med de teoretiska utgångspunkterna blir det möjligt att åskådliggöra planerares uppfattning om 
hur de menar att stadsbyggnadskonceptet förtätning kan bidra till en förbättring av den sociala 
hållbarheten. Varje aspekt består av en beskrivning av vad den innebär samt dess koppling och 
förhållande till stadsplanering. Social hållbarhet avgränsas därmed tematiskt till att ha att göra 
med socio-rumsliga aspekter. Eftersom det här kandidatarbetet görs inom kunskapsområdet 
fysisk planering blir definitionen därmed relevant för att kunna undersöka vad just den fysiska 
planeringen och planerare kan och inte kan göra för den sociala hållbarheten. 
 
 
Rumslig rättvisa  
 
Den första sociala faktorn är rumslig rättvisa, även kallat social rättvisa. Rumslig rättvisa är en 
aspekt som främst fokuserar på stadens hårda strukturer och dess lokala miljökvalitet. Rumslig 
rättvisa handlar om den fysiska fördelningen av, och tillgången på, stadens olika resurser, dess 
kvalitet samt tillgängligheten till de olika användningarna som sammantaget bidrar till vad 
stadsdelen får för lokal miljökvalitet. Stadsmiljöns resurser kan till exempel vara tillgången på 
bra skolor, grönområden och kollektivtrafik. Planeringen av den fysiska miljön kan därför ha 
en betydande påverkan på den rumsliga rättvisan, och följaktligen också den sociala 
hållbarheten (Dempsey et al. 2009, ss. 292–293). Tunström beskriver liksom Dempsey et al. att 
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rumslig rättvisa är en central aspekt för en socialt hållbar stadsutveckling som bland annat 
fokuserar på den rättvisa tillgången på, och tillgängligheten till exempelvis bostäder, service 
och mötesplatser (Tunström 2015, ss. 95–97). Det som är problematiskt för den fysiska 
planeringen är att just kvaliteten på resursen antingen har en indirekt eller direkt påverkan på 
om den används eller inte och hur pass väl den i så fall utnyttjas och kommer till nytta för 
människorna i staden (Dempsey et al. 2012, s. 97). 
 
Som beskrivet bygger aspekten rumslig rättvisa på en fördelningsrättvisa av samhällets resurser 
(som tillgång till offentlig och kommersiell service och olika typer av transportmöjligheter) och 
därmed rätten till likabehandling som är kopplad till andemeningen från FN:s koncept Hållbar 
utveckling för att kunna avhjälpa bristande social jämlikhet i samhället och undvika 
utestängande metoder (Dempsey et al. 2009, s. 292; Dempsey et al. 2012, s. 97). 
 
I kontexten av fysisk planering och en socialt hållbar stadsutveckling handlar den rumsliga 
rättvisan om att det i samhället inte existerar någon form av social exkludering eller 
diskriminering (Dempsey et al. 2012, s. 97). Rumslig rättvisa i stadens sammanhang handlar 
om att det inte ska finnas några praktiska förhållningssätt som hindrar människor från 
deltagande i samhället varken socialt, ekonomiskt eller politiskt (Dempsey et al. 2012, s. 94). 
Social orättvisa i staden kan uttryckas i fysisk och social exkludering i form av till exempel 
rasism, åldersdiskriminering eller ojämlika och otillfredsställande levnadsmiljöer för 
människor, som yttrar sig i en skillnad av tillgång på, och tillgänglighet till, service och andra 
samhälleliga resurser mellan olika områden i staden (Dempsey et al. 2009, ss. 292–293). 
 
Rumslig rättvisa råder när tillgången på stadens resurser är jämnt fördelade över staden och när 
tillgängligheten till dessa är god för alla stadens invånare. Rättvis tillgång och tillgänglighet till 
stadens resurser beskrivs som avgörande faktorer för den sociala rättvisan. De resurser som är 
övervägande fysiska faktorer och som den fysiska planeringen kan påverka tillgången på och 
tillgängligheten till är bland annat: Skolor och utbildningsplatser, lämpliga och anständiga 
boendemiljöer, kultur, offentlig och kommersiell service, (sociala) infrastrukturer (som olika 
transportmöjligheter och kollektivtrafik), grönområden samt rekreation. Speciellt viktigt är 
rätten till kulturell service, det vill säga rätten till det offentliga och kulturella rummet. Rätten 
till kulturell service handlar om tillgången på och tillgängligheten till både den naturliga miljön 
och den byggda offentliga miljön, som till exempel grönområden eller offentliga rum. Sådan 
typ av service omfattar icke-materiella fördelar, som individers möjlighet att kunna uppleva 
exempelvis rekreation, estetik och platstillhörighet och som inte är beroende av en individs 
socioekonomiska förutsättningar etc. (Dempsey et al. 2009, ss. 292–293; Dempsey et al. 2012, 
ss. 97–99). 
 
Dock finns det olika typer av direkt och indirekt påverkan på den rättvisa tillgången av stadens 
resurser som är kopplade till den fysiska miljön. Till exempel vad gäller tillgången på boende 
eller bra skolor där socioekonomiska aspekter kan begränsa stadens invånare från att bo i ett 
visst bostadsområde eller förhindra dem från att flytta mellan olika stadsdelar, vilket minskar 
den rumsliga rättvisan. Likaså kan kvaliteten i den fysiska miljön påverka användningen, till 
exempel vad gäller hur den påverkar invånares uppfattning och känsla av trygghet. Forskning 
visar att användare i en tätbefolkad stad bekymrar sig över sin säkerhet och bekvämlighet i 
större utsträckning än invånare i en glesare stad. Om den byggda miljön erfars som en osäker 
plats kan invånarna känna att de inte kan använda resursen, eller att deras rörlighet i området är 
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begränsad, trots att den faktiska tillgängligheten är god (Dempsey et al. 2009, ss. 292–293; 
Dempsey et al. 2012, ss. 97–99). 
 
 
Miljörättvisa 
 
I en forskningsrapport av Dempsey et al. (2012, s. 93) framgår att även miljömässig rättvisa är 
en central aspekt i fråga om en stads sociala hållbarhet. Miljömässig rättvisa är synonymt till 
Tunströms sociala aspekt miljörättvisa (Tunström 2015, ss. 95–97). Miljörättvisa kan ses som 
rumslig rättvisa fast ur miljösynpunkt som handlar om att det, liksom för rumslig rättvisa, inte 
existerar någon form av miljömässig exkludering eller diskriminering (Dempsey et al. 2012, s. 
97). Miljörättvisa innebär alla invånares rätt till bra boende och bra lokal miljökvalitet ur ett 
miljöperspektiv och innefattar även rätten till olika typer av miljöförbättringar att tillgå. Till 
exempel kan det handla om ett rättviseperspektiv i invånarnas utsatthet av miljöproblem och 
tillgången till miljövänliga kommunikationer (Tunström 2015, ss. 95–97). Dempsey et al. 
(2012, ss. 93–94) förklarar också att miljömässig rättvisa är nära kopplad till den socio-rumsliga 
rättvisan. Den miljömässiga rättvisan inkluderar de socio-ekologiska värdena i förhållande till 
stadens rumsliga strukturer. Den miljömässiga rättvisan innefattar därför mer mjuka värden 
som bland annat goda levnadsförhållanden, god livskvalitet och hälsa (Dempsey et al. 2012, ss. 
93–94) medan social och rumslig rättvisa fokuserar på rättvisa i fördelningen av fysiska resurser 
och strukturer (Dempsey et al. 2009, ss. 292–293). 
 
 
Social interaktion och deltagande i sociala nätverk 
 
Social interaktion utgör en viktig del av processen att forma den mänskliga naturen, samhällets 
sociala sammanhållning, ordning och enskilda individers känsla av platstillgivenhet och 
samhällelig gemenskap. Social interaktion och sociala nätverk bygger på samhällets sociala 
egenskaper, det sociala kapital som påverkar de sociala relationerna mellan människor. Det 
sociala kapitalet handlar om den socio-demografiska kompositionen och de egenskaper dessa 
skapar, till exempel i form av normer för interaktion eller samhälleliga värderingar. Den socio-
demografiska tillgången består av stadens mångfald i olika typer av sociala sammansättningar, 
som exempelvis hur socioekonomiskt eller sociokulturellt olika grupper av människor 
integreras (Dempsey et al. 2009, ss. 294–295; Koning 2001, s. 10).  
 
Socialt kapital kan även handla om ömsesidig påverkan och verktyg för social organisering, 
som till exempel ” […] inkluderar tillit, tätheten och kunskapen av relationer inom nätverk, 
samt skyldigheter och förväntningar.” Socialt kapital handlar därför om mjuka och abstrakta 
samhällsstrukturer, men som tydligt har en hävdad koppling till den fysiska miljön. Ett 
samhälles sociala sammanhållning påverkas direkt av det sociala kapitalets omfattning och 
natur, det vill säga summan av ett samhälles alla olika typer av sociala egenskaper (Dempsey 
et al. 2009, ss. 294–295). Dock innebär social sammanhållning och socialt kapital inte enbart 
fördelar, till exempel kan de som inte passar in i ett visst socialt sammanhang exkluderas och 
den individuella friheten kan begränsas. Kärnan till socialt kapital och sociala relationer handlar 
om samhörighet, förtroende, samspel och utbyte, vilka kan ge både positiva och negativa 
inflytanden på det sociala kapitalet (Koning 2001, ss. 11–12).  
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På grund av minskande sammanhållning och minskande nivåer av socialt kapital i samhället 
idag, som till exempel sämre integrering av olika socioekonomiska grupper av människor, finns 
idag ett ökat intresse för de sociala aspekterna. Till exempel vad gäller intresset att genom 
förändringar av stadens fysiska miljö kunna påverka de sociala interaktionerna och nätverken, 
där stadens bebyggelsetäthet, fysiska utformning och omfattning av olika funktioner har visat 
sig ha betydelse. Till exempel bidrar en tät stadsbebyggelse som har ett utbud av blandade 
funktioner till att fler människor rör sig i området, vilket därigenom menas kunna främja den 
sociala interaktion (Dempsey et al. 2009, ss. 294–295).  
 
Social sammanhållning handlar också om människors deltagande i lokala och samhälleliga 
aktiviteter, grupper eller nätverk. Socialt samhällsdeltagande kan handla om både personliga 
aktiviteter, som bidrar till en intim känsla av gemenskap, och organiserade samhällsaktiviteter, 
som är en mer ytlig känsla av medborgerlig och kulturell gemenskap. Personliga aktiviteter kan 
till exempel handla om regelbundet deltagande i aktiviteter i det lokala grönområdet medan 
organiserade aktiviteter kan innebära ett aktivt politiskt deltagande i samhällsfrågor (Dempsey 
et al. 2009, ss. 295–296). Vid organiserade aktiviteter som stadsutveckling och 
områdesförnyelse blir deltagande i form av inflytande och samverkan mellan alla olika berörda 
aktörer en grundläggande metod för att kunna lösa de lokala behoven och främja den sociala 
hållbarheten (Boverket 2010, ss. 9–10). 
 
Dock är invånares lokala deltagande beroende av olika omständigheter, som till exempel deras 
benägenhet, önskan, möjlighet eller intresse att deltaga. Människor kan därför söka sig till olika 
typer av sociala nätverk både inom och utanför det lokala fysiska sammanhanget där deras 
intresse finns representerat. Forskare menar att en individs benägenhet att deltaga i kollektiva 
nätverk kan öka om staden byggs med en ökande täthet och tillhandahåller ett större utbud av 
aktiviteter och funktioner för invånarna samt speciellt om tillgängligheten, både fysiskt och 
tidsmässigt, mellan användningarna är god (Dempsey et al. 2009, ss. 295–296). Centralt för en 
stads sociala interaktioner är därför att det finns en effektiv fysisk struktur som binder ihop 
olika stadsdelar genom att öka tillgängligheten och minska det tidsmässiga avståndet mellan 
dessa. 
 
 
Samhällsstabilitet  
 
Samhällsstabilitet handlar om en meningsfullt hållbar och livskraftig stad både för dagens 
samhälle och för kommande generationer. Ett stabilt samhälle behöver därför vara attraktivt för 
invånare i alla stadier av livet (Dempsey et al. 2012, s. 137). För att ett samhälle ska kunna 
anses vara stabilt menar forskare och politiker att samhället behöver ha låg omsättning av 
boende och bestå av väletablerade och långvarigt boende invånare. Den täta staden har dock 
visat sig vara mest socialt fördelaktig för en övergående befolkning mellan ungdomsåren och 
ålderdomen och som tillfälligt väljer att bo i en tät stad. Olika faktorer påverkar om människor 
väljer att bo kvar eller flytta från ett område, det kan till exempel bero på hur den byggda miljön 
uppfattas, tillgänglighet till stadens resurser eller boendets storlek. Låg omsättning av invånare 
har visat sig ha en positiv inverkan på sociala nätverk, social interaktion och människors känsla 
av platstillhörighet. Liksom hög social mobilitet kan vara positivt för deltagande i olika typer 
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av sociala nätverk i staden, som beskrivet innan, kan en ökande social rörlighet också vara 
negativt för den lokala samhällsstabiliteten. Samhällsstabilitet innebär även att stödja 
samhällets arbete mot brott och anti-sociala beteenden genom utformandet av den fysiska 
miljön och genom att stärka det sociala kapitalet, till exempel genom att god utbildning och 
andra samhälleliga resurser finns tillgänglig (Dempsey et al. 2009, ss. 295–296). 
 
 
Stolthet och känsla av platstillhörighet 
 
Invånares stolthet, identitet och känsla av platstillhörighet är viktigt för människors välbehag 
för det område de bor och lever i och har en stark koppling till stadens fysiska miljö. Det handlar 
om en känsla av både gemenskap, platstillhörighet och medlemskap i det socio-rumsliga 
sammanhanget som uppstår genom människors sociala interaktion med varandra. Hur en 
människa identifierar sig med platsen beror på den socio-rumsliga uppfattningen av den fysiska 
miljön, platsens kvalitet (som nedskräpning eller vandalism) och de människor som utgör 
denna, men också individens koppling till det lokala samhället genom till exempel olika sociala 
nätverk. Om en plats exempelvis upplevs som osäker påverkar det den sociala interaktionen 
och samhällsdeltagandet (Dempsey et al. 2009, ss. 296–297).  
 
Känslan av gemenskap kan påverkas av samhällets sociala kapital, som exempelvis 
gemensamma normer, värderingar eller social kultur och ordning (Koning 2001, s. 10). En plats 
speciella identitet skapas av att människorna delar samma känsla av tillhörighet till den byggda 
miljön och till det sociala sammanhanget i vilket de interagerar med varandra (Dempsey et al. 
2009, ss. 296–297). Boverket (2010, ss. 9–10) betonar också att det i svensk 
stadsbyggnadsdebatt finns en samsyn kring vikten av att invånare på ett positivt sätt kan 
identifiera sig med sitt bostadsområde samt att bostadsområden har en tydlig och positiv 
karaktär utåt.    
 
 
Trygghet och säkerhet 
 
Ett samhälles tillhandahållande av säkerhet och dess upplevda trygghet hos invånare är ett 
grundläggande behov och en förutsättning för att positiva sociala aktiviteter ska kunna bidra till 
en djupare social sammanhållning. Om invånare upplever att det inte finns något att vara rädd 
för, som till exempel brott och oroligheter, förbättras invånarnas förtroende och ömsesidighet 
mellan varandra. I sin tur stärker det invånarnas känsla av lokal gemenskap och 
platstillhörighet. Den här aspekten av social hållbarhet behöver därför först och främst bli 
uppnådd för att de övriga aspekterna ska vara relevanta i sammanhanget (Dempsey et al. 2009, 
s. 297). Dock verkar planerare under socio-rumsliga begränsningar för vad de har möjlighet att 
påverka hos stadens människor och inom sociala strukturer. De bakomliggande sociala 
strukturerna borde därför undersökas istället eftersom det är dessa mjuka strukturer som 
antingen främjar eller motverkar sociala aspekter (Fainstein 2010, s. 57), som till exempel rätten 
till trygghet i staden. Det har ändå visat sig att utformningen av den fysiska miljön och offentligt 
tillgängliga platser har betydelse för tryggheten då det kan påverka upplevelsen av naturlig 
övervakning som är en viktig faktor för att invånare ska känna välbehag och att de är säkra i 
samhället. Det kan till exempel handla om att stadsrum där människor interagerar med varandra 
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är överblickbara från byggnader runtomkring och har tydliga siktlinjer. Om däremot underhållet 
av den byggda miljön sköts dåligt och är i dåligt skick bidrar det till invånares känsla av 
otrygghet och därmed även försämrat socialt kapital och försämrad social sammanhållning 
(Dempsey et al. 2009, s. 297). En förbättrad säkerhet kan också åstadkommas genom en 
koncentration och blandning av olika typer av lokala aktiviteter, service, företag och handel. 
Ett blandat utbud av resurser ökar förutsättningarna för ett mer dynamiskt stadsliv genom att 
fler människor rör sig i staden, och på så sätt känns staden även tryggare (Hildebrand 1999, s. 
36; Bunce 2004, s. 181). 
 
 
De sociala aspekterna hänger samman 
 
Efter den här genomgången av centrala aspekter för social hållbarhet inom fysisk planering går 
det att konstatera att alla aspekterna samverkar och är beroende av varandra, varför alla de sex 
beskrivna aspekterna behöver beaktas vid stadsförtätning för att samhället ska kunna sägas 
bidra till en socialt hållbar utveckling. Som Dempsey et al. (2009, s. 297) och Vallance et al. 
(2011, ss. 343–344) skriver är dock aspekten om människors trygghet och säkerhet en 
grundläggande förutsättning för att kunna bidra till positiva effekter också för de andra sociala 
hållbarhetsaspekterna. Till exempel är trygghet även kopplat till rätten till det offentliga 
rummet, den rumsliga rättvisan, vilket i sin tur är en förutsättning för social interaktion och 
deltagande som kan bidra till en känsla av platstillhörighet och så vidare. 
 
 
Förtätning och den täta staden – en beskrivning av komplexiteten 
kring de sociala aspekterna 
 
För att förstå hur förtätning påverkar de ovan beskrivna sociala aspekterna, studiens definition 
av social hållbarhet, och för att kunna besvara studiens första frågeställning På vilket sätt anses 
förtätning påverka den sociala hållbarheten enligt forskning? följer här en redogörelse av vad 
förtätning innebär och dess påverkansfaktorer på de sociala aspekterna utifrån hänvisningar till 
vad forskningen säger. 
 
 
Förtätning och den täta staden 
 
Förtätning, även kallat intensifiering eller sammanbyggnad, är den stadsutvecklingsprocess 
som föregår målet om den täta staden. Förtätning av städer innebär vanligtvis en omvandling 
och effektivisering av existerande bebyggelse och markanvändningar inom redan exploaterade 
områden och rådande stadsgräns. Förtätning kan ske genom ombyggnation, sammanbyggnad, 
nybyggnad, tillbyggnad eller påbyggnad av bebyggelse på markområden inom den existerande 
bebyggelseutbredningen som ska begränsa stadsutbredningen och även bidra till en ökad 
befolkningstäthet (Burton 2000, s. 1969).  
 
Idén om att förtäta staden för att uppnå målet om en tät stad ses som den fysiska planeringens 
lösning på en hållbar utveckling (Burton 2000, s. 1969). Det hävdas att den täta staden kan 
minska föroreningar och att den är mer resurs- och kostnadseffektiv än lägre bebyggelsetäthet 
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eftersom den tar tillvara på redan befintliga infrastrukturer som exempelvis inom energi, vägar, 
transporter och kollektivtrafik (Dempsey et al. 2012, s. 96). Diskussionen om den täta staden 
har dock främst handlat om hur den kan bidra till ekologiska fördelar som konkret har kunnat 
bevisats. Den sociala hållbarheten har därmed inte fått lika stort utrymme i debatten om hur en 
tät stad kan påverka även sociala aspekter. Det saknas därför lika tydliga och konkreta bevis för 
att en tät stad även är socialt hållbar (Ancell & Thompson-Fawcett 2008, ss. 424, 438). Trots 
det har forskning kunnat peka på en del konkreta sociala fördelar som en tät stad kan bidra till, 
som till exempel bättre tillgång och tillgänglighet till stadens olika resurser, minskad 
segregation och effektivare kollektivtrafikanvändning (Burton 2000, s. 1987). 
 
Som Dempsey et al. (2012, s. 137) menar bör det även tilläggas att täthet inte heller är ett absolut 
och konstant begrepp. Till exempel överensstämmer inte den täthet som erfars i västerländska 
städer (västeuropeiska och nordamerikanska städer), en relativt hög täthet, med olika former av 
urban täthet som går att återfinna i länder som till exempel Japan, Indien eller Afrika där 
tätheten skiljer sig både i höjd, kompakthet och utbredning i det vertikala och horisontella planet 
(Dempsey et al. 2012, s. 137). Den forskning som valts ut för studien behandlar därför urban 
täthet i ett västerländskt kulturellt perspektiv för att forskningen ska kunna utgöra relevanta 
referenser för studien av en svensk storstadskommun. Någon konkret definition av vad en tät 
stad är har dock inte framgått av litteraturgenomgången. Ofta i forskningen sätts en tät stad i 
relation till en mindre tät stad för en jämförelse av för- och nackdelar, varför en precis definition 
av en tät stad i den här studien inte är nödvändig när det oavsett handlar om att Malmö har tagit 
ett initiativ till att gå mot att bli en tätare stad än vad den är idag.  
 
Malmö skulle dock kunna definieras som en tät stad i enlighet med Eurostats (EU:s 
statistikbyrås) definition av en storstad som innebär att mer än hälften av kommunens 
befolkning bor i inom stadens tätort. En tät stad har enligt den definitionen en tätort med minst 
50 000 invånare som i sin tur har minst 1 500 personer per kvadratkilometer (SCB 2015a). 
Tanken är att om ytan är begränsad så kommer befolkningstätheten även att återspeglas i 
stadens fysiska täthet av bebyggelsen, eftersom faktorerna hänger ihop, om inte en väldigt stor 
andel människor är trångbodda.   
 
Burton (2000, s. 1969) förklarar också att en så kallad tät stad har en variation av definitioner, 
men identifierar ett antal centrala attribut som kännetecknar en tät stad. En tät stad definieras 
generellt som en funktionsblandad stad med relativt hög densitet och koncentration av 
bebyggelse som byggs utifrån ett effektivt kollektivtrafiksystem och med fysiska dimensioner 
som möjliggör för bättre förutsättningar för social interaktion samt gång- och cykeltrafik 
(Burton 2000, s. 1969; Burton et al. 1996, ss. 5–6). En stads täthet kan således behandla både 
skala, kapacitet och befolkningsintensitet men det finns ingen allmänt godtagen definition 
(Burton et al. 1996, s. 329). 
 
 
Tät stad – Rumslig rättvisa 
 
Boverket definierar stadsförtätning som en process som handlar om att bygga stadens fysiska 
struktur med en fysisk täthet som kan erbjuda närhet och nära tillgång till olika typer av 
funktioner och anläggningar. Till exempel kan det handla om stadsbebyggelsens utbredning 
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och täthet både vertikalt och horisontellt, hur tätt stadens olika funktioner blandas och hur 
lättillgängliga funktioner och platser är i förhållande till varandra i stadsstrukturen (Boverket 
2016a, s. 6). En tät och funktionsblandad stad speglar därför rumslig rättvisa.   
 
Det har visat sig att invånares användning av lokala serviceutbud och anläggningar ökar med 
en stads ökande bebyggelse- och resurstäthet. Om invånare bor nära ett blandat utbud av service 
och andra anläggningar minskar bilanvändningen i staden när stadens resurser är lättillgängliga 
till fots eller med cykel. Att ha viktig service inom sitt bostadsområde på gångavstånd har dock 
visat sig vara en väldigt viktig faktor för olika befolkningsgrupper som till exempel arbetslösa, 
äldre människor och unga familjer. Det finns dock mjuka faktorer, som inte går att relatera till 
utformningen av den fysiska miljön och en stads täthet, som påverkar om invånare använder de 
lokala resurser som erbjuds och finns tillgängliga i sitt bostadsområde. Endast ett 
tillhandahållande av blandade funktioner behöver inte betyda att de faktiskt används. 
Användandet påverkas av flera olika mjuka faktorer som till exempel servicens eller 
anläggningens kvalité, öppettider och hur väl den sköts och underhålls (som till exempel den 
lokala mataffären, restaurangen eller parken) (Dempsey et al. 2012, s. 133). 
 
 
Tät stad – Miljörättvisa 
 
Kritiker till den täta stadens hållbarhet ifrågasätter täthetens betydelse när det kommer till 
människors val av transportsätt och menar att en stads fysiska täthet sannolikt har ett obetydligt 
inflytande på de resor som görs inom staden. Istället ses andra faktorer ha större betydelse för 
människors transportval, som till exempel stadens yta, bränslepriser, transportteknik samt 
personliga egenskaper och hushållets vardagliga strukturer. Den täta staden kritiseras även för 
att bidra till en dålig miljö för gång- och cykeltrafik på grund av överbefolkning och farlig trafik 
(Burton 2000, s. 1974), något som tillsammans med en förbättrad kollektivtrafik kan förklara 
varför människor i städer går och cyklar mindre (Burton 2000, s. 1987). Ändå visar forskning 
att invånare i en tät stad i mindre utsträckning äger eller använder en bil för att få tillgång till 
stadens olika resurser (Dempsey et al. 2012, s. 133). 
 
Även om syftet med en tät stad är att minska miljöföroreningarna i det stora hela kan en tät stad 
innebära en hälsorisk. En tätare stad bidrar till en intensivare trafik inom ett mer begränsat 
område samt minskade avstånd mellan bostäder och industrier, vilket orsakar mer 
koncentrerade och lokala luftföroreningar som kan leda till hälsoskadliga effekter som svåra 
andningssjukdomar och stress. Socioekonomiskt svaga grupper löper större hälsorisk i 
storstäder eftersom de med större sannolikhet inte har de ekonomiska förutsättningar som krävs 
för att kunna välja sitt boende och därför bor i de stadsområden som är mest belastade av 
konsekvenser från trafikstockningar (Burton 2000, ss. 1974–1975). 
 
Forskning visat att ju högre täthet som en stad har desto mindre är tillgången på offentliga och 
gröna utrymmen i staden, dock är användningen av dessa relativt hög men ändå mindre frekvent 
använda än stadens kommersiella resurser i staden som exempelvis butiker och stormarknader. 
Lokala parker och grönytor i en tät stad uppfattas även vanligtvis vara av dålig kvalité och 
mindre attraktiva än motsvarande ytor i bostadsområden med låg täthet (Dempsey et al. 2012, 
s. 133). Det är mindre troligt att grönytor är lättillgängliga för invånare i täta städer, vilket även 
kan bidra till att de inte används av invånarna. Det är därför extra viktigt att det i en tät stad 
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finns en visuell tillgänglighet till grönområden eftersom den visuella tillgängligheten har en 
stärkande effekt på människors hälsa (Dempsey et al. 2012, s. 137). Så skriver även Churchman 
(1999, s. 392) att offentliga öppna ytor i täta städer ofta är utspridda eller koncentrerade, och 
kanske därför inte påverkar tätheten, men som däremot kan innebära andra stora konsekvenser, 
speciellt till exempel på barns möjligheter till utomhusaktiviteter.  
 
 
Tät stad – Social interaktion och deltagande i sociala nätverk 
 
Eftersom det är omöjligt att veta vilka val befolkningen gör kritiserar Churchman (1999, s. 402) 
att planerare ofta uttalar sig om hur fysiska miljöförändringar kan ge vissa bestämda sociala 
effekter. Till exempel handlar det ofta om att den täta staden med sina definierade offentliga 
mötesplatser kan förbättra den fysiska sociala interaktionen mellan människor genom att staden 
menas uppmuntra människor till att gå och cykla, som ska bidra till ett mer socialt och aktivt 
stadsliv på gatorna.  
 
Burton et al. (1996, s. 232) hävdar dock att hög täthet faktiskt främjar en mer livfull, tryggare 
och socialt rättvis stadsmiljö genom att även befolkningstätheten ökar, vilket i sin tur ökar social 
och kulturell mångfald och aktivitet. Lika så visar annan forskning att det finns ett samband 
mellan ökad täthet och ökad fysisk social interaktion, sammanhållning och känsla av 
gemenskap. Befolkning i en tät stad har även en ökad sannolikhet att samspela och deltaga i en 
variation av sociala aktiviteter. Samtidigt finns en konflikt mellan upplevelsen av hög 
befolkningstäthet i den fysiska miljön och den personliga bekvämlighetsnivån som kan 
begränsa människors sociala interaktion. Speciellt påpekas att byggnadsform och design av 
bostaden kan vara en barriär för social interaktion graden, oavsett områdets täthet, där invånare 
boende i lägenheter och hyreshus konstant visat sig ha en lägre grad av social interaktion 
(Dempsey et al. 2012, ss. 100, 130, 134). 
 
 
Tät stad – Samhällsstabilitet 
 
En negativ effekt för samhällsstabiliteten är att en tät stad kan orsaka en brist på prisvärt boende, 
vilket kan vara en bidragande orsak till att stadsinvånare ofta har otillräckligt bostadsutrymme 
(Burton 2000, s. 1987) och är missnöjda med sitt boende, både vad gäller bostadsområde och 
personlig bostad. Speciellt missnöjda är invånare som bor i lägenhet eller radhus. 
Undersökningar har visat att invånare som bor i områden med lägre densitet bor kvar under en 
mycket längre tid än vad invånare i ett område med hög täthet gör. Mest benägna att flytta är 
de invånare som bor i en lägenhet och de med familj som hänvisar till olika anledningar som 
till exempel ett behov av en tystare plats, mer utrymme och en egen trädgård (Dempsey et al. 
2012, ss.101, 134). En ökande bostadstäthet är ofta förenat med att storleken på bostäder och 
trädgårdar minskar för de socioekonomiskt svaga grupperna i samhället medan medelklassen 
kan hålla fast vid sina hus och trädgårdar (Burton 2000, s. 1974). 
 
Förtätning och att bo i en tät stad påverkar olika sociokulturella och socioekonomiska grupper 
av invånare på olika sätt, även livssituation och ålder spelar in. Genom att förtäta har 
stadsplanering blivit som ”en aveny” för en kapitalistisk urbanisering där kommunala planerare 
och den fysiska planeringen fungerar som en kanal för privata investeringar i den fysiska 
miljön. Strategier för ekonomisk tillväxt kan bidra till att politiska aktörer tror att de ekologiska 



22 

målen av hållbar utveckling blir tillgodosedda, men i skuggan av detta förbises den täta stadens 
” […] strukturella dilemman av den kapitalistiska utvecklingen.” (Bunce 2004, ss. 180–181, 
185).  
 
När en stad förtätas handlar det ofta om att den fysiska miljön ska vitaliseras både vad gäller 
befolkning, fysisk miljö, kulturellt och ekonomiskt. Det sker genom att göra den fysiska miljön 
attraktiv för de högutbildade och mest eftertraktade individerna som innefattar bland andra 
investerare, företagare och en professionellt duktig arbetskraft (Bunce 2004, ss. 184–185).  
 
På så sätt kan den täta staden förbättra ett områdes ekonomiska attraktivitet som därigenom 
ökar och stödjer lokalt småföretagande (Burton et al. 1996, s. 232). Förtätning bidrar dock ofta 
till höga markpriser, dessutom behöver marken i de flesta fall även saneras på grund av tidigare 
verksamhet vilket ökar företags- och boendekostnaderna (Boverket 2010, ss. 9–10; Burton et 
al. 1996, s. 232). En sådan förnyelseprocess kan leda till en brist på önskvärt och prisvärt boende 
för de socioekonomiskt svagare befolkningsgrupperna i städerna som innebära konsekvenser i 
form av ojämlikhet och gentrifiering (Boverket 2016a, s. 7). Urbaniseringsprocessen kan 
därmed bidra till social polarisering och att en ny form av socio-rumslig segregation uppstår, 
vilket motsägelsefullt nog är sociala frågor som den täta staden vill vara lösningen på (Dempsey 
et al. 2009, ss. 290). 
 
 
Tät stad – Stolthet och känsla av platstillhörighet 
 
En invånares känsla av platstillhörighet påverkas av både den fysiska miljön och mjuka sociala 
faktorer, som till exempel bostadstyp och dess lokalisering i förhållande till olika typer av 
service och kollektivtrafik och känsla av tillfredsställelse med sitt bostadsområde (Dempsey et 
al. 2012, s. 100). Desto högre bostadsdensiteten är ju mindre sannolikt är det att invånare känner 
platstillhörighet. Sociala strukturer kan dock väga upp och kompromissa för personliga 
preferenser och mindre önskvärda fysiska levnadsmiljöerna där exempelvis ett väl fungerande 
grannskapsområde som i en betydande utsträckning lever upp till invånarnas önskemål kan 
påverka människors känsla av stolthet och platstillhörighet (Dempsey et al. 2012, s. 134). 
 
Genom omsorgsfull gestaltning av stadens rum och den byggda miljön, exempelvis vad gäller 
att bibehålla en plats fysiska identitet i form av landmärken, kan befolkningens känsla av 
stolthet och platstillhörighet till sitt bostadsområde stärkas (Dempsey et al. 2009, ss. 296–297). 
 
 
Tät stad – Trygghet och säkerhet 
 
Hur en stad byggs har betydelsen för hur en stad upplevs. En avgörande faktor för hur tät en 
stad uppfattas eller hur tät en plats upplevs vara har att göra med bebyggelsekaraktären, som 
till exempel vilken bostadstyp det handlar om, bebyggelsens konstruktion, utformning och 
design. Speciellt har den fysiska utformningen betydelse för hur tät den fysiska miljön uppfattas 
(Dempsey et al. 2012, s.101). Forskning visar på att det finns ett samband mellan upplevelsen 
av ökad säkerhet och en stads ökande densitet, med förutsättningen att även befolkningstätheten 
ökar, vilket bidrar till upplevelsen av mer naturlig övervakning. Samtidigt visar forskning att 
befolkning i tätbebyggda städer känner större osäkerhet. Även andelen brott ökar med en högre 
bebyggelsetäthet eftersom, logiskt nog, fler människor koncentreras till en begränsad yta, samt 
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på grund av att människor i en tätbefolkad stad känner sig mer anonyma och lösgjorda från de 
aktiviteter de tar sig för utanför sin egen bostad (Dempsey et al. 2012, ss. 100–101, 134). Att 
människor känner sig trygga och säkra är en grundläggande förutsättning för den sociala 
hållbarheten (Dempsey et al. 2009, s. 297). Om en plats upplevs som osäker eller inte är väl 
underhållen kommer invånare mindre sannolikt använda platsen (Dempsey et al. 2012, s. 133).  
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Metod och genomförande 
 
I den här uppsatsdelen redogörs för undersökningens tillvägagångssätt. En beskrivning görs 
först av hur tillämpningen av metoden sker, det vill säga genom en fallstudie (som är studiens 
forskningsdesign) sedan presenteras förfarandet för den kvalitativa innehållsanalysen som är 
studiens metod för att analysera det empiriska materialet.   
 
 
Fallstudie – studiens forskningsdesign 
 
En fallstudie innebär att fokus läggs på att undersöka ett eller ett fåtal enskilda fall. Fallen som 
undersöks i en fallstudie ska utgöras av verkliga företeelser som förekommer i ett visst socialt 
sammanhang (Yin 2012, s. 4). På så sätt erhålls empiri som ger en djupare förståelse av till 
exempel förhållanden, processer och relationer som sedan kan kopplas till en mer generell 
problematik. Fallen ska på ett ingående sätt studeras i sin helhet med utgångspunkt i uppställda 
teoretiska kriterier från arbetets teoretiska analysram, studien har därmed ett deskriptivt 
tillvägagångssätt (Denscombe 2009, ss. 62–63, 71). Ett deskriptivt tillvägagångssätt är 
tillämpligt när just en fråga ska förses med rika och insiktsfulla beskrivningar (Yin 2012, s. 5). 
Eftersom teori och praktik ska jämföras i den här studien för att kunna besvara arbetets 
frågeställningar och slutligen leva upp till syftet med studien kommer därför en fallstudie 
användas som forskningsdesign. Genom en fallstudie blir det möjligt att undersöka 
planeringspraktikens beskrivning av social hållbarhet i förhållande till förtätning och hur denna 
uppfattning relaterar till en mer generell och vetenskaplig syn i ämnet. 
 
Genom en djupgående undersökning blir fallstudiens styrka att den kan ge grundläggande 
förklaringar till resultatet, det vill säga att den kan förklara varför resultatet uppnåtts och utgör 
inte enbart ett konstaterande av vad resultatet blev (Denscombe 2009, ss. 59–61). 
 
 
Urval av empiri 
 
Det fall som väljs för studien sker genom ett aktivt val utifrån vissa bestämda kriterier för att 
vara säker på att det finns ett samstämmigt förhållande mellan det valda fallet och det som ska 
undersökas i studien. Kraven för fallet ska vara tydligt beskrivna och välgrundade för att kunna 
besvara studiens frågeställningar (Denscombe 2009, ss. 63–64). Följande krav har ställts på 
arbetets empiri för att kunna genomföra fallstudien: 
  

- Empirin ska bestå av offentligt tillgängliga dokument vilka är hämtade från en 
storstadskommun som arbetar med förtätning som planeringsstrategi för att förbättra 
den sociala hållbarheten. 

- Empirin ska ha ett innehåll som på ett eller annat sätt behandlar förtätning, social 
hållbarhet eller kommunens stadsutveckling. 

- Dokumenten ska vara framtagna av planerare, arkitekter och övrig personal på stadens 
stadsbyggnadskontor 

 
Dessa krav är grundläggande för att studien ska vara genomförbar. 
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Den valda kommunen för studien är Malmö stad. Malmö stad har valts som studieobjekt 
eftersom kommunen i sina planeringsdokument skriver att de använder förtätning som 
stadbyggnadsstrategi för att uppnå målet om den täta och hållbara staden som kan förbättra den 
sociala hållbarheten, som kommunen beskriver sig ha stora utmaningar med. I Malmös 
planstrategi står att ”Malmö ska läkas samman och bli en hel stad, barriärer ska brytas och 
klyftorna minska genom kloka sociala investeringar. På samma sätt som investeringar gjorts i 
stadens infrastruktur ska vi investera i det mänskliga Malmö.” (Malmö stad 2014a, s. 5). Malmö 
är också en prisbelönad och internationellt känd stad som ett bästa praktiskt exempel på, och 
föregångare av, arbetet med en hållbar stadsutveckling (Dempsey et al. 2009, s. 290, Malmö 
stad u.å.). 
 
 
Kvalitativ innehållsanalys – studiens metod 
 
En kvalitativ innehållsanalys är en accepterad metod (Silverman 2006, s. 159) som används för 
att på ett metodiskt sätt undersöka hur olika företeelser i ett textinnehåll ” […] beskrivs och 
definieras i relation till varandra” på ett mer djupgående sätt (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, 
ss. 29–30). Det görs genom att forskaren tolkar den data som går att finna i texten genom att 
notera återkommande mönster eller teman utifrån separerade textsekvenser som tolkas i sitt 
sammanhang (Miles & Huberman 1994, s. 246). Data är exempelvis ord och idéer kopplade till 
teorin som studeras ur sitt sammanhang och efter hur de värderas i empirin (Denscombe 2009, 
ss. 307–308, 387).  
 
Datainsamlandet är en upprepande procedur där forskaren håller sig uppdaterad om hur tidigare 
data förhåller sig till senare anträffade data och är öppen för att kontrollera och utvidga 
upptäckterna tills hela fallet är färdigt studerat (Miles & Huberman 1994, s. 85). På det sättet 
får den kvalitativa innehållsanalysen fram vad som framstår som relevant och är prioriterat 
enligt texten. Vid analys av texten krävs också att forskaren har en kritisk inställning till 
materialet genom att fråga sig vem eller vilka som står bakom texten, vad syftet med texten är, 
i vilket sammanhang den är skriven och hur pass objektiv texten är (Denscombe 2009, ss. 307–
308, 387). Med en kvalitativ innehållsanalys blir det möjligt att undersöka tillförlitligheten, och 
därmed problematiken, kring användningen av begrepp (Silverman 2006, s. 159). En kvalitativ 
innehållsanalys lämpar sig därför väl som metod för att kunna undersöka och visa på hur 
begreppen social hållbarhet och förtätning definieras i en praktisk planeringskontext i 
jämförelse med aspekterna från den teoretiska analysramen. 
 
En kvalitativ innehållsanalys är mest fördelaktig att använda när syftet med textmaterialet är att 
det ska vara ett kommunicerbart material som är enkelt, direkt och konkret (Denscombe 2009, 
s. 309). De offentliga dokument som används för studien kan anses vara just sådana tydliga och 
direkta dokument eftersom de är formella handlingar från kommunen som är avsedda att utgöra 
underlag för vidare planläggning eller vid annan hantering av frågorna, exempelvis. 
 
Analys av kvalitativa data innebär att forskaren ofta behöver ta steg fram och tillbaka i 
processen mellan insamlandet av data och en fullbordad analys. Till skillnad mot en kvantitativ 
innehållsanalys följer inte en kvalitativ innehållsanalys ett visst logiskt tillvägagångssätt för 
insamlandet av data. Vilket systematiskt tillvägagångssätt som används kan skilja sig beroende 
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på författarens uppfattning om vilket som är det bästa sättet att analysera data på. En analys av 
kvalitativa data innebär dock ofta en viss logiskt ordningsföljd för processen i fem steg, vilka 
är:  

- ”Förberedelse av data; 
- Förtrogenhet med data; 
- Tolkning av data (utveckla koder, kategorier och begrepp); 
- Verifiering av data; 
- Presentation av data.” (Denscombe 2009, ss. 369, 387) 

 
Den metod som används för den här fallstudien följer ovanstående ordningsföljd där det 
empiriska materialet först väljs ut och förbereds enligt de kriterier som presenterades för 
fallstudien. Empirin, de kommunala dokumenten, studeras sedan i sin helhet för att skapa en 
förtrogenhet till materialet. Tolkningen av data görs med utgångspunkt i den teoretiska 
analysramen som består av de aspekter som definierar social hållbarhet i den här studien. 
Utifrån var och en av aspekterna väljs sedan relevanta textdelar ut som kan sägas ha en koppling 
till dessa.  
 
Verifiering av data hänvisar till studiens trovärdighet, att studiens upptäckter är grundade på 
erkända utgångspunkter, metoder och tillvägagångssätt för god forskning (Denscombe 2009, 
ss. 378–379), vilket en kvalitativ innehållsanalys enligt Silverman (2006, s. 159) anses vara. 
Verifiering innefattar studiens validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet samt objektivitet. 
Validitet handlar om lämpligheten av data i förhållande till forskningsfrågorna och om data är 
rätt framtaget. Tillförlitligheten behandlar metodens objektivitet och hur pass konsekvent den 
är vad gäller resultatet om metoden använts i ett annat tillfälle för samma typ av undersökning. 
Generaliserbarhet handlar om studiens externa validitet, det vill säga om studiens upptäckter 
kan vara representativa på en mer allmän nivå för liknande företeelser (Denscombe 2009, ss. 
378–379). 
 
För att skapa en förståelse för hur analyseringsprocessen går till presenteras data i arbetets 
resultatdel i enlighet med strukturen från den uppställda teoretiska analysramen nedan. 
Denscombe (2009, ss. 386–387) skriver att undersökningar som utgår från kvalitativa data 
behöver förklara hur processen från rådata till analysfynd ser ut. På så sätt blir det möjligt för 
läsaren att förstå kopplingen mellan data och arbetets slutsatser och upptäckter. Däremot är det, 
till skillnad mot en kvantitativ analys, inte möjligt att presentera all data varför ett subjektivt 
urval måste göras av de delar som anses mest centrala.  
 
För tolkningen av rådata har det teoretiska ramverket resulterat i sex stycken övergripande och 
centrala aspekter för social hållbarhet: Rumslig rättvisa, miljörättvisa, social interaktion och 
deltagande i sociala nätverk, samhällsstabilitet, stolthet och känsla av platstillhörighet samt 
trygghet och säkerhet. Var och en av de sociala aspekterna utgör varsin kategori vilken i sin tur 
har tilldelats ett antal analyskriterier i form av ord och begrepp som är kopplade till kategorin. 
Orden och begreppen har tagits fram genom en tolkning av vad kategorierna huvudsakligen 
innefattar utifrån beskrivningarna i de teoretiska utgångspunkterna.  
 
Vid den kvalitativa innehållsanalysen används orden och begreppen som hjälp för att tolka data, 
bestående av ord och textavsnitt som läses ur sitt sammanhang i det empiriska materialet 
(Denscombe 2009, ss. 373–377; Miles & Huberman 1994, ss. 79, 246). På så sätt blir det möjligt 
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att analysera hur planerare beskriver social hållbarhet i förhållande till stadsförtätning och se 
hur resultaten förhåller sig till studiens definition av social hållbarhet som innefattar alla de 
ovannämnda aspekterna. Det är vid författarens tolkning av rådata som den subjektiva delen i 
undersökningen träder in.  
 
 
Teoretisk analysram 
 
Nedan presenteras den teoretiska analysram som kommer ligga till grund för tolkningen av 
empirin. Samtliga kategorier kommer användas för analys av varje enskilt dokument som utgör 
det empiriska materialet. 
 
 

Kategori 
 

Ord och begrepp 

 
Rumslig rättvisa 
 
 
 
 
 

 
Tillgång, tillgänglighet och närhet, 
offentlig och kommersiell service, 
blandade funktioner, bostad, kultur, 
transportmöjligheter/kollektivtrafik, 
sammanlänka, barriärer, offentliga 
platser eller offentliga rum, kvalitet 
 
 

 
Miljörättvisa 
 
 
 
 

 
Ekologi, buller, föroreningar, luft, miljö, 
trafik, stress, hälsa, natur, grönområde/-
yta, park, rekreation, fritid, 
miljöpåverkan 
 
 

 
Social interaktion och deltagande i 
sociala nätverk 
 
 
 
 

 
Möten och mötesplatser, stadsliv, folkliv, 
tillit, socialt kapital, evenemang, 
aktiviteter, gå, deltagande, lokala 
aktiviteter, integrering, integration, 
funktionsblandning 
 
 

 
Samhällsstabilitet  
 
 
 
 
 

 
Varierande boendeformer/bostadstyper, 
olika upplåtelseformer/ägandeformer, 
attrahera, företag, utbildning, 
segregation/segregering, mångfald, 
ekonomi, exploatering, omvandling, 
förnyelse 
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Stolthet och känsla av platstillhörighet 
 

 
Gemenskap, evenemang, kontakter, 
exkludering/inkludering, identitet, 
stadsbild/-rum/-miljö, attraktiv, arkitektur, 
utformning, gestaltning, karaktär 
 
 

 
Trygghet och säkerhet 
 
 
 
 
 

 
Överblickbar, placering av bebyggelse, 
trygghet, brott, privat, offentligt, 
välbefolkat, människor i rörelse, 
målpunkter, underhåll och vandalisering, 
sammanhållning 
 
 

 
 
Metod- och genomförandekritisk diskussion 
 
En fallstudie och kvalitativ innehållsanalys av dokument från en kommun har valts som metod 
eftersom syftet är att undersöka hur social hållbarhet i förhållande till stadsförtätning framställs 
av planerare i jämförelse med vad som sägs om ämnet enligt forskning. Med hjälp av en sådan 
metod är det möjligt att utvärdera huruvida praktiken sammanfaller med vad som sägs i teorin.  
 
Den analytiska ramen har tagits fram genom studier och tolkning av olika förtroendeingivande 
forskningsrapporter eller information från andra pålitliga och allmänt godtagna källor, som 
myndigheter och organisationer bland andra.     
 
En fallstudie kritiseras vanligtvis med funderingar om det går att säga något generellt om 
studiens resultat och i så fall hur tillförlitlig generaliseringen blir när endast ett eller ett fåtal fall 
undersöks (Denscombe 2009, ss. 68, 72). I den här studien undersöks endast ett fall – en svensk 
storstadskommun, vilket försvårar möjligheten att diskutera huruvida studiens resultat kan säga 
något om kommuner generellt. 
 
För att kunna styrka data krävs att resultaten präglas av validitet, tillförlitlighet, 
generaliserbarhet och objektivitet. Nackdelen med kvalitativa forskningsmetoder är att 
tillförlitligheten och objektiviteten går att ifrågasätta eftersom undersökningen inte går att 
upprepa på exakt samma sätt i och med att studien grundas på forskarens egna förståelse, 
tolkningar och urval i det som studeras. Däremot kan validiteten i data sägas vara god eftersom 
det empiriska materialet består av kommunala planeringsdokument skrivna av planerare som 
är utvalda efter studiens problemformulering och forskningsfrågor. Eftersom den kvalitativa 
innehållsanalysen bygger på ord och begrepp från de teoretiska utgångspunkterna som 
innefattar generella och allmänt använda ord och begrepp inom fysisk planering går det att 
hävda att studiens upptäckter till viss del är generaliserbara och därmed även kan spegla andra 
liknande fall. 
 
Samtidigt innebär en kvalitativ studie att all data inte kan beskrivas och presenteras på grund 
av att den dels utgörs av en relativt invecklad och något ologisk analysprocessen, och dels för 
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att den har med en stor mängd data att göra som baseras på ett antal ord med utgångspunkt i ett 
antal definierade begrepp. Detta innebär att forskaren gör ett aktivt val av de textdelar (data) 
som ska presenteras utifrån vad denne anser vara mest centralt för studien. Eftersom etiska 
frågor kring forskarens förhållningssätt till studien här är tydliga kan de utvalda delarna inte 
utgöra belägg för något. Det är snarare så att data används för att belysa något som redan 
påvisats på ett eller annat sätt. På grund av att en del data frånhålls läsaren kan denne inte veta 
om de resultat som valts att presenters redovisas på ett allsidigt vis (Denscombe 2009, ss. 369, 
387), vilket också har att göra med det ovan nämnda om att forskaren själv väljer de delar som 
denne anser mest centrala. Det dataurval som gjorts kan därför inte anses återspegla all data i 
det empiriska materialet. 
 
Vid användande av en kvalitativ innehållsanalys som metod behövs också en medvetenhet om 
metodens etiska problematik. Eftersom forskaren själv gör ett urval i textmaterialet för 
datainsamlingen efter sina egna premisser, tolkningar och föreställningar för att uppfylla syftet 
med studien går det att ställa sig frågande till analysmetodens objektivitet (Denscombe 2009, 
s. 323). 
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Fallet ”Malmö stad” 
 
Nedan presenteras Malmö stad i kontexten av den här studien och en beskrivning av det 
empiriska material som resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen baseras på, samt följer 
en beskrivning av analysprocessen för empirin. 
 
 
Malmö stad och valet av fall att studera 
 
Som beskrivet i avsnittet om studiens metod och genomförande behöver valet av fall ha ett 
samstämmigt förhållande med det syfte och de frågeställningar som studien har att besvara 
(Denscombe 2009, ss. 63–64). Sociala hållbarhetsfrågor har blivit centrala frågor inom Malmö 
stad för att hantera ojämlika förutsättningar och växande skillnader mellan stadens befolkning, 
där den fysiska planeringen ses som ett viktigt instrument för att hantera sociala 
hållbarhetsfrågor (Malmö stad 2012, s. 5; Malmö stad 2014b, s. 10). Staden beskrivs som starkt 
segregerad med stora skillnader mellan olika stadsdelar vad gäller områdenas sociala kapital, 
tillgången på samhällets mjuka resurser, och befolkningens tillgång på olika typer av fysiska, 
hårda, resurser (Kommission för ett socialt hållbart Malmö 2013, ss. 67, 71). Malmö är även en 
stad som förväntar sig en stor befolkningstillväxt de kommande åren och som i princip haft ett 
ökande befolkningstal från 1984 fram till idag. Orsakerna till den ökande befolkningen är dels 
en allt mer ökande urbanisering, invandring och ett stort födelseöverskott (SCB 2015b).  
 
För att hantera den ökande befolkningen och dagens sociala, ekologiska och ekonomiska 
hållbarhetsfrågor väljer staden att använda förtätning som en övergripande tillväxtstrategi för 
utvecklingen av stadsbebyggelsen. I planstrategin skriver stadens stadsplanerare att 
stadsutvecklingen ska ske genom en tillväxt av bebyggelse inåt för att åstadkomma en fysiskt 
tätare stadsstruktur som kan skapa bättre förutsättningar för dels ett socialt hållbart Malmö 
(Malmö stad 2014a, s. 5). Förtätningen av Malmö kan ge plats för över 100 000 fler invånare i 
staden och beskrivs som en väldigt omfattande förändringsprocess av staden och kommer 
påverka alla som bor och lever i Malmö (Malmö stad 2014a, s. 30; Malmö stad 2010, s. 2). Med 
grund i detta är det därför intressant att undersöka vad stadens planerare har för syn på 
förhållandet mellan konceptet om den täta staden och sociala hållbarhetsfrågor.   
 
 
Empiri för den kvalitativa innehållsanalysen 
 
För att undersökningen ska kunna uppfylla sitt syfte är alla empiriska dokument författade och 
framtagna av planerare och arkitekter och annan personal på stadens stadsbyggnadskontor för 
att kunna undersöka just planerares uppfattning om hur den sociala hållbarheten kan påverkas 
av stadsförtätning. Genom att analysera dokumentet blir det möjligt att undersöka vilka 
förändringar av de fysiska, hårda, strukturerna, som planerarna menar kan bidra till en 
förbättring av samhällets mjuka strukturer, den sociala hållbarheten. Dokumenten har olika 
syften men samtliga behandlar på ett eller annat sätt socio-rumsliga aspekter, det vill säga 
förhållandet mellan den byggda miljön och sociala frågor, vilket är en förutsättning för att 
möjliggöra besvarandet av studiens frågeställningar.  
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Empiri: Så förtätar vi Malmö! 
 
Dokumentet Så förtätar vi Malmö! från 2010 är ett dialog-pm som framtagits av Malmö 
stadsbyggnadskontor efter ett omfattande samråds- och remissarbete om hur den fysiska miljön 
i Malmö ska växa hållbart på lång sikt. Dokumentet utgjorde ett diskussionsunderlag vid 
framtagandet av den nuvarande översiktsplanen från 2014 för hur stadsutvecklingen i Malmö 
kan ske med förtätning som planeringsstrategi (Malmö stad 2010, s. 4). Ett diskussionsunderlag 
är inte ett styrande dokument för hur förtätningen av Malmö ska ske, men eftersom dokumentet 
är skrivet av stadens stadsplanerare kan det ändå utgöra underlag för den här studien utifrån vad 
den här undersökningen har för syfte. 
 
 
Empiri: Översiktsplan för Malmö (planstrategi och digitalt kartverktyg)  
 
Malmö stads översiktsplan består av två sammanlänkade delar. Den ena delen utgörs av en 
planstrategi – Översiktsplan för Malmö: Planstrategi (Malmö stad 2014a) – som är ett 
dokument som innehåller stadens stadsbyggnadsvisioner, mål, prioriterade inriktningar samt 
planeringsstrategier. Den andra delen består av ett digitalt kartverktyg, Översiktsplan för 
Malmö (Malmö stad 2014c), med planeringsriktlinjer som är tillgängligt på 
www.malmö.se/op/karta. Översiktsplanen är ett styrande dokument som anger kommunens 
övergripande, långsiktiga och strategiska utvecklingsriktlinjer för stadsbyggandet som ska vara 
vägledande för det vidare planeringsarbetet av den fysiska miljön (Malmö stad 2014a, s. 5; 
Malmö stad 2014c). 
 
 
Empiri: Stadens rumsliga påverkan på hälsa 
 
Stadens rumsliga påverkan på hälsa (Malmö stad 2012) är en politiskt oberoende rapport som 
är framtagen på vetenskaplig grund av ”Kommission för ett socialt hållbart Malmö”. 
Kommissionen tillsattes av Malmö stad för att analysera bakgrunderna till växande skillnader i 
hälsa för Malmös befolkning. Rapporten är skriven av kommissionens arbetsgrupp för 
stadsplanering och behandlar sociala hållbarhetsfrågor i förhållande till den fysiska miljön. I 
rapporten presenteras utöver bakomliggande orsaker till ojämlik hälsa även strategiska 
åtgärdsförslag med vetenskaplig grund som kan förbättra befolkningshälsan och därmed även 
den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbara utvecklingen (Kommission för ett socialt 
hållbart Malmö 2013, ss. 10–11; Malmö stad 2014b, s. 10). 
 
 
Beskrivning av analysprocessen 
 
Studien har som syfte att undersöka planerares uppfattning om social hållbarhet vid 
stadsutveckling med förtätning som planeringsstrategi. Det görs genom en analys av de ovan 
beskrivna kommunala planeringsdokumenten för att se hur den sociala hållbarheten framställs 
i förhållande till förtätning. Analysen genomförs efter den analysram som presenterades i metod 
och genomförande-kapitlet. Analysramen består av sex stycken kategorier med tillhörande 
koder i form av ord och begrepp som är kopplade till aspekterna. Orden och begreppen används 
som sökord för att identifiera och tolka förhållanden till aspekterna i sitt textsammanhang. På 

http://www.malmö.se/op/karta
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så vis kan den kvalitativa innehållsanalysen belysa det som inte direkt uttrycks i texten för att 
utläsa dolda budskap och åskådliggöra planerares förhållningssätt till hur förtätning förbättrar 
den social hållbarheten utifrån de uppställda sociala aspekterna. Analysresultaten struktureras 
under de olika kategorierna, de sociala aspekterna som de kan anses vara kopplade till i 
förhållande till i vilket sammanhang orden och begreppen förekommer i empirin. Resultat av 
data från analysen presenteras i form av citat ur texten som refereras till de teoretiska 
utgångspunkterna för att förstå hur data tolkats och argumenten för dess koppling och 
förhållande till den specifika kategorin. 
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Analys och resultat av fallet ”Malmö stad” 
 
I följande avsnitt redovisas studiens resultat som framkommit av den kvalitativa 
innehållsanalysen av det empiriska materialet för att kunna besvara studiens andra 
frågeställning: Hur framställer planerare att social hållbarhet kan uppnås genom förtätning i 
det studerade fallet? Resultaten analyseras och jämförs med de teoretiska utgångspunkterna för 
att belysa hur empirin förhåller sig till forskningen. I avsnittets avslutande del sammanställs 
analysresultaten och leder till den slutsats som besvarar studiens tredje och sista frågeställning: 
Vad går att säga om den sociala hållbarheten i det studerade fallet utifrån en jämförelse med 
kunskapen från forskningen? 
 
 
Rumslig rättvisa 
 
Sökord i empirin: Tillgång, tillgänglighet och närhet, offentlig och kommersiell service, 
blandade funktioner, bostad, kultur, transportmöjligheter/kollektivtrafik, sammanlänka, 
barriärer, offentliga platser eller offentliga rum, kvalitet. 
 
Generellt i dokumenten syns hos planerarna en medvetenhet om rumslig rättvisa som handlar 
om en rumslig fördelning av resurser över staden. I dialogdokumentet Så förtätar vi Malmö! är 
det tydligt att det behövs en jämnare fördelning av resurser över stadens yta, som beskrivs vara 
en av huvudinriktningarna för förtätningen och stadsutvecklingen. En bättre fördelning av 
resurser handlar om att förbättra tillgången och tillgängligheten till transportförbindelser och 
olika typer av service eller anläggningar, samt att ge gång- och cykeltrafik större utrymme i 
staden (Malmö stad 2010, ss. 2, 9). Planerarna beskriver att förtätning är ett medel för att 
”reorganisera” stadens resurser och skapa ” … en god servicenivå” för alla stadens invånare 
genom att komplettera befintlig bebyggelse med de användningar som saknas och på så sätt 
skapa mer funktionsblandade stadsdelar (Malmö stad 2010, s. 5). 
 
I Översiktsplan för Malmö visas en tydlig medvetenhet om rumslig rättvisa genom följande 
stycke: 
 
 Staden ska i alla delar byggas med en så stor blandning av funktioner  

som möjligt. Inom samma område ska bostäder, handel,  

samhällsservice, fritisverkasamhet, kultur, kontor och andra  

verksamheter som inte är omgivningsstörande blandas. Variation i  

bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer ska eftersträvas.  

(Malmö stad 2014a, s. 30) 

 
Trots planerarnas generella syn om att stadens resurser ska fördelas över alla Malmös stadsdelar 
för att bidra till en bättre integrerad stad anförs dock samtidigt i översiktsplanens 
planeringsriktlinjer om servicefunktioner att ”[p]laneringen ska verka för mer och större 
innerstad.” (Malmö stad 2014c) samt i planeringsstrategin om prioriterade inriktningar skrivs 
följande om fördelningen av arbetsplatser:  
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 Ett varierat utbud av etableringsmöjligheter på lättillgängliga platser  

ska erbjudas institutioner och företag inom kommunen. 

    

 Huvuddelen av Malmös arbetsplatser finns i det som kallas ”den 

blandade staden” tillsammans med bostäder och andra funktioner.  

Det är stadsintegrerade näringsgrenar, ofta kunskapsintensiva och  

kreativa branscher, som ökar mest i sysselsättning och de goda 

expansionsmöjligheterna för denna typ av funktioner som finns i  

Malmö ska värnas. (Malmö stad 2014a, s. 21) 

 
Citaten blir ett uttryck för att innerstadsdelar ges en större betydelse och prioriteras genom att 
den ses som mer tillgänglig och företagsfrämjande än andra delar av staden, vilket inte kan 
sägas spegla en rumslig rättvisa eftersom en sådan beskriven utveckling trots allt bidrar till en 
ojämn fördelning av resurser i staden. Som beskrivet i det teoretiska perspektivet råder rumslig 
rättvisa när stadens resurser är jämnt fördelade över hela staden (Dempsey et al. 2009, ss. 292–
293; Dempsey et al. 2012, ss. 97–99). I strävan efter en tät och blandad stad skrivs följande: 
 
 Även om den täta staden medför många fördelar kan vissa  

stadskvaliteter eller stadskaraktärer vara svåra att skapa eller gå  

förlorade. Samma täthetsgrad kan således inte eftersträvas för hela  

staden. Resonemang om stadens kvaliteter måste därför föras  

parallellt med resonemang om stadens täthet. (Malmö stad 2014c) 

  
 Den integrerade staden erbjuder jämlika förutsättningar oavsett var  

man bor. Det betyder inte att alla områden kan ha alla former av  

utbud, men det betyder exempelvis att boenden i alla områden ska  

kunna ta buss eller spårvagn till andra platser utan att behöva långa  

väntetider eller många byten. (Malmö stad 2012 s. 16) 

 
Resonemangen i resultaten tyder således på att en rumslig rättvisa inom staden inte är möjlig 
eftersom en jämn fysisk fördelning av alla typer av resurser snarare skulle skapa en täthet som 
i vissa stadsdelar istället kan göra att kvaliteterna där går förlorade. 
 
 
Miljörättvisa 
 
Sökord i empirin: Ekologi, buller, föroreningar, luft, miljö, trafik, stress, hälsa, natur, 
grönområde/-yta, park, rekreation, fritid, miljöpåverkan. 
 
Planerarna skriver att den täta staden kan hjälpa den fysiska planeringen att prioritera mer 
hållbara transportsätt för att genom det kunna minska de ohållbara transporterna (Malmö stad 
2010, ss. 4–5, 39). Det beskrivs även att ett ” […] väl utbyggt trafiknät där kollektivtrafiken 
gynnas kopplar staden bättre samman och bidrar i sig också till hälsosamma och miljömässiga 
val.” (Malmö stad 2012, s. 14). Det går dock att vara kritiskt till den här inställningen eftersom 
det inte finns några tydliga bevis på att en stads fysiska täthet är den huvudsakliga anledningen 
till människors val av transportsätt. Mjuka faktorer ses som mer avgörande för valet av färdsätt, 
som till exempel bränslepriser eller invånares personliga och vardagliga strukturer (Burton 
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2000, s. 1974). Tanken att främja mindre miljöfarliga och mer jämlika transportsätt i hela staden 
tyder dock på en medvetenhet om miljörättvisa som innebär att alla invånare ska ha samma 
möjlighet att tillgå miljövänliga kommunikationer (Tunström 2015, ss. 95–97). Samtidig som 
planerarna förespråkar en bättre utbyggd kollektivtrafik som menas bidra till hälsosamma val 
menar de att: ”Från stadsplaneringens sida finns det inga självklara indikatorer som visar på att 
den ojämlika hälsan blir mindre ojämlik på grund av omgivningens utformning.” (Malmö stad 
2012, s. 14). Paradoxen kring hur förtätning menas kunna påverka de sociala och mjuka 
strukturerna till det bättre blir här tydlig.   
 
Förtätningspotentialen av stadens rekreations- och grönytor ses som väldigt begränsad på grund 
av den redan låga andelen av dessa ytor i staden. Speciellt beskrivs att förtätningspotentialen 
minskar för grönytor om närliggande områden till grönytorna redan förtätats med bostäder, 
eftersom det innebär att det finns ett ännu större tryck och användningsbehov av dessa 
rekreationsytor. Grönytorna måste därför i största möjliga mån bevaras för att täcka invånarnas 
behov av närhet till parker och grönområden samt beskrivs att det behövs ” […] satsningar på 
nya friytor” för att tillgodose behovet (Malmö stad 2010, ss. 9, 40–41). I motsats till detta 
åberopar planerarna samtidigt en strategi för att bättre kunna se vilka rekreationsytor som kan 
bebyggas och hur de som blir kvar kan utvecklas (Malmö stad 2010, ss. 14–15). Tvetydigheten 
blir tydlig i följande citat när planerarna först hänvisar till behovet av närhet till grönområden 
men samtidigt skriver att det behövs en strategi för vilka som kan förtätas: 
 

Med tanke på att det i ett flertal studier fastslagits att tillgång till 

 grönområden inom 300 meter från bostaden sänker folks upplevda                        

 stressnivå och att Malmös andel parkmark per person är relativt låg 

 behövs strategier för vilka rekreationsytor som kan förtätas och hur  

de som finns kvar ska utvecklas. (Malmö stad 2010, s. 14) 

 
 Påverkan på naturvärden och ekologiska värden i blandad  

stadsbebyggelse ska så långt möjligt undvikas. Balanseringsprincipen  

ska tillämpas, det vill säga om negativ påverkan inte kan undvikas,  

minimeras eller kompenseras på plats ska värdena ersättas på annan  

plats. (Malmö stad 2014c) 
 
Det kan tolkas som att en förbättring av de grönytor som blir kvar kan kompensera för de 
grönytor som förtätats. Det beskrivs även att en negativ påverkan på natur- och ekologiska 
värden inom blandad stadsbebyggelse kan balanseras genom att väga upp för dessa negativa 
effekter på en annan plats, vilket inte kan anses tyda på en rättvis social miljö. Miljörättvisa 
handlar, som Tunström (2015, ss. 95–97) beskriver, om att alla invånare har rätt till en lokal 
miljökvalitet som kan förbättra hälsan. Ett sådant resonemang stämmer överens med det 
Churchman (1999, s. 392) varnar för, nämligen att väldigt utspridda eller koncentrerade 
offentliga öppna ytor i täta städer kan innebära stora konsekvenser speciellt för barns 
möjligheter till utomhusaktiviteter.  
 
Burton (2000, ss. 1974–1975) påpekar att en alltför tät stad även kan orsaka hälsoskadliga 
effekter som andningssjukdomar och stress. Eftersom miljörättvisa handlar om rätten till en 
hälsosam lokala bostadsmiljön kan bristen på grönytor i en stadsdel därför inte kompenseras 
med kvalitativa grönytor i en annan stadsdel. En sådan diskussion tyder på att det finns en brist 
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på medvetenheten om hur socio-rumslig miljörättvisa är kopplat till mjuka värden som till 
exempel god hälsa och god livsmiljö. Resonemanget kan också innebära att de invånare som 
bor i de mest tätbebyggda stadsdelsområdena exkluderas från en bra lokal miljökvalitet när de 
inte har nära tillgång till en lokal park eller ett lokalt grönområde. Som Dempsey et al. (2012, 
s. 97) skriver handlar miljörättvisa om rumslig fördelningsrättvisa som innebär att det inte 
existerar någon form av miljömässig exkludering eller diskriminering. För att dock verka för 
en mer rättvis miljö för invånarna som kan väga upp för bristande kvaliteter i bostadsmiljön 
skriver planerarna följande:  
 
 En god fysisk miljö är särskilt viktig i stadsdelar där många  

invånare har begränsade ekonomiska och andra resurser – detta  

inte i första hand för att det kommer att eliminera  

boendesegregationen men för att det i viss utsträckning  

kompenserar för dess negativa konsekvenser. Många av våra 

utsatta bostadsområden har brister vad gäller standard, service och  

slitage på utemiljön. (Malmö stad 2012, s. 10)  

 

Ju mer segregerat boende, desto viktigare blir det att staden kan  

erbjuda mötesplatser och möjligheter att möta andra grupper och  

andra livsstilar. (Malmö stad 2012, s. 10) 

 
En sådan diskussion tyder på den nära kopplingen mellan miljörättvisa och rumslig rättvisa som 
behandlar den begränsning som den fysiska planeringen har gällande mjuka strukturer, som 
exempelvis kvaliteten på resursen, som antingen indirekt eller direkt påverkar stadens invånare 
(Dempsey et al. 2012, s. 97). Planerarna skriver här att mjuka strukturer som orsakar brister i 
standard, service och utemiljö i socioekonomiskt utsatta bostadsområden till viss del kan 
kompenseras av den fysiska planeringens möjlighet att istället skapa en god fysisk miljö i dessa 
områden. 
 
 
Social interaktion och deltagande i sociala nätverk 
 
Sökord i empirin: Möten och mötesplatser, stadsliv, folkliv, tillit, socialt kapital, 
evenemang, aktiviteter, gå, deltagande, lokala aktiviteter, integrering, integration, 
funktionsblandning. 
 
Planerarna betonar att den fysiska planeringens socio-rumsliga begränsningar i att kunna 
påverka den sociala interaktionen på grund av socioekonomiska förutsättningar som står för 
den underliggande problematiken för en ökad social interaktion mellan människor i staden: 
 
 Den fysiska miljön är ett ramverk för social interaktion i en stad  

och är därmed en grundläggande förutsättning för stadens liv. 

Samtidigt ligger många väsentliga aspekter kring den socio- 

ekonomiska utvecklingen till stor del utanför vad den fysiska 

planeringen i sig själv kan åstadkomma och den underliggande 

problematiken måste därför lösas genom sociala/politiska insatser.  

(Malmö stad 2014a, ss. 15–16) 
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Planerarna ger förslag på en annan metod för att förbättra den sociala interaktionen: 
 
 Kommunen bör ta fram en policy för att premiera byggherrar och  

byggföretag som tar socialt ansvar t.ex. genom att engagera  

omgivningen. (Malmö stad 2012, s. 18) 

 
Ett sätt att närma sig problematiken beskrivs i planstrategin. I planstrategin skriver planerarna 
att framtidens fysiska planering därför har en ny utgångspunkt. Det beskrivs att den tidigare 
planeringen har fokuserat på stadsutveckling och miljöfrågor men att dagens stadsplanering ska 
utgå från sociala frågor med utgångspunkt i det sociala kapitalet som Malmös invånare 
tillsammans bär på, deras kollektiva potential och kunskap, som beskrivs som grunden till den 
ekonomiska tillväxten. Social och ekonomisk hållbarhet kan sedan i sin tur även bidra till 
ekologisk hållbarhet (Malmö stad 2014a, ss. 6, 15). Den sociala hållbarheten tolkas därför som 
en grundförutsättning även för en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling varför 
planerarna fokuserar på vikten av sociala frågor. Genom att använda processer för deltagande 
ska stadsplaneringen ta till vara på den potential, det sociala kapital, som stadens invånare har 
för att åstadkomma förbättringar av de fysiska strukturerna som kan möta problem i samhällets 
mjuka strukturer och därigenom kunna lösa sociala hållbarhetsfrågor: 
 

PBL:s regler om samråd och utställningar i samband med att  

fysiska planer tas fram kan utnyttjas mer offensivt för att främja  

lokalt engagemang och deltagande i planeringsprocesserna. 

(Malmö stad 2012, s. 19) 

 

 Översiktsplanen påtalar också behovet av att utveckla  

medborgardmedverkan i planeringsprocesser av olika slag.  

Förändringar i den existerande stadsbilden kan orsaka oro och  

olust, vilket kan motverkas genom ökad delaktighet i tidiga  

skeden av förändringsprocesser. (Malmö stad 2014a, ss. 71–72) 

 

Bäst hälsa och välmående finns hos människor som känner sig  

delaktiga. Staden stärks socialt av medborgares medverkan och det  

är väsentligt att inom fysisk planering målinriktat verka för ett ökat  

deltagande i förändringsprocesser. (Malmö stad 2014c) 

 

Att planerare förespråkar en stadsplanering som ska utgå från det sociala kapitalet 
överensstämmer med det Dempsey et al. (2009, ss. 294–295) skriver om att det idag i samhället, 
på grund av minskande nivåer av socialt kapital som till exempel ökad segregering, finns ett 
större intresse att ta tillvara på det sociala kapitalet vid planering av den fysiska miljön. 
Planeringsprocessen blir därmed också i sig själv, som Dempsey et al. (2009, ss. 295–296) 
skriver, en metod att förbättra det sociala kapitalet genom socialt deltagande. Även Boverket 
(2010, ss. 9–10) menar att deltagande i organiserade och politiska aktiviteter vid 
stadsutveckling är en viktig del för att tillvarata det lokala kunskapskapitalet som kan lösa de 
lokala behoven. 
 
För just den fysiska miljöns möjlighet att öka den sociala interaktionen och samhörigheten 
beskrivs betydelsen av att blanda olika funktioner som kan öka intensiteten och rörelsen av 
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människor i staden. Ett rikare stadsliv ska göra staden till en attraktivare och tryggare plats som 
sedan i sin tur kan skapa bredare sociala nätverk och förbättra det sociala kapitalet (Malmö stad 
2014a, ss. 7, 20, 71). Stadsrummet med sina mötesplatser beskrivs även ” […] stimulera 
demokrati och delaktighet” (Malmö stad 2014c). 
 

Promenader förbättrar inte bara hälsan, de främjar socialt kapital  

och gör människor mer benägna att känna sina grannar, att lita på  

människor i området och att engagera sig politiskt och socialt.  

(Malmö stad 2012, s. 8) 

 
Forskning har visat att god tillgänglighet mellan ett större och tätare utbud av olika 
användningar, funktioner och aktiviteter främjar invånares sociala interaktion och deltagande i 
sociala nätverk (Dempsey et al. 2009, ss. 294–295). 
 
Planerarna skriver att speciellt utformandet av offentliga och halvoffentliga (kommersiella) rum 
är viktigt i skapandet av platser för att fler möten mellan invånare ska kunna uppstå vilket kan 
bidra till ” […] en högre social hållbarhet” (Malmö stad 2010, s. 5). 
 

Det är viktigt för människor att ha platser både i sitt närområde  

och i andra delar av staden där man kan mötas och umgås.  

(Malmö stad 2012, s. 10) 

 

Planerarna betonar liksom forskningen vikten av icke-kommersiella platser, så kallad kulturell 
service, som innebär att alla invånare oavsett förutsättningar ska ha möjlighet att uppleva 
exempelvis rekreation, estetik och offentliga rum (Dempsey et al. 2009, ss. 292–293; Dempsey 
et al. 2012, ss. 97–99): 
 
 Områden med stor trångboddhet behöver en större andel av  

icke-kommersiella mötesplatser för att kompensera för  

hemsituationen. (Malmö stad 2012, s. 16) 

 
En högre social hållbarhet beskrivs handla om frekventa vardagliga möten mellan olika typer 
av befolkningsgrupper utifrån exempelvis ålder, kön eller etnisk bakgrund som ska förbättra 
toleransen och positivt bidra till det sociala kapitalet (Malmö stad 2010, ss. 8, 13–14). Det 
beskrivs att en medveten placering av hårda strukturer kan bidra till att ”nya mötesplatser” 
uppstår genom gränsöverskridande möten mellan olika grupper av människor med olika 
livsstilar. Funktioner och byggnader som är fysisk kopplade till människorna med olika 
livsstilar ska därför placeras strategiskt och nära varandra. Även platsernas tillgänglighet för 
alla människor beskrivs som en viktig faktor för att de gränsöverskridande mötena ska uppstå 
och för att platsen inte ska domineras av någon grupp som gör att andra grupper exkluderas 
(Malmö stad 2010, s. 14).  
 
Att verka för gränsöverskridande möten mellan olika grupper av människor kan enligt Koning 
(2001, s. 10) och Dempsey et al. (2009, ss. 294–295) öka samhällets sociala kapital och socio-
demografiska tillgång som är grunden till social interaktion och socialt deltagande. Men 
eftersom kärnan till socialt kapital handlar om både tätheten av sociala relationer, samhörighet, 
förtroende, tillit, samspel och utbyte kan social interaktion och socialt deltagande både ha 
positivt och negativt inflytanden på det sociala kapitalet (Koning 2001, ss. 11–12). Dempsey et 
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al. (2009, ss. 294–295) menar att trots att socialt kapital handlar om mjuka och abstrakta 
samhällsstrukturer, som är produkten av ett samhälles sociala interaktioner och sociala 
deltaganden, finns det en stark koppling till hur det sociala kapitalet påverkas av den fysiska 
miljön. Att planerare ofta beskriver hur fysiska förändringar kan möjliggöra för vissa bestämda 
sociala effekter och utfall ställer Churchman (1999, s. 402) sig dock kritiskt till eftersom 
planerare omöjligen kan veta hur fysiska miljöförändringar kommer påverka stadens 
människor. 
 
 
Samhällsstabilitet 
 
Sökord i empirin: Varierande boendeformer/bostadstyper, olika upplåtelseformer/ 
ägandeformer, attrahera, företag, utbildning, segregation/segregering, mångfald, 
ekonomi, exploatering, omvandling, förnyelse. 
 
I Översiktsplan för Malmö: Planstrategi (Malmö stad 2014a, s. 20) står att: 
 

Inom Malmö finns påtagliga sociala skiktningar, något som delvis  

har sin orsak i hur olika bostadstyper och upplåtelseformer är  

fördelade i bostadsbeståndet. För att stärka den sociala  

hållbarheten ska stadsdelar med ett ensidigt bostadsutbud  

kompletteras med fler boendeformer så att en blandning av  

hushållstyper åstadkoms.     
 
Planerarna beskriver också att en ”[v]ariation i bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer ska 
eftersträvas.” (Malmö stad 2014a, ss. 30–31) och att Malmö ska var en ” […] attraktiv och 
hållbar stad på kort och lång sikt. Utvecklingen ska vara hållbar i såväl ekonomiskt, socialt som 
ekologiskt avseende.” (Malmö stad 2010, s. 3). Förtätning är den övergripande metoden för att 
uppnå hållbarhetsmålen och för att integrera andra funktioner och boendeformer i de befintliga 
bostadsområdena (Malmö stad 2010, s. 5).  
 
Planerarna skriver att det finns störst potential för förtätning i storskaliga bostadsområden och 
att förtätning i den typen av bebyggelsestrukturer har många sociala fördelar. Det är de öppna 
och rymliga grönytorna som kan bebyggas med mer blandade funktioner och boendeformer. 
Syftet är att skapa småskaliga gaturum och gårdsrum som kan bidra till ett rikare stadsliv 
(Malmö stad 2010, ss. 9, 33).  
 
 Mest nytta för att uppnå målet om en blandad stad gör det i ensidiga  

bostads- och verksamhetsområden. (Malmö stad 2010, s. 20) 

 
Lågstatusområden kan vitaliseras med nya funktioner eller  

boendealternativ som höjer områdenas attraktivitet. Förtätningen 

kan på så sätt bidra till att minska segregationen i staden som helhet.  

(Malmö stad 2010, s. 20)  

 

Genom att tillföra nya funktioner och andra boendeformer finns också  

möjlighet att stärka integrationen. För att klara detta fordras en relativt  
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stor volym i förtätningen. Det räcker inte med komplettering med  

enstaka hus utan betydligt mer omfattande förtätning krävs.  

(Malmö stad 2010, s. 8) 

 
Men samtidigt beskrivs även att: 
 
 Drivkrafter för att finansiera kompletteringar av byggnader och  

förändringar av stråk och annan infrastruktur är dock svåra att  

hitta i områden som är socioekonomiskt utsatta. För att få övriga  

aktörer med sig behöver staden visa vägen genom att själv  

exempelvis satsa på och stödja ombyggnad av (överdimensionerade)  

gator, nya stråk, platser med hög kvalitet och etableringar som  

kan fungera som magnet. (Malmö stad 2012, s. 17)   
 
Det framgår tydligt att det finns en paradox och problematik kring hur den fysiska planeringen 
ensamt ska kunna minska den socio-rumsliga segregationen. Som Bunce (2004, ss. 184–185) 
skrev finns störst intresse av att finansiera byggande i de fysiska miljöer som är mest attraktiva 
för de högutbildade och eftertraktade individerna, vilket gör att det orsakar en brist på prisvärt 
boende för de socioekonomiskt svaga grupperna (Burton 2000, s. 1987). Även planerarna 
skriver att ”[b]ostadsmarknaden fungerar som en sorteringsmekanism och människor med dålig 
hälsa och begränsade valmöjligheter hamnar i […] liknande områden.” och ” […] att det är en 
persons eller familjs ekonomiska och andra resurser som avgör var man har möjlighet att bosätta 
sig och att hälsan samvarierar med dessa ekonomiska resurser.” (Malmö stad 2012, s. 17). 
 
Den urbana livsstilen beskrivs som mycket eftertraktad av både privatpersoner och 
tjänsteföretag som eftersöker en kreativ, kulturell och attraktiv stadsmiljö. Det nämns att en 
sådan utveckling handlar om en förtätning vid befintlig infrastruktur och inom redan tät 
stadsbebyggelse där förtätningspotentialen redan är begränsad. Det tolkas indirekt därför som 
att en förtätning av innerstaden automatiskt bidrar till social samhällsstabilitet när staden 
möjliggör för boende och en mer ”levande och kreativ stadsmiljö” för de som attraheras av den 
urbana livsstilen och för tjänsteföretag. Den täta innerstaden beskrivs inte som segregerad eller 
att en förtätning av ett sådant slag kan innebära segregation. Däremot påstås att en förtätning 
av ensidiga bostadsområden kan bidra till en minskad segregation i staden i sin helhet (Malmö 
stad 2010, ss. 5, 20). 
 

Nya urbana livsstilar attraherar många. Man vill bo centralt, ha nära  

till arbetet och ta del av stadens kultur- och nöjesutbud.  

Ekonomiskt handlar det om att utnyttja befintlig infrastruktur och  

att många tjänsteföretag efterfrågar en levande och kreativ  

stadsmiljö. (Malmö stad 2010, s. 5) 

 

Eftersom allt fler barnfamiljer vill bo kvar i innerstaden finns ett  

förändringsbehov både gällande bostadstyper och vad gäller service. 

Förtätningsutrymmet är emellertid starkt begränsat eftersom den  

slutna kvartersstaden i stort sett är fullbyggd och relativt högt  

exploaterad. Dessutom är tillgången på grönytor begränsad.  

(Malmö stad 2010, s. 26) 
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Att Malmö ser störst förtätningspotential i de storskaliga bostadsområdena stämmer överens 
med det Burton (2000, s. 1974) skrev om att en ökande bostadstäthet ofta är förenat med att 
bostads- och grönyteutrymmet minskar för socioekonomiskt svagare grupper i samhället, 
eftersom de just ofta bor i de storskaliga bostadsområdena. På så sätt menar Burton (2000, s. 
1974) att medelklassen kan hålla kvar vid sina hus och trädgårdar medan de socioekonomiskt 
svagare grupperna får stå undan för bebyggelsetrycket på grund av idealet om den täta staden 
som ska bidra till en hållbar utveckling. En sådan utveckling kan därför anses vara negativ för 
samhällsstabiliteten. Planerarna skriver att det främst finns många fördelar med förtätning i 
storskaliga bostadsområden, medan de endast nämner en nackdel, nämligen att den storskaliga 
grönstandarden försvinner, men att denna kan kompenseras med en kvalitetshöjning av området 
genom att istället dela in de stora och öppna bostadsgårdarna i mindre privata enheter (Malmö 
stad 2010, s. 33). Nedan presenteras rådata i form av två citat från texten som har tolkats som 
beskrivet ovan: 
 

Sammantaget finns många fördelar med förtätning i de storskaliga  

bostadsområdena. Nackdelen kan vara att den öppenhet och  

rymlighet som ofta präglar dessa områden förvinner.  

(Malmö stad 2010, s. 33)  

 

Hellre fler, mindre och mer varierande bostadsområden än stora 

och ensartade. En blandning av hustyper, lägenhetsstorlekar och 

upplåtelseformer eftersträvas. Platser med ensidiga bostadsbestånd 

ska om möjligt kompletteras med nya typer av bostäder så att ett 

bredare utbud kan erbjuda.  

 

Malmö stad ska motverka boendesegregation och erbjuda bostäder 

Med boendekvaliteter som motsvarar de enskilda hushållens behov 

och efterfrågan. (Malmö stad 2014a, s. 31)  

 
Att däremot förtäta i redan täta stadsdelsområden nämns inte som en metod som skulle kunna 
leda till etnisk, socioekonomisk och demografisk segregering eftersom innerstaden redan anses 
vara en mångfaldigt kulturell och attraktiv stadsmiljö till skillnad mot de storskaliga 
bostadsområdena som anses ha stor utvecklingspotential när det kommer till att minska 
segregering och skapa en mer mångfaldig och livfull stadsmiljö (Malmö stad 2010, ss. 5, 20). 
Men en förtätning av redan tät exploaterad mark i innerstäder innebär att priserna stiger vilket 
i sin tur kan leda till en brist på centralt boende för socioekonomiskt svagare grupper i samhället 
som bidrar till en socio-rumslig segregation i form av exempelvis gentrifiering och ojämlikhet 
i tillgång till boende i staden (Boverket 2016a, s. 7; Burton et al. 1996, s. 232; Dempsey et al. 
2009, s. 290).  
 
I Stadens rumsliga påverkan på hälsa ställs också de redan täta och mer urbana 
innerstadsområdena i kontrast till de socioekonomiskt utsatta och storskaliga bostadsområdena, 
som beskrivs som ”[d]en segregerade staden”: 
 

Den segregerade staden har trafikleder, verksamhetsområden  

och annat som utgör barriärer och som begränsar möjligheterna  

att röra sig i stadsmiljön. Genom att överbrygga barriärer  
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förbättras möjlighet till gynnsamma rörelsemönster, ökad  

samhörighet och vidare sociala sfärer. (Malmö stad 2012, s. 15)   

 
Även här beskrivs utformningen av den fysiska miljön i storskaliga bostadsområden som 
orsaken till främst de sociala barriärerna som segregerar dessa områden (både socialt och 
fysiskt) från innerstaden. Men som beskrivits kan även den täta innerstaden framställas som 
segregerad på grund av att den åtskiljer socioekonomiska befolkningsgrupper när 
socioekonomiskt svaga grupper exkluderas från möjligheten till tillgängligt boende i 
innerstaden på grund av bland annat konsekvenser av gentrifiering. Det är därför tydligt att 
boendesegregationen mellan olika befolkningsgrupper i högsta grad beror på flera olika mjuka 
faktorer och strukturer i samhället. Planerarna återger dessa mjuka strukturer i den socio-
rumsliga miljön där segregering speglas i form av den fysiskt enformiga staden utan att 
begrunda hur även den mest blandade och täta innerstaden kan ses som en orsak bakom 
segregeringen i staden. 
 
Vidare skriver planerarna att exploateringsnivån för bostadsbebyggelsen i Malmö bör vara hög 
och att en förtätad och funktionsblandad stad inte har plats för småhusområden: 
                       

Målet för Malmö att vara en tät och blandad stad medför att även      

nybyggnadsområden bör vara täta och blandade, vilket innebär att                                                       

det inte finns plats för renodlade och lågexploaterade  

småhusområden eller verksamhetsområden. Exploateringsnivån 

bör vara hög och byggnaderna funktionsblandade.  

(Malmö stad 2010, s. 21)  

 
När planerarna pratar om en tät och blandad stad handlar det främst om en kompakt, 
resurseffektiv och funktionsblandad stad med hög exploateringsgrad (Malmö stad 2014a, s. 59). 
Däremot exemplifieras det tydligt genom citatet ovan att förtätningen och ”en blandad stad” 
inte inkluderar en större blandning av olika boendeformer eftersom exploateringsnivån helst 
ska vara hög. Förtätningen syftar främst på ett behov av att tillföra ny och tätare bebyggelse i 
den befintliga småskaliga bebyggelsen, som dock beskrivs ha en liten förtätningspotential men 
som ses som viktiga områden att förtäta för att stärka integrationen: ”Genom att tillföra andra 
boendeformer kan en blandning av hushållstyper åstadkommas, vilket kan stärka 
integrationen.” (Malmö stad 2010, s. 5). Nedan belyses problemet kring att kunna åstadkomma 
olika boendeformer i den täta staden för att gynna samhällsstabiliteten när planerarna 
förespråkar en hög exploateringsgrad i alla delar av staden. 
 
 Stora delar av dessa områden är privata tomter där tomtindelning  

visserligen kan ge utrymme för ytterligare bebyggelse men mer  

intressant är om stora villor delas upp och blir tvåfamiljshus  

och/eller inrymmer verksamheter. För att exploateringsgraden skall  

påverkas nämnvärt skulle större samlade grepp behövas.  

(Malmö stad 2010, s. 34)        

 
Forskning anser dock att ett meningsfullt stabilt och hållbart samhälle behöver ett utbud av 
olika boendeformer eftersom det bidrar till en lägre omsättning av invånare, samtidigt som ett 
varierat utbud av bostadsformer har stor betydelse för stadens attraktivitet för invånare i olika 
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stadier av livet (Dempsey et al. 2012, s. 137). Bostadsområden med hög exploateringsnivå där 
invånare främst bor i lägenheter har dessutom visat sig ha en högre omsättning av invånare än 
områden med låg boendetäthet (Dempsey et al. 2012, ss. 101, 134, 137) varför det går att ställa 
sig kritisk till hur aspekten om samhällsstabilitet beaktas i stadsplaneringen vid förtätning. 
 
 
Stolthet och känsla av platstillhörighet 
 
Sökord i empirin: Gemenskap, evenemang, kontakter, exkludering/inkludering, 
identitet, stadsbild/-rum/-miljö, attraktiv, arkitektur, utformning, gestaltning, karaktär. 
 
Den fysiska planeringens möjlighet att skapa fysiska uttryck ses som ett betydande instrument 
för att visa för invånarna att det sker satsningar och förändringar på stadsdelen. Nya 
investeringar beskrivs därmed bidra till att stärka känslan av stolthet och platstillhörighet: 
   

En styrka med att låta fysiska åtgärder ingå i sociala  

utvecklingsprogram är att de har en stark demonstrationseffekt  

– de visar för invånare och omgivning att någonting händer, att  

det satsas och investeras på platsen och i området. Någonting som  

går att visa upp. (Malmö stad 2012, s. 19)   

 

Stadsrummet ska vara en arena för kultur i bred bemärkelse, en  

plats för aktivitet och evenemang, […] mänskliga relationer som  

tar sig uttryck som gemenskap, demokrati, kulturell mångfald,  

kulturarv – ett gott stadsrum kan bidra till att skapa en känsla av  

sammanhang och identitet och förmedla humanistiska värden  

som öppenhet, tolerans och ansvar. (Malmö stad 2014a, s. 38) 

 
Som Boverket (2010, ss. 9–10) betonar är ett områdes karaktär utåt en viktig faktor för att 
invånare på ett positivt sätt ska kunna identifiera sig med sitt bostadsområde. Även Dempsey 
et al. (2009, ss. 296–297) nämner att känslan av identifiering och platstillhörighet till sitt 
bostadsområde har en stark koppling till stadens fysiska miljö. 
 
Planerarna betonar vikten av att olika stadsdelar har sin egen identitet och karaktär och får 
behålla denna eftersom det beskrivs skapa en rumslig dynamik i staden. Känsla av lokal 
identitet och hemkänsla beskrivs främjas av bland annat en större funktionsblandning, 
minskade barriärer, ökad tillgänglighet, ett kompletterande bostadsutbud och tydligare gränser 
i spektrumet mellan privat och offentligt. Vid stadsutveckling ska därför en stadsdels befintliga 
karaktärsdrag och kvaliteter beaktas (Malmö stad 2014c; Malmö stad 2012, s. 24). Men 
samtidigt är det tydligt att det är innerstadens storstadskaraktär som är önskvärd för större delen 
av staden: 
 

Om Malmös tillväxt i huvudsak ska ske genom omvandling och  

förtätning av befintlig byggd miljö så innebär det förändringar i  

stadskaraktärer och strukturer. Det gäller framförallt i  

verksamhetsområden och i storskaliga bostadsområden. Den täta  

och blandade innerstadskaraktären kommer utvidgas till att  
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omfatta fler områden. Det innebär mer av storstadskaraktär och  

ett intensivare stadsliv. (Malmö stad 2010, s. 12) 

 

Malmös storskaliga bostadsområden som byggdes mellan år 1955 och 1975 ses vara bristfälliga 
när det kommer till utformning och planering och i stort behov av förändringar. Till exempel 
nämns att områdenas lokala identitet behöver stärkas genom att utveckla och förbättra 
kvaliteten på de offentliga mötesplatserna, som bland annat torg, parker och grönområden 
mellan bostadshusen, som kan göra att de blir mer aktivt använda (Malmö stad 2010, ss. 20, 32; 
Malmö stad 2014c): 
  

Storskaliga bostadsområden kan förädlas genom ekologisk  

upprustning och strukturella förändringar, utan att  

stadsbyggnadsvisionen om hus i park går förlorad. En strategisk  

komplettering med bebyggelse kan i kombination med  

uppgradering av utemiljöer bidra till en mer attraktiv och trivsam  

boendemiljö som i sin tur kan bidra till ett socialt och ekonomiskt  

lyft. (Malmö stad 2014c) 

 
Det blir här tydligt att de storskaliga stadsdelarnas karaktär och identitet beskrivs ha ett behov 
av att förstärkas medan innerstadens slutna stadsstruktur beskrivs som den attraktiva delen av 
staden: 
 

Den slutna stadsstrukturen ska bibehållas. Nya byggnader ska ges  

ett eget arkitektoniskt uttryck som samspelar och tolkar befintlig  

bebyggelse. (Malmö stad 2014c) 

 

Ett attraktivt läge men god tillgänglighet och tillgång till service  

och kultur medför en hög betalningsvilja och ett stort  

förtätningstryck. (Malmö stad 2010, s. 24) 

 

Det finns ofta ett högt förtätningstryck, beroende på  

attraktiviteten och det centrala läget. (Malmö stad 2010, s. 26) 

  

Genom att planerarna framställer den fysiska miljön som ett uttryck för sociala förhållanden 
kan även detta förstärka dessa mjuka strukturer som till exempel kan innebära att en viss fysisk 
struktur automatiskt associeras med bestämda sociala förhållanden. Som Koning (2001, s. 10) 
skriver är dock känslan av gemenskap, som grundas på samhällets sociala kapital, som 
exempelvis gemensamma sociala normer, kulturer och värderingar, av stor betydelse för 
invånares känsla av platstillhörighet. Dempsey et al. (2012, s. 100) menar liksom Koning att 
både den fysiska miljön och mjuka sociala faktorer betydelse för en invånares känsla av 
platstillhörighet. En känsla av platstillhörighet handlar lika mycket om en känsla av gemenskap 
och tillhörighet i det socio-rumsliga sammanhanget som bygger på människors sociala 
kontakter, samverkan och interaktion med varandra (Dempsey et al. 2009, ss. 296–297). 
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Trygghet och säkerhet 
 
Sökord i empirin: Överblickbar, placering av bebyggelse, trygghet, brott, privat, 
offentligt, välbefolkat, människor i rörelse, målpunkter, underhåll och vandalisering, 
sammanhållning. 
 
Planerarna skriver att en blandad stad med offentliga rum där invånarna har en hög social 
tolerans och acceptans gentemot varandra samt där många människor är i rörelse under dygnets 
alla timmar bidrar till en tryggare stadsmiljö. De beskriver därför att det är viktigt att planera 
den fysiska miljön på ett sådant sätt att invånarnas rörelsemönster i staden utvidgas. 
 
Ett sådant resonemang stöds av Hildebrand (1999, s. 36) och Bunce (2004, s. 181) som menar 
att en tät koncentration och blandning av funktioner ökar stadens dynamik genom att fler 
människor rör sig i staden vilket i sin tur leder till upplevelsen av en förbättrad säkerhet. 
 
En tryggare och tolerant stadsmiljö där alla har rätt till det offentliga rummet kopplas också till 
ett uttryck för samhällets demokratiska system och strukturer. Förutom trygghet som är kopplat 
till den sociala sfären och människors stadsliv beskrivs trygghet och säkerheten även i 
förhållande till transporter som blir mer intensiva när befolkningstätheten ökar på en begränsad 
yta. Stadsplanerarna betonar därför vikten av att utforma den fysiska miljön i förhållande till 
mjuka strukturer, som till exempel att planera för olika vägnät (främst för gång och cykel) som 
är ” … lämpliga stråk under olika tider på dygnet.” (Malmö stad 2010, ss. 5, 14, 17, 39). Varför 
stråken är lämpliga på olika tider av dygnet tolkas som att det beror på mjuka faktorer som 
exempelvis människors otrygghet och osäkerhet. Det är faktorer som planeringen har 
begränsade möjligheter att kunna påverka men däremot belyses att planerarna påpekar att det 
kan göras förändringar i den fysiska miljön som till viss del istället kan anpassas efter dessa 
mjuka strukturer.  
 
Eftersom planerarna betonar att det är viktigt att den fysiska planeringen kan användas som en 
metod för att ta sig runt problematiska mjuka strukturer, som till exempel påverkar människors 
känsla av trygghet och säkerhet (Malmö stad 2010, s. 17), tyder det på att planerarna lägger stor 
vikt vid att förbättra just tryggheten och säkerheten i staden som enligt forskningen ses som en 
grundläggande social förutsättning för att människor ska använda platsen, vilket i sin tur är en 
förutsättning för social interaktion och de övriga sociala hållbarhetsaspekterna (Dempsey et al. 
2009, s. 297; Dempsey et al. 2012, s. 133). 
 
Planerarna skriver att en kompakt stad med blandade funktioner skapar ett mer händelserikt 
stadsliv genom att fler människor samlas och är i rörelse som även ger bra förutsättningar för 
en ökad trygghet i stadsmiljön (Malmö stad 2014a, ss. 5, 20, 40). De beskriver att deras 
övergripande stadsbyggandsstrategier för trygghet och jämställdhet sammanfaller med de 
strategier som används för att skapa en tätare och mer funktionsblandad stad. De viktigaste 
effekterna som de önskar uppnå handlar om att stadsrummen ska få en ökad befolkningstäthet 
och rörelse av människor samt bli tydliga, orienterbara och överskådliga (Malmö stad 2014a, 
ss. 22, 30). Forskning visar på att hög befolkningstäthet med mycket folk i rörelse kan vara 
både fördelaktigt och ogynnsamt för upplevelsen av trygghet. Naturlig övervakning och 
överblickbarhet är viktiga faktorer för att människor ska känna sig trygga och säkra i samhället 
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(Dempsey et al. 2009, s. 297). Samtidigt är andelen brott som begås högre i tätbebyggda 
områden vilket ökar människors känsla av osäkerhet (Dempsey et al. 2012, ss. 100–101, 134). 
 
Om en planeringsstrategi för jämställdhet och trygghet gällande stadens kollektivtrafik skriver 
planerarna följande: 
 

Tryggheten i samband med resor i kollektivtrafiken ska bli bättre  

genom att minimera risker och eliminera rädsla för att utsättas för  

våld eller andra brott. (Malmö stad 2014a, s. 39) 

 
Som Fainstein (2010, s. 57) skriver verkar planerare under socio-rumsliga begränsningar vilket 
begränsar deras möjlighet att påverka samhällets sociala och mjuka strukturer, som till exempel 
sådana högst subjektiva upplevelser som hur rädsla eller andra känslor erfars hos enskilda 
individer. Det går därför att vara kritisk här till hur planerarna menar att den fysiska planeringen 
ska kunna eliminera något så subjektivt som en upplevelse av rädsla som är en högst personlig 
känsla. 
 
Om de konsekvenser som översiktsplanen kan bidra till skrivs följande om trygghet och 
säkerhet: 
 
 Den täta och blandade staden kan få ett rikare folkliv där trygghet  

och tillit främjas genom att gator, torg och allmänna platser är  

befolkade vid olika tider på dygnet. Orienterbarhet, mänsklig skala,  

aktiva bottenvåningar är andra faktorer som lyfts fram i  

översiktsplanen och som bidrar till tillit, förståelse och sociala  

kontakter. (Malmö stad 2014a, s. 72) 

 

Den nära miljön vid bostaden ska bidra till trygghet och till  

möjlighet att lära känna sina grannar och får tillit till sin omgivning.  

Utformningen av kvarter och stadsdelar ska bidra till identitet i 

området som de boende kan vara stolta över.  

(Malmö stad 2014a, s. 40) 

 
Citatet är ett typexempel på hur trygg- och säkerhetsaspekten beaktas i planeringen och som 
speglar de faktorer Dempsey et al. (2009, s. 297) menar är en grundläggande förutsättning för 
en positiv påverkan på samhällets sociala kapital, till exempel för att kunna stimulera social 
interaktion och invånares känsla av platstillhörighet och gemenskap. Här beskrivs dock en rad 
av mjuka kvaliteter, faktorer och strukturer som den fysiska planeringen inte kan påverka, som 
till exempel vid vilka tider på dygnet människor rör sig i staden, hur pass aktiva bottenvåningar 
egentligen blir, och hur planerare ska veta att en viss fysisk miljö mer än någon annan faktiskt 
bidrar till förbättrad tillit, förståelse och positiva sociala kontakter. Det går därför, som 
Churchman (1999, s. 402) menar, att vara kritisk till hur planerarna uttalar sig om hur vissa 
bestämda fysiska förändringar bidrar till bestämda effekter, ofta i form av förbättringar av de 
mjuka och sociala strukturerna och det sociala kapitalet. 
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En sammanfattning och slutsats av analysresultaten 
 
Följande sammanfattning och slutsats ämnar besvara studiens tredje och sista frågeställning: 
Vad går att säga om den sociala hållbarheten i det studerade fallet utifrån en jämförelse med 
kunskapen från forskningen? 
 
Efter analysen går det att konstatera att många av de aspekter och åtgärder som planerarna 
förespråkar för en förbättrad social hållbarhet motsvarar de sociala aspekter som forskningen 
anser är mest tillämpliga att fokusera på för den fysiska planeringen. En likartad syn på social 
hållbarhet mellan empiri och forskning visar att Malmös strategier för en förbättrad social 
hållbarhet inte är unika åtgärder för Malmö. Undersökningens resultat kan därför till viss del 
anses gälla storstäder generellt. Planerarna visar på en tydlig vilja att omfördela stadens resurser 
för att skapa en större blandning av funktioner och för att förbättra tillgängligheten till alla 
stadens delar. Planerarna vill därigenom även kunna verka för en mer ”mänsklig” stad där 
ledord som bland annat trygghet, sociala möten och identitet tydligt framgår som centrala mål 
och önskade effekter av förändringar i den fysiska miljön. 
 
Det är efter analysen även tydligt att det vid förtätning finns konflikter, men också ömsesidiga 
beroenden, mellan de sociala aspekterna. Det har genom analysen av empirin framgått att det i 
Malmös fall existerar en konflikt kring framförallt den rumsliga rättvisan och 
samhällsstabiliteten. Å ena sidan finns en innerstad som har högt förtätningstryck men litet med 
utrymme för att ge plats år de resurser som behövs för att planerarna ska kunna tillgodose 
invånarnas behov och leva upp till en social fördelningsrättvisa, till exempel vad gäller grönytor 
och olika typer av boendeformer för olika befolkningsgrupper (Malmö stad 2010, s. 26). Å 
andra sidan finns de glesa och storskaliga bostadsområdena som har ett litet förtätningstryck på 
sig genom att det finns få investeringsvilliga, men som däremot är de områden som beskrivs 
vara i störst behov av en mer jämlik fördelning av stadens resurser i förhållande till innerstaden 
(Malmö stad 2010, ss. 9, 33; Malmö stad 2012, s. 17). 
 
Det är påtagligt att det finns en paradox och problematik kring hur den fysiska planeringen 
ensamt ska kunna minska den socio-rumsliga segregationen. Som planerarna skriver finns både 
fysiska strukturer (som till exempel en redan tätbebyggda innerstaden med sina begränsade 
förtätningsmöjligheter) och mjuka strukturer (som exempelvis finansiella drivkrafter) (Malmö 
stad 2012, s. 17) som både begränsar och inte ger den fysiska planeringen de möjligheter som 
krävs för att kunna utjämna resursfördelningen, som sker genom att med förtätning tillföra 
saknade resurser, stadskvaliteter eller stadskaraktärer i bestämda stadsdelar (Malmö stad 
2014c). Det är därför praktiskt svårt att endast med fysisk planering och förtätning kunna skapa 
rumslig rättvisa. Att verka för en helt rättvis fördelning av stadens resurser ses givetvis 
dessutom som varken praktiskt möjligt eller önskvärt. Den fysiska planeringen kan användas 
som instrument för att möjliggöra en mer rättvis fördelning av stadens resurser men det blir i 
empirin tydligt att det framförallt är ett samhälles mjuka strukturer, som sociala och politiska 
insatser inom andra områden, som har större möjlighet att kunna lösa den grundläggande 
problematiken kring en mer jämlik och rättvis stad. 
 
Planerarna skriver ofta att den täta, funktionsblandade och tillgängliga staden kan generera 
många sociala fördelar, som bland annat ökad trygghet, social interaktion eller minskad 



48 

segregation. Att människor känner sig säkra och trygga i staden är en grundläggande 
förutsättning för de andra aspekterna, men eftersom faktorerna är högst personliga och 
subjektiva känslor och upplevelser blir är de svårhanterliga att styra genom fysiska åtgärder. 
Även forskningen är tvetydig när det handlar om hur mycket säkrare eller tryggare den täta 
staden egentligen är. Som det redogjorts för kan en ökad tillgänglighet och funktionsblandning 
i bebyggelsen minska segregationen, men samtidigt kan förtätning även öka segregationen på 
grund av effekter som till exempel gentrifiering i attraktiva stadsdelar. Att förtätning skulle 
bidrar till minskad segregation i det studerade fallet går därför inte att säkert uttala sig om, 
vilket det dock antyds att planerarna påstår. Sammantaget konstateras, för att besvara studiens 
frågeställning, att de förtätningsåtgärder som planerarna föreslår i planeringsdokumenten inte 
säkert kan sägas bidra till social hållbarhet i enlighet med den här studiens definition av vad 
social hållbarhet innebär. Planerarna kan därför inte anses ha en tillräckligt kritisk uppfattning 
till hur förtätning påverkar den sociala hållbarheten. 
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Diskussion och slutsatser 
 
Avsnittet sammanställer hur studiens syfte och frågeställningar har besvarats. Sedan förs en 
diskussion kring studiens resultat och metod som slutligen åtföljs av de slutsatser som går att 
dra utifrån den här studien. 
 
 
Inledande diskussion 
 
Syftet med den här studien har varit att undersöka planerares uppfattning om social hållbarhet 
vid stadsutveckling med förtätning som planeringsstrategi. För att definiera social hållbarhet 
valdes sex stycken sociala aspekter som inom forskning och annan kunskap på området 
framstod som de aspekter som ofta anses ha tydligast koppling till den fysiska planeringen och 
för vad den har möjlighet att påverka.   
 
Undersökningen har visat på att det utifrån den här studiens definition av social hållbarhet inte 
går att säga att planerare i sina planeringsdokument framhäver en kritisk uppfattning om hur 
förtätning påverkar den sociala hållbarheten (den här studiens sociala aspekter). Förtätning 
beskrivs av planerarna som en stadsbyggnadsstrategi som främst har genomgående positiva 
effekter på de sociala aspekterna. Som den här studien påvisat utifrån vad forskningen säger 
kan dock förtätning även bidra till många negativa effekter på de sociala aspekterna. Den täta 
staden har sina utmaningar när det kommer till att verka för en socialt hållbar utveckling, 
utmaningar som i många fall är grundade i komplicerade mjuka samhällsstrukturer som till 
exempel företags investeringsvilja och individers socioekonomiska förutsättningar. Ibland 
verkar det dessutom som att planerarna har en övertro på vad den fysiska planeringen har för 
möjlighet att kunna påverka sociala aspekter i praktiken.   
 
 
Metoddiskussion 
 
En kvalitativ innehållsanalysmetod har i den här studien fungerat bra för att kunna utläsa, tolka 
och jämföra planerares förhållningssätt till den definition av social hållbarhet som valts i den 
här studien utifrån de sociala aspekterna. På så sätt har det varit möjligt att kunna belysa 
problematiken kring förhållandet mellan förtätning och dess påverkan på den sociala 
hållbarheten, en problematik som inte belyses i empirin. Metoden har därför bidragit till 
möjligheten att kunna utläsa planerarnas underliggande syfte om att framställa sen täta staden 
som socialt hållbar. I och med att en jämförelse varit möjlig har metoden samtidigt även 
bekräftat och visat på att det finns en samstämmighet mellan forskare och planerarna kring vilka 
fysiska åtgärder och vilka sociala aspekter som är relevanta för den fysiska planeringen för att 
kunna bidra till en förbättrad social hållbarhet. Samstämmigheten mellan empiri och tidigare 
forskning tyder även på att planerarnas förtätningsstrategier och -åtgärder inte är unika för 
Malmö stad och den här fallstudien, varför studien kan anses ha en viss grad av 
generaliserbarhet och även kunna spegla förhållanden i andra storstadskommuner. Men kanske 
är det ändå så att det är just en mer egenanpassad lösning snarare än en universell 
planeringslösning som krävs för att hantera utmaningen med ett socialt hållbart Malmö?    
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Resultatdiskussion 
 
Studien har påvisat att planerare oftast beskriver hur förtätning kan bidra till sociala fördelar, 
men samtidigt visar forskning att förtätning likväl kan innebära lika många nackdelar för olika 
typer av sociala aspekter. Ofta är det trots allt mjuka samhällsstrukturer som kan avgöra hur 
socialt hållbar en tät stad egentligen blir i praktiken. Planerarna visar ändå att de är övervägande 
medvetna om vilka socio-rumsliga begränsningar de har för att kunna påverka sociala aspekter 
genom den fysiska planeringen, inte minst genom att de skriver: ”Från stadsplaneringens sida 
finns det inga självklara indikatorer som visar på att den ojämlika hälsan blir mindre ojämlik 
på grund av omgivningens utformning.” (Malmö stad 2012, s. 14). Kanske är det därför som de 
mjuka värdena ofta inte blir mer än egentligen tomma ord i dokumenten, som att det; ”bidrar 
till ökad trygghet, intensivt stadsliv eller främjar integration”, utan någon egentligen djupare 
tyngd eller beskrivning av vad begreppen innebär och hur de kan anse det. Det blir tydligt att 
det inom den fysiska planeringen är svårt att närma sig begreppen ytterligare. Tidigare 
forskning tyder också på att det inte finns några entydiga bevis för att en tät stad är socialt 
hållbar, dels för att det är svårt att hitta konkreta sätt att mäta något så komplext och subjektivt 
som mjuka och sociala strukturer. Resultaten var dock väntade, kanske på grund av att det är 
den här typen av diskussion kring ”den täta och hållbara staden” som vanligen förs inom 
ämnesområdet fysisk planering idag. På grund av att social hållbarhet är den minst undersökta 
aspekten av hållbar utveckling och att det saknas konkreta bevis för att en tät stad är socialt 
hållbar (Burton 2000, s. 1970) kan planerarnas argumentation för en tät stad, trots allt, anses 
vara grundad på främst dess ekologiska och ekonomiska fördelar. 
 
 
Slutsatser 
 

Den här studien har undersökt bara några aspekter av social hållbarhet, de aspekter som av 
forskningen och annan områdeskunskap beskrivs ha tydligast koppling till den fysiska 
planeringen och vad den har möjlighet att påverka. Efter undersökningen går det dock att 
konstatera att även om den fysiska planeringen används för att förbättra sociala förhållanden 
kan den inte garantera ett visst utfall, den kan ge förbättrade möjligheter och förutsättningar, 
men sedan är det ändå ett samhälles mjuka och oförutsägbara strukturer som har det sista ordet 
för vilka effekter som kommer uppstå. Frågan är hur den fysiska planeringen ska kunna närma 
sig sociala aspekter för att planerares uttryck om hur de verkar för sociala hållbarhets ska betyda 
mer än egentligen bara tomma ord. Kanske finns ett behov av ett tydligt ramverk med konkreta 
och bestämda definitioner för olika sociala aspekter och hur de ska behandlas inom fysisk 
planering, som även kan komma till nytta i själva planeringsprocessen vid 
medborgardeltagande. Konkreta definitioner skulle till exempel kunna handla om att en 
stadsdel utifrån sina egna premisser måste ha en bestämd mängd av olika boende- och 
upplåtelseformer för att området ska kunna anses bidra till exempelvis en social aspekt som 
samhällsstabilitet. Liknande frågor som berör mer konkreta definitioner av sociala aspekter tåls 
att forska vidare på, då även forskningen pekar på att det saknas sätt för att mäta och värdera 
sociala aspekter. Det finns nog lika många frågor som det finns definitioner av social hållbarhet 
om hur man ska närma sig begreppet. Men en sak som är tydlig är att det finns en problematik 
kring hur något så beständigt och konkret som den fysiska miljön ska kunna anpassas efter 
något så föränderligt, komplext och svårfattligt som ett samhälles mjuka strukturer och sociala 
aspekter för att kunna bidra till en socialt hållbar utveckling. 
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