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Sammanfattning 
  
Syftet med detta arbete var att skapa en större förståelse kring hur svenska kommuner 
implementerar och beskriver social hållbarhet i översiktsplaner. Detta gjordes genom att 
undersöka hur just social hållbarhet integreras och beskrivs i sex stycken kommuners 
översiktsplaner. Undersökningen utgjordes av en innehållsanalys. Vidare var syftet att undersöka 
om de problem och utmaningar kommunerna står inför påverkar hur de väljer att implementera 
social hållbarhet i de mål och åtgärder som beskrivs. För att kunna utläsa om kommunens 
utmaningar var något som påverkade integreringen och beskrivningen av social hållbarhet valdes 
tre kommuner med en ökad befolkningstrend och tre kommuner med en minskad 
befolkningstrend. Detta då Sveriges kommuner och landsting (SKL 2015) tydligt beskriver att 
dessa två kommungrupper står inför flertalet skilda utmaningar i dagsläget och i framtiden.  
 
Uppsatsen problemformulering bygger på forskningsöversikt som beskriver en problematik kring 
att hållbarhet är ett mångtydigt begrepp och att hållbarhet trots detta är något som anses vara av 
betydande vikt för kommuner att implementera i översiktsplaner. Detta även fast det inte finns 
något tydligt sätt att tillämpa hållbarhet i praktiken. Vidare beskrivs det i forskningsöversikten hur 
Brundtlandsrapportens definition av hållbarhet är den som svenska kommuner använder sig mest 
av i översiktsplaner. Detta beskrivs som problematiskt då social hållbarhet även uttrycks som 
något vilket måste sättas i lokal kontext för att kunna verka i praktiken. Den teoretiska 
utgångspunkten är sprungen ur diskussionen som förs i forskningsöversikten. 
 
I studien framkom att kommunerna inte definierar vad hållbarhet är mer än utifrån 
Brundtlandrapportens definition. Det framgår däremot att kommunerna övergripande ser social 
hållbarhet som en demokratisk rättighet som ska ta hänsyn till samt leda till att alla människor 
behandlas lika och att det finns plats i samhället för varje enskild individ oavsett ålder, bakgrund 
och förutsättningar. Ingen av kommunerna beskriver däremot explicit vad social hållbarhet är. 
Detta innebär dock inte att vad som är inom ramen för social hållbarhet inte behandlas i 
översiktsplanerna. Samtliga kommuner behandlar aspekter så som tillgänglighet, integration, 
hälsa, jämställdhet/jämlikhet. Majoriteten tar även upp aspekter kring utbildning, sysselsättning 
och trygghet.  Resultatet i uppsatsen pekar även på att det finns ett samband mellan de 
utmaningar/problem kommunerna uttrycker och hur kontextuellt social hållbarhetsbegreppet 
beskrivs. När kommunen explicit kopplar målet till en konkret utmaning och arbetar reaktivt 
skapas en helhet mellan mål, problematik och åtgärd, detsamma gäller de åtgärder som 
kommunen beskriver. Det är först när den sociala aspekten problematiseras som åtgärderna och 
målen går från främjanden, hänsynstaganden och strävan till att faktiskt behandla ett konkret sätt att 
arbeta för något med hjälp av en åtgärd.  
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INLEDNING 
Alla människor skulle förmodligen vara överens om att en socialt hållbar stad är eftersträvansvärd 
och att alla människor ska ha samma förutsättningar och rättigheter i samhället. Frågan är hur en 
socialt hållbar stad skapas och vad den faktiskt innebär? Hur den sociala hållbarheten ska 
implementerats i den fysiska planeringen finns ingen vedertagen syn på. Det råder dock en 
enighet inom den fysiska planeringen i Sverige om att städer långsiktigt ska vara just hållbara.  
 
De senaste åren har SKL (2015) uppmärksammat de utmaningar som svenska kommuner står 
inför. De kommunerna som har en minskad befolkningstillväxt beskrivs ha svårt att tillgodose 
behov av byggnader, vägar och gatubelysning (SKL 2015:74). Sådant som är en stor del av 
människors vardag och en självklarhet för de invånare som finns inom kommunen, oavsett hur 
många de är. Samtidigt redogörs det för hur kommuner med en stabil befolkningstillväxt hur ökat 
antal invånare leder till ett ökat tryck och höjda förväntningar av de kommunala investeringarna 
(SKL 2015:55). Denna utveckling riskerar därmed att förstärka de skillnader i levnadsvillkor och 
ekonomiska förutsättningar som finns. Detta innebär att den sociala aspekten blir en allt mer 
viktig fråga för kommuner att belysa. 
 
 

Problemformulering  
Målsättningen med den fysiska planeringen är enligt plan- och bygglagen (PBL) att sträva efter en 
hållbar stadsutveckling genom hushållning med mark och vatten (Boverket 2016a). 
Översiktsplanen som sådan utgör en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer 
hållbar framtid. I översiktsplanen ska kommunen redogöra för hur de avser att tillgodose de 
allmänna intressena och samordna sin planering med nationella och regionala mål (Boverket 
2015a). Hur och vad som är hållbart finns dock många definitioner på. Vad de flesta kommuner 
har gemensamt är att de ofta utgår från Brundtlandrapportens definition av begreppet som 
hänvisar till de tre dimensionerna av hållbarhet, det vill säga den sociala, ekologiska och den 
ekonomiska (Persson 2013:303). Det är sedan upp till kommunerna själva att välja hur de 
beskriver och omsätter begreppet i praktiken. Detta har utifrån forskning visat sig vara svårt på 
grund av att det inte finns en tydlig begreppsdefinition. 
 
Denna uppsats syftar till att titta närmre på hur sex kommuner implementerar och beskriver 
social hållbarhet i sina respektive översiktsplaner. Den sociala hållbarhetsaspekten argumenteras 
ofta för att vara underrepresenterad inom hållbar utveckling både när det gäller användning och 
definition (Partridge 2005; McKenzie 2004:7). För att få ytterligare förståelse för hur social 
hållbarhet används och implementeras i översiktsplanering syftar arbetet även till att jämföra 
kommuner med en relativt stabil befolkningstillväxt med kommuner som tidigare, och än idag, 
tampas med en befolkningsminskning för att se om beskrivningen och implementeringen av 
social hållbarhet skiljer sig åt mellan grupperna. Detta då kommunerna inte har samma 
förutsättningar och planeringsutmaningar. Därför kan det vara intressant att undersöka om de 
tillämpar social hållbarhet på olika sätt, beroende på vilka utmaningar de står inför.  
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Syfte 
Syftet med uppsatsen är att försöka skapa en större förståelse kring hur kommuner 
implementerar och beskriver social hållbarhet i översiktsplaner. Detta ska göras genom att 
undersöka hur just social hållbarhet, som är en del av de tre aspekterna inom hållbarhet, 
integreras i kommunens mål och åtgärder. Vidare är syftet att undersöka om de problem och 
utmaningar kommunerna står inför påverkar hur de väljer att implementera och beskriva social 
hållbarhet.  
 
 

För att uppnå syftet med uppsatsen har följande forskningsfrågor genererats: 
 

• Hur implementeras social hållbarhet i översiktsplaner?  

• Hur beskrivs social hållbarhet i översiktsplaner?  

• Varierar kommunernas tillämpning och beskrivning av social hållbarhet beroende 

på vilka utmaningar kommunen uttrycker i översiktsplanen?   
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METOD 
För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har fallstudie använts som forskningsdesign. 
Genom att använda fallstudie möjliggörs för användning av andra metoder och källor som är av 
relevans för att besvara syftet. Som metod för fallstudien har en kvalitativ innehållsanalys 
används. 
 

Fal lstudier 
Fallstudier fokuserar på en, eller som i detta fall några få, förekomster av ett särskilt fenomen i 
avsikt att tillhandahålla en djupare förståelse om förekomster, relationer eller händelser 
(Denscombe 2009:59). För att besvara frågeställningarna kommer undersökningen att titta 
närmre på sex stycken översiktsplaner, tre kommuner med en växande befolkning och tre 
kommuner med en tidigare, och delvis nuvarande minskande befolkningstrend. Varför just 
översiktsplaner har valts är främst i och med deras starka koppling till hållbar utveckling 
(Boverket 2016a) men även för att den aktuella översiktsplanen alltid ska finnas tillgänglig på 
kommunens hemsida och utgör därför ett lättåtkomligt empirimaterial. I fallstudier är det av stor 
vikt att fallen inte väljs slumpmässigt utan med utgångspunkt i kända attribut för att kunna 
besvara forskningsfrågorna (Denscombe 2009:63-64; Merriam 1994:46). Hur detta gjorts och 
vilka fall denna uppsats undersöker beskrivs vidare i avsnittet Avgränsning.  
 
Yin (2007:22) anser att fallstudier lämpar sig bäst till forskningsfrågor som är skrivna i ”hur- 
format”. De övergripande frågorna i denna undersökning syftar till att undersöka Hur social 
hållbarhet implementeras i översiktsplaner samt hur social hållbarhet beskrivs. Vidare beskriver 
Yin (2007:67) hur flera fall är bättre att undersöka än färre. Detta då det ger mer välgrundade 
analytiska slutsatser om de dras från fler oberoende fall. Därför undersöks ett flertal oberoende 
fall och inte bara ett.  
 

Det finns dock risker med att använda fallstudie som forskningsdesign. Fallstudien kan överdriva 
faktorer i en situation vilket kan leda till att läsaren drar felaktiga slutsatser. Det finns även en 
begränsning i att generalisera slutsatser i fallstudien. Fallstudier består enbart av ett urval och 
utsnitt av ett problem och ser inte till sin helhet och därför kan dess representativitet ifrågasättas 
(Denscombe 2009:68; Merriam 1994:47). Denna uppsats syftar därför enbart till att skapa en 
större förståelse kring fenomenet, inte förklara dess helhet. I fallstudien måste forskaren ha en 
tydlig gräns för att fastställa vad fallet är för att inte riskera att glida över i andra sociala fenomen. 
Det är därför viktigt att fallet är självständigt och har distinkta gränser (Denscombe 2009:70-71). 
För fallstudien i denna uppsats har gränsen dragits genom att forma ett tydligt syfte och specifika 
urval vid val av översiktsplaner att undersöka. De sex översiktsplanerna som utgör fallen är även 
de självständiga och representerar de intentioner, målsättning och åtgärder som vardera kommun 
framför.  
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Kval itat iv innehål lsanalys 
Innehållsanalys är en metod som analyserar innehållet i dokument, i detta fall översiktsplaner. 
Innehållsanalysen avslöjar vilka prioriteringar och värderingar som ligger till grund för 
innehållet/begreppet (Denscombe 2009:308). Detta gör att denna metod är av stor vikt för att 
uppnå syftet med uppsatsen.  I denna uppsats kommer innehållsanalysen att ske med hjälp av en 
analytisk ram för att få en djupare förståelse för hur social hållbarhet implementeras och beskrivs 
i översiktsplanerna. Den analytiska ramen syftar till att sålla bort data som inte är relevant för 
undersökningen och koncentrera analysen på relevanta aspekter (Flick 2014:429-430).  
 
En svaghet med innehållsanalys är att översiktsplanerna kan uttrycka sig subtilt och 
sammanfattande vilket innebär att innehållsanalysen delvis förlorar i värde. I denna uppsats är 
dock syftet att undersöka hur kommunerna arbetar med och beskriver social hållbarhet. Att något 
då beskrivs subtilt och sammanfattande kan därför ses som ett ställningstagande från 
kommunens sida.  
 

För att få en förståelse för hur social hållbarhet implementeras och beskrivs utifrån 
översiktsplanerna har vardera översiktsplan bearbetats och lästs igenom ett flertal gånger. För att 
behandla och analysera översiktsplanerna på samma sätt skapades en analytisk ram med frågor 
som ställdes gentemot översiktsplanerna. Analysramen skapades även av den anledningen att det 
inte finns någon gemensam struktur för översiktsplaner. Detta innebär att översiktsplaner ser 
olika ut från kommun till kommun. För att då kunna utläsa gemensamma faktorer i 
översiktsplanerna gällande hållbar utveckling fokuserar analysramen på mål, visioner, strategier 
och åtgärder vilket är sådant som översiktsplanen ska behandla enligt Boverket (2016b). 
Analysramen utgörs av följande frågor: 
 

 • Hur definieras hållbarhet i översiktsplanen? Uttrycks hållbarhet i relation till 
översiktsplanens syfte/vision?  

o Denna fråga ställs för att förstå hur hållbarhet i helhet beskrivs av kommunen och 
för att få en övergripande bild av när hållbarhetsaspekten tas upp inom 
översiktsplanen samt vilket värde som kommunen lägger i hållbarhetsbegreppet.  

 
 • Hur uttrycks social hållbarhet i översiktsplanen?  

o För att förstå hur kommunen implementerar social hållbarhet måste 
undersökningen även se hur begreppet formuleras och vilka andra begrepp som 
ofta är relaterade till innebörden av social hållbarhet. I denna fråga utgår 
definitionen av social hållbarhet från hur det beskrivs inom forskningen och av 
Länsstyrelsen (2015) om kommunen själva inte uttryckligen definierar vad social 
hållbarhet är.  

 

 • Vilka mål relaterade till social hållbarhet beskrivs i översiktsplanen?  
o Genom att se vilka mål som är relaterade till social hållbarhet kan en bild ges av 

hur begreppet används på en mer praktisk nivå. Denna fråga svarar även på inom 
vilken nivå social hållbarhet är relevant, om målen kretsar kring den en mer 
regional och översiktlig nivå eller mot en lokal nivå.   
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 • Hur beskrivs social hållbarhet i förhållande till de andra aspekterna inom hållbarhet? 
o Denna fråga syftar till att beskriva om kommunen värderar social hållbarhet som 

en specifik del eller om de behandlar hållbarhetsbegreppet mer generellt. Genom 
att sätta social hållbarhet i relation till de andra hållbarhetsaspekterna ges även en 
bild av hur viktigt kommunen tycker att den social hållbarhet är. Denna fråga 
syftar även till att belysa avvägningar och målkonflikter som kommunen beaktat.   
 

 • Beskriver kommunen problem relaterade till social hållbarhet?  
o Genom att ställa frågan om kommunen beskriver problem eller utmaningar 

relaterade till social hållbarhet, ges en bild av om kommunen specifikt anpassat 
begreppet utefter de givna omständigheter som finns inom kommunen. Denna 
fråga besvarar om kommunen valt att beskriva begreppet generellt eller om de 
valt att specificera det beroende på vilka problem som anses finnas inom 
kommunen.  
 

 • Finns det strategier/åtgärder som är direkt kopplade till målen kring social hållbarhet? 
 Ytterligare ett sätt för att undersöka hur kommunen implementerar och beskriver o

social hållbarhet är genom att titta på strategier och åtgärder som kommunerna 
uttrycker. Denna fråga syftar även till att besvara inom vilken nivå, om det är 
övergripande strategier eller om det är kortvariga åtgärder kring social hållbarhet 
som presenteras.  Vidare syftar frågan även till att se hur och om kommunens mål 
är relaterade till de åtgärder och strategier som föreslås.  

 
 
För att jämföra kommunerna med varandra och se om kommunernas tillämpning och 
beskrivning av social hållbarhet varierar beroende på vilka utmaningar de står inför ska skillnader 
och likheter sedan belysas och framhävas. För att förtydliga vad som framkom i resultatet av 
innehållsanalysen upprättades ett diagram som sammanfattar vilka aspekter inom social hållbarhet 
som kommunerna behandlar i deras beskrivning kring mål, problem och åtgärder. Detta för att 
förtydliga och styrka till de slutsatser som sedan dras i uppsatsen kapitel Diskussion och Tolkning.  
 
 

Avgränsning 
I uppsatsen kommer fokus att ligga på den sociala hållbarheten som är en aspekt av tre inom 
hållbarhetsbegreppet. Vad som menas med hållbar utveckling, hållbarhet och social hållbarhet 
kommer att förtydligas i avsnittet Forskningsöversikt. Anledningen till att fler kommuner kommer 
att undersökas är för att belysa om kommunerna gör skillnad i hur de integrerar social hållbarhet i 
översiktsplanering samt att även se om kommunerna därmed väljer att situationsanpassa 
begreppet. Flera översiktsplaner undersöks även för att belysa skillnader och likheter i hur social 
hållbarhet beskrivs och arbetas med. Att undersöka fler kommuner gör även att en mer generell 
slutsats kan dras och att slutsatserna i undersökningen blir mer välgrundade (Yin 2007:67).  
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Skälet till att just översiktsplaner har valts beror på att alla kommuner i Sverige ska ha en aktuell 
översiktsplan som ska styra kommunens markanvändning (Boverket 2016a). I PBL 2 kap 3§ 
anges de allmänna intressena som översiktsplanen ska ta hänsyn till och främja. Ett av dessa 
allmänna intressen fokuserar specifikt på den sociala aspekten inom den fysiska planeringen.  
 
”Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt 

mellankommunala och regionala förhållanden främja en från social synpunkt god livsmiljö som är 
tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper.” (Boverket 2015a) 

 

Boverket (2016a) och Länsstyrelsen (Länsstyrelsen Västerbotten 2015) beskriver hur 
översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete för hållbar utveckling. Kommuner ska i 
sin översiktsplan formulera strategier för en långsiktig hållbar utveckling. Boverket (2016a) 
hänvisar vidare till Plan- och bygglagens bestämmelse § om strävan efter en hållbar 
samhällsutveckling genom hushållning av mark och vatten. Syftet med översiktsplanen är att visa 
kommunens övergripande, långsiktiga avsikter när det gäller utveckling och användningen av 
mark och vatten. Till skillnad från exempelvis en detaljplan är översiktsplanen inte bindande, 
detta innebär att kommunen kan sätta upp mål och visioner som de sedan inte är tvungna att 
följa.  
 
Länsstyrelsen för Västerbotten har tagit fram ett underlag för hur kommuner kan tillämpa social 
hållbarhet i översiktsplanering. I detta sammanhang lyfter Länsstyrelsen aspekter gällande 
folkhälsa, jämställdhet, integration, barnperspektiv och tillgänglighet som något som utgör 
grunden för en god stadsplanering. För dessa kategorier tas även de nationella och regionala 
målen för vardera aspekt upp och dess koppling till planeringen (Länsstyrelsen Västerbotten 
2015).  
 
På grund av att det inte finns någon explicit definition av social hållbarhet avgränsar sig denna 
uppsats sig till hur forskningsöversikten beskriver social hållbarhet tillsammans med 
Länsstyrelsens (2015) definition av social hållbarhet som något vilket innehåller aspekter som 
folkhälsa, jämställdhet, integration, barnperspektiv och tillgänglighet. Detta gäller dock enbart när 
kommunerna själva inte uttrycker någon egen explicit definition av social hållbarhet.  
 
I de fall som kommunen haft en lång översiktsplan och därför valt att dela upp denna i olika 
delar har en sökning gjorts i alla delar för att avgränsa till vilket, eller vilka dokument som är av 
störst relevans för undersökningen. Denna avgränsning har gjorts främst på grund av tidsbrist 
men även för att alla dokument inom översiktsplanen inte har ansetts relevanta för 
undersökningen. Så har fallet varit gällande Uppsala översiktsplan och Göteborgs översiktsplan. 
De sökord som använts i dessa fall har varit: hållbarhet, social, jämställdhet, jämlik, rättighet, 
integration, tillgänglighet, problem, mål, utmaning, strategi samt åtgärder. Då hela dokumentet 
inte har granskats i dessa fall, finns en risk att undersökningen har gått miste av viss information.  
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Val av översiktsplaner  
Uppsatsen avgränsas till att undersöka sex stycken översiktsplaner i Sverige. Tre kommuner med 
en relativt stabil befolkningstillväxt och tre kommuner med en tidigare, och delvis nuvarande 
minskad befolkningstrend (Bilaga 1) för att se om det finns skillnader i hur dessa beskriver och 
implementerar social hållbarhet. Skälet till att sex stycken kommuner valts ut och inte fler är för 
att kunna gå mer djupgående in på hur de ser på social hållbarhet men även för att avgränsa 
arbetet. Sex översiktsplaner ansågs även rimligt att granska inom den tidsram som gavs. Motivet 
till att inte färre har valts är för att ändå kunna dra vissa generella slutsatser utifrån arbetet samt 
för att slutsatserna i undersökningen ska vara mer välgrundade (Yin 2007:67).  
 
De tre kommuner med en stabil befolkningstillväxt som har valts är Göteborg, Malmö och 
Uppsala. Dessa tre har valts av den anledningen att de har översiktsplaner som antogs relativt 
nyligen (2009, 2014, 2016). De är även de tre största kommunerna befolkningsmässigt bortsett 
från Stockholm och har en relativt stabil befolkningsökning. Motivet till att Stockholm inte valdes 
är för att kommunen just nu håller på att upprätta en ny översiktsplan men även av den anledning 
att Stockholm som Sveriges huvudstad kan ha andra, större visioner. 
 
Vid val av kommuner med en minskad befolkningstrend har avgränsningen utgått från en 
förteckning från Boverket (Bilaga 2) med senast antagna översiktsplaner mellan 01-01-2015 och 
28-03-2017 och därefter valt ut de tre översiktsplaner för kommuner med störst procentuell 
befolkningsminskning under en tioårsperiod. Detta för att kunna utläsa om det finns en skillnad i 
hur de kommuner som tampas med en minskad befolkningstrend ser på social hållbarhet jämfört 
med de större kommunerna som växer befolkningsmässigt. De mindre kommunerna som har 
valts är: Laxå, Ljusnarsberg och Arvidsjaur. Värt att nämna är att både Laxå och Ljusnarsberg de 
senaste två åren har vänt sin befolkningstrend och minskar inte längre. När deras arbete kring 
översiktsplanen påbörjades hade dock trenden inte förändrats. Detta arbete syftar inte till att 
beskriva vilka utmaningar kommunerna står inför utan fokuserar snarare på om de två 
kommungrupperna implementerar och beskriver social hållbarhet på olika sätt. 
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Bild 1. Kommunkarta över Sverige med valda kommuner utpekade 
 
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL 2015) beskriver i antologin “Urbanisering - utmaningar 
för kommuner med växande och minskande befolkning” hur svenska kommuner står för olika 
framtida utmaningar. Eftersom kommunens översiktsplan alltid ska vara aktuell faller det sig 
naturligt att detta dokument är en lämplig plats att ta upp problem och utmaningar som 
kommunen har i nuläget men även som kan komma att uppkomma i framtiden. Antologin har i 
denna uppsats varit till hjälp som avgränsning gällande val av översiktsplaner men även kring 
formulering av den tredje frågeställningen.  
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FORSKNINGSÖVERSIKT 
Hållbar utveckling är ett flitigt diskuterat och ifrågasatt begrepp. Vid en sökning gällande 
litteratur inom området fanns en uppsjö forskning och uppsatser att läsa för att få en större 
förståelse för ämnets komplexitet. För att ge en inblick i denna diskussion och ge en bakgrund till 
uppsatsens teoretiska utgångspunkt har ett urval av dessa tagits upp i följande avsnitt.  

Hållbar utveckl ing  
För att utöka förståelsen och kunskapen om vad hållbarhet är tar denna uppsats avstamp i 
rapporten Report of the World Commission on Envirionment and Development: Our Common Future (vidare 
hänförd till som Brundtlandrapporten). Rapporten skrevs av Världskommissionen för miljö och 
utveckling på uppdrag av FN år 1987. 
 

Brundtlandrapporten är en av de mest etablerade texterna inom hållbar utveckling och är den 
definition av hållbarhet som denna uppsats utgår från. I rapporten definieras hållbar utveckling 
som något som ”[...] tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov” (WCED 1987). Brundtlandrapporten beskriver relationerna 
mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som tillsammans ligger till grund för att uppnå 
hållbarhet. 

 

Hållbarhetsmodellen enligt Brundtlandrapporten, innehållande ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. 

Grundläggande för Brundtlandrapporten är att de sociala, ekonomiska och ekologiska 
dimensionerna måste vara integrerade i varandra (Meadowcroft 2000:371). Dock visar 
utvecklingen på att det är svårt att omsätta detta i praktiken. Gruppen som representerar 
miljösidan hävdar att de ekonomiska och sociala aspekterna inte tar tillräcklig hänsyn till de 
ekologiska dimensionerna samtidigt som de som representerar andra sidan hävdar att den 
ekologiska dimensionen förhindrar tillväxt och utveckling (Robinson 2004:378-380). Hur 
hållbarhet definieras och värderas är enligt Robinson (2004) grundat i olika moraliska 
uppfattningar om relationen mellan människan och miljön. Det är därför svårt att hitta en balans 
mellan de olika aspekterna för att skapa hållbarhet som den är beskriven i Brundtlandrapporten.  
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Begreppet hål lbar utveckl ing 
Brundtlandrapportens definition av hållbar utveckling är i högsta grad omdiskuterat. Partridge 
(2005:3) beskriver hur McManus (1996:51) till exempel argumenterar för hur 
Brundtlandrapportens definition av hållbar utveckling förutsätter fortsatt tillväxt, vilket är ett 
resultat av den politiska och ekonomiska kontext som begreppet uppkom vid. Samtidigt som 
hållbar utveckling ska tillgodose behoven hos de fattiga ska den även skydda miljön och skapa 
tillväxt. Detta har lett till att begreppet kritiserats för att vara så brett definierat att det därför går 
att rättfärdiga vilka beslut som helst i hållbarhetens mening (Hopwood et al 2005:40). Hopwood 
et al (2005:40) sammanfattar hållbar utveckling som något som representerar ett skifte i hur 
människans påverkan på miljön ser ut.  
 
De Roo & Porter (2007:8) beskriver begreppet hållbarhet som fuzzy, med det menas att 
begreppet har fler innebörder och saknar en tydlig definition. Hållbarhet beskrivs utifrån De Roo 
& Porter (2007:2) som något vilket utgör ett av de viktigaste målen inom planering. Författarna 
uttrycker däremot att resultatet av att uppnå hållbarhet ofta inte existerar. Detta på grund av att 
det finns svårigheter att applicera och tillämpa hållbarhet rent praktiskt i och med begreppets 
mångtydighet. Begreppets mångtydighet beskrivs däremot inte alltid som något negativt utan 
snarare tvärtom. Genom den öppna tolkningen blir begreppet överskridande och anpassningsbart 
både geografiskt och tidsmässigt (De Roo & Porter 2007:2) och kan användas av allt från mindre 
kommuner i Sverige till stora organisationer som FN. Däremot betonar De Roo och Porter 
(2007) att det blir nödvändigt att definiera begreppet för att det ska kunna verka i praktiken.  
 
I och med begreppets vaga och mångtydiga definition argumenterar även Bond och Morrison-
Saunders (2013) för vikten av att alltid definiera begreppet i sitt sammanhang för att undvika 
komplikationer och konflikter mellan sakägare. Vad hållbarhet är måste kontextualiseras av de 
som står för undersökningen eller drar vinning av dess genomförande i tid, plats och kultur 
(McKenzie 2004:5). Bond och Morrison-Saunders (2013) argumenterar vidare för att hållbarhet 
inte kan definieras en gång utan hur det alltid måste anpassas utefter de förutsättningar som finns 
idag.   
 
Robinson (2004:380) anser att det finns en konstruktiv tvetydighet med att ha 
hållbarhetsbegreppet så öppet. Han argumenterar för att bristen av precision representerar en 
viktig politisk möjlighet till att utveckla fler olika tillvägagångssätt att implementera begreppet. 
Genom att enbart definiera vad hållbarhet är en gång skulle det innebära att begreppet blir låst 
och begränsat till just den definitionen och vad som är hållbart idag behöver nödvändigtvis inte 
vara det i framtiden. Detta visar på problematiken med att endast ha en definition som är 
konsekvent oberoende tid och rum (Robinson 2004:274). Hållbarhet ska ses som en ständigt 
pågående process, inte en consistent set of concept som ska uppfyllas (Robinson 2004:381).  
 
Partridge (2005:3) beskriver hur McManus (1999:52) pekar på att det är just development som är i 
fokus i hållbar utveckling och inte hållbarheten i sig. I och med att utveckling förutsätts menar 
han även att hållbar utveckling förutsätter att en fortsatt och även ökad tillväxt sker. Detta menar 
McManus är ett resultat av att Brundtlandsrapportens definition uppkom i en neo-liberalistisk 
kontext där det fortsatta antagande kring tillväxt inte ifrågasattes (Partridge 2005:3).  
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Vidare tar De Roo & Porter (2007:5) upp hur den kompakta staden ofta ses som den mest 
hållbara. De potentialer som den kompakta staden har anses förbättra både de sociala 
förhållanden i staden såväl som stadens ekonomi. Den kompakta staden anses vara tryggare, 
skapa mer tillgänglighet och bättre livskvalitet samtidigt som den anses vara lösningen till de 
sociala problem som finns i staden. De Roo & Porter (2007:7) menar däremot att detta är mer 
grundat på en viss tro om att principerna blir hållbara av sig själva än vad de grundar sig på 
rationella underlag.   
 

Social hål lbarhet  
Vallance, Perkins och Dixon (2011:342) argumenterar för att en bättre förståelse för 
hållbarhetskonceptets sociala dimension är avgörande för att förena de tre dimensionerna av 
hållbarhet vilket är avgörande för att begreppet ska vara användbart. Partridge (2005) betonar att 
de tre aspekterna inte har riktats jämbördig uppmärksamhet. Den sociala dimensionen av 
hållbarhet är underrepresenterad både när det gäller användning och definition (McKenzie 
2004:7). En anledning till att den sociala dimensionen saknar uppmärksamhet är enligt Partridge 
(2005:5) att den delen är relativt nytillkommen inom hållbarhetsramen. Tidigare dominerades 
hållbarhetsdebatten av relationen mellan miljöfrågor och ekonomisk tillväxt. Samtidigt som 
människor nu har lagts till i konceptet. Viss forskning inom social hållbarhet fokuserar på att 
tillmötesgå grundläggande behov i samhället medan annan forskning är mer inriktad på hur social 
hållbarhet är något som ska upprätthålla, främja eller bevara ett visst sätt att leva, alternativt 
skydda en viss sociokulturell tradition (Vallance et al 2011:342). Organisationer som använder 
hållbarhetskonceptet har sällan en definition av social hållbarhet, de saknar även ofta en 
översiktlig strategi för hur det går att arbete för, mäta och rapportera den sociala hållbarheten 
(Partridge, 2005:6).  
 
Det finns flera ansatser till forskning som försöker definiera social hållbarhet. Partridge (2005) tar 
bland annat upp två av dessa ansatser. McKenzie (2004) är en av de författare, som tidigare 
nämnt har problematiserat idén av om att bara skapa en definition av begreppet. McKenzie 
(2004:12) föreslår därför en working definition inom samhällen och en process för att uppnå 
livsförbättrande förhållanden. För att uppnå detta nämner han vissa villkor.  Han beskriver att det 
ska finnas en rättvis tillgång till hälsa, skola, transport, boende och rekreation samt även ett 
rättvist förhållande mellan generationer. Med det menas att framtida generationer inte ska behöva 
lida av något som nuvarande generation åstadkommit, vilket är i enlighet med 
Brundtlandrapportens definition.  
 
McKenzie (2004) beskriver även hur kulturella olikheter ska uppmärksammas och främjas för. 
Politisk delaktighet och medborgardialog ska inte bara ske på regional och nationell nivå utan 
även på lokal nivå. Han beskriver även hur kunskapen om social hållbarhet och dess värde ska 
föras vidare till kommande generationer. McKenzies (2004:12) definition innehåller alltså både 
fokus på det ser ut idag samt även hur framtiden kan komma att bli. 
 

Ytterligare forskning som försöker skapa struktur i vad social hållbarhet är har gjorts av Western 
Australian Council of Social Service (WACOSS). De påbörjade forskningen av den anledningen att 
social hållbarhet tenderar att försvinna från hållbarhetsagendan (Partridge 2005:8).  
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Enligt Partridge (2005:8) är WACOSS forskning kring social hållbarhet en extremt detaljerad 
granskning kring problematiken och ses därför som användbar.   
 
WACOSS definition av social hållbarhet inkluderar vissa principer som representerar mål med 
socialt hållbara samhällen. Dessa principer är följande: 

- Equity - samhället erbjuder rättvisa möjligheter för alla dess medborgare, speciellt de 
mindre bemedlade och de sårbara i samhället. Även om Equity är en egen princip måste 
den även enligt WACOSS ingå i de andra principerna.  

- Diversity - samhället främjar och uppmuntrar variation. 
- Interconnectedness - samhället främjar system och strukturer inom och utanför samhället på 

formell, informell och institutionell nivå.   
- Quality of life - Samhället ska bemöta de grundläggande behoven som finns och främja en 

god livskvalitet för alla medlemmar både på individ, grupp och samhällsnivå.   
- Democracy and governance - Samhället ska förses med en demokratisk och öppen process.  

 

Partridge (2005) belyser att det, trots problematiken kring att definiera social hållbarhet, finns en 
rimlig argumentation om vilka basdimensionerna av social hållbarhet är. Utifrån Partridge är 
dessa dimensioner; quality of life, equity, inclusion, access, a future focus och participatory processes. Vid en 
översättning till svenska skulle dessa dimensioner motsvara: livskvalitet, jämställdhet, integration, 
tillgänglighet, framtidsfokus och delaktighet.  
 
 

Hållbarhet inom svensk översiktsplanering  
Inom den svenska hållbarhetsdebatten finns viss forskning kring just hållbarhet och 
översiktsplanering. Christer Persson (2013) undersöker hur 55 svenska kommuner förstår och 
applicerar hållbar utveckling i översiktsplaner. Persson (2013) beskriver hur brett 
hållbarhetskonceptet är och hur dess mångtydlighet leder till ett flertal angreppssätt och ett 
varierat utbud av resultat. Beroende på i vilket sammanhang konceptet konstruerats i och hur de 
omkringliggande omständigheterna ser ut får hållbarhetskonceptet olika utfall. Persson (2013) 
pekar även på vilken roll översiktsplanen har inom svensk planering. I undersökningen ligger 
även fokus på hur ett vagt definierat begrepp som är kontextbaserat används som en guide för 
framtida planering och visioner.  
 
Resultatet i undersökningen visar på att Brundtlandrapportens definition av begreppet är det som 
användes mest och att hållbarhet oftast inte heller utvecklas och specificeras mer än till hur 
Brundtlandrapporten beskriver det. En tredjedel av de kommuner som undersöks definierar inte 
vad hållbar utveckling är. Sammantaget påpekar Persson (2013) att begreppet är taget för givet 
och vad hållbarhet innebär lokalt för den specifika kommunen är inte utarbetat. Utöver detta 
visar även Perssons (2013:311) forskning på att kommunernas strategier/principer sällan 
uttryckligen är relaterade till just hållbar utveckling.  
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Social hållbarhet utifrån Perssons (2013) undersökning ses som något som är identifierat med 
gemensamma samhällsmål såsom: demokrati, rättvisa, jämställdhet och solidaritet. I vissa fall är 
social hållbarhet även påtagligt i förhållande till säkerhet, tillgänglighet och tillgång till publika 
platser samtidigt som vissa kommuner definierade det vagt genom att beskriva att de 
grundläggande behoven skulle tillgodoses. Generellt beskrivs hur kommunerna saknar en 
definition av den sociala dimensionen inom hållbarhet (Persson 2013:305). Persson (2013) pekar 
även på att principerna för att främja hållbar utveckling nödvändigtvis inte är kopplade till just 
hållbarheten i sig utan snarare till redan existerande trossystem där principerna blir hållbara av sig 
självt.  
 

Ytterligare forskning kring hållbar utveckling i Sverige har gjorts av Keskitalo och Liljenfeldt 
(2012).  Keskitalo och Liljenfeldt har i sin undersökning granskat hur åtta svenska kommuner 
arbetar med hållbarhet. Syftet med undersökningen var att förklara och identifiera kommunernas 
problem och begränsningar vid hållbarhetsarbetet för att vidare kunna beskriva processen med 
att arbeta kring hållbarhet utifrån.  
 

Författarna hänvisar till hållbarhet som något kontextbaserat och värdeladdat, ett specifikt sätt att 
definiera problem som är relevanta för kommunen i sig (Keskitalo & Liljenfeldt 2012:17). 
Forskningen syftade även till att illustrera svårigheterna kring att implementera hållbarhet som en 
policy-prioritet inom kommunerna (Keskitalo & Liljenfeldt 2012:17).    
 

Resultatet av studien visade på att trots olika angreppssätt för hållbarhet kunde Keskitalo och 
Liljenfeldt ändå urskilja vissa generella bekymmer för samtliga åtta kommuner. Dessa bekymmer 
rörde bland annat integration, projektbasering, kostnader och brist på strategiska resurser som 
hindrar möjligheten att implementera hållbarhet inom det kommunala arbetet (Keskitalo & 
Liljenfeldt 2012:25). När hållbarhet har lyckats appliceras har det dock blivit projektorienterat 
eller kortsiktiga insatser vilka fått politisk support vid det tillfället (Keskitalo & Liljenfeldt 
2012:25) 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Den teoretiska utgångspunkten i detta arbete utgår från diskussionen som förts i 
forskningsöversikten. Teorin utgår i de resultat och iakttagelser som uppkommit av forskare 
inom ämnet. I detta avsnitt tydliggörs hur den teoretiska ramen ser ut.  
 
Resultatet av denna uppsats kommer diskutera social hållbarhet som något som behövs 
situationsanpassas för att inte förbli otydligt.  Platsen och situationen som begreppet används i är 
av stor vikt. Arbetet syftar även till att diskutera om social hållbarhet används på ett lämpligt sätt 
inom översiktsplanering då översiktsplaner syftar till att se till kommunernas långsiktiga 
utveckling. Vidare utgår arbetet till att diskutera om social hållbarhet är relaterat till den kompakta 
staden i enlighet med De Roo & Porter (2007:5) argumentation kring att det är den kompakta 
staden som anses vara den mest hållbara.   
 

Något som tydligt framgår av de texter som har studerats i forskningsöversikten är att hållbarhet 
är ett mångtydigt och vagt definierat begrepp (Hopwood et al 2000:41). Persson (2013:302) och 
De Roo & Porter (2007:8) beskriver begreppet som mångtydigt och hur det kan interpreteras 
olika beroende på vilka omständigheter som begreppet beskrivs i. Denna uppsats syftar till att 
diskutera kring att det är begreppets kontextlöshet som bidrar till att det är ett mångtydigt sådant.  
 

Forskare som McKenzie (2004:5) pekar på vikten av att sätta hållbarhetsbegreppet i kontext för 
att begreppet ska kunna användas. Platsen och situationen som begreppet används i är alltså av 
stor betydelse. Bond och Morrison-Saunders (2013) argumenterar även de för att hållbarhet inte 
kan definieras en gång utan hur det alltid måste anpassas utefter de förutsättningar som finns på 
plats. Däremot visar resultatet av Perssons (2013:312) forskning på hur svenska kommuner 
använder Brundtlandrapportens definition utan att vidareutveckla begreppet. Detta blir i sig ett 
problem om kommunerna enbart utgår från en definition av begreppet utan att själva sätta det i 
kontext då hållbar utveckling således förlorar sin verkan. Även Keskitalo et al (2012) forskning 
visar på att de svenska kommunerna har svårigheter kring att definiera och sätta begreppet i en 
kontext som är relevant för kommunen i fråga. Uppsatsen strävar därför efter att undersöka om 
valda sex kommuner uttrycker vad social hållbarhet är för just dem för att begreppet inte ska 
förbli mångtydigt.  
 
Keskitalo & Liljenfeldt (2012:25) beskriver att när hållbarhet har lyckats appliceras och sätts i 
kontext har det blivit projektorienterat eller kortsiktiga insatser. Om så är fallet är kanske inte 
översiktsplaner det mest lämpade dokumentet att behandla frågor gällande hållbarhet i och med 
att planen syftar till att behandla kommunens långsiktiga intentioner. Om kommuner däremot 
beskriver social hållbarhet utan situationsanpassning eller om kommunerna i de fall som de lyckas 
kontextualisera det enbart föreslår kortsiktiga insatser, är hållbarhet då relevant för den enskilda 
kommunens långsiktiga utveckling som planen syftar till att styra?   
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RESULTAT  
I följande avsnitt kommer resultatet av innehållsanalysen att presenteras. Varje översiktsplan har 
studerats utifrån den analytiska ramen och besvaras med citat och exempel från översiktsplanerna 
för att styrka svaret. För tydligheten och strukturens skull står analysramen kvar. I början av varje 
kommunavsnitt ges en övergripande sammanfattning av hur översiktsplanens upplägg ser ut och 
vad analysen kommit fram till.  
 

Arvidsjaur översiktsplan 2015 
Arvidsjaurs översiktsplan bygger på huvuddokumentet Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs 
kommun där rekommendationer för kommunens utveckling framgår. I kapitlet om 
rekommendationer följer kommunen länsstyrelsens fem prioriterade områden vilka är: 
livsmiljöer, innovation och förnyelse, tillgänglighet, kompetensförsörjning och ökat 
arbetskraftsutbud samt strategiskt gränsöverskridande samarbete. I kapitlet rekommendationer 
framgår hur nuläget ser ut, vilka åtgärder som föreslås samt vilka konsekvenser planen förväntas 
få. 
 
Översiktsplanen för Arvidsjaur benämner inte social hållbarhet i sig utan tar istället upp aspekter 
gällande jämlikhet, hälsa, trygghet, tillgänglighet, integration. Hållbarhet ses generellt som något som ska 
eftersträvas i alla planer och projekt. Långsiktig hållbarhet nämns flertalet gånger i samband med 
positiv befolkningsutveckling, tillväxt och attraktivitet. Kommunen ser hållbarhet som en 
konsekvens av de rekommenderade åtgärder som föreslås utan att koppla dessa direkt till social 
hållbarhet. 
 
Hur definieras hållbarhet i översiktsplanen? Uttrycks hållbarhet i relation till översiktsplanens 
syfte/vision? 
Hållbarhet ingår i kommunens syfte med översiktsplanen. Målsättningen med Arvidsjaurs 
översiktsplan är att dokumentet ska bidra till en långsiktig hållbar tillväxt och en positiv 
befolkningsutveckling. Hållbarhet ses som något som kan främja den positiva 
befolkningsutvecklingen och uppmuntra fler till att bosätta sig i kommunen. Samtidigt som 
hållbarheten ska leda till tillväxt ska tillväxten i sig vara långsiktigt hållbar (Arvidsjaurs kommun 
2015:3-4).  Kommunen tar hänsyn till de regionala mål, planer och program som är av betydelse 
för en hållbar utveckling inom kommunen. På EU-nivå beskrivs EU2020 som är en strategi för 
tillväxt och sysselsättning och utgör ett ramverk för att skapa långsiktig hållbar tillväxt. De 
nationella och regionala målen bygger därefter på EU2020 strategin (Arvidsjaurs kommun 
2015:8-9). På kommunalnivå beslutade kommunfullmäktige 2015 om en ny vision ”Arvidsjaur 
växer för en hållbar framtid” där det önskade läget är ”En attraktiv tillväxtkommun”. 
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt om nya kommunövergripande mål för perioden 2016-
2019 där långsiktig hållbar utveckling är ett av målen (Arvidsjaurs kommun 2015:10).  

 
Översiktsplanens titel är i detta fall inte enbart översiktsplan utan kommunen väljer att benämna 
den som ”Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun” vilket syftar till att skapa 
förutsättningar för en långsiktig hållbar tillväxt för kommunen. Kommunens tillväxt och 
hållbarhetsbegreppet går hand i hand.  
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Hur uttrycks social hållbarhet i översiktsplanen?  
Social hållbarhet benämns inte som ett självständigt begrepp. Begreppet nämns endast en gång 
och då i förhållande till hur miljökonsekvensbeskrivningen ska integrera miljöaspekter i planen så 
en hållbar utveckling kan främjas, så väl ekologisk, ekonomisk och social (Arvidsjaurs kommun 
2015:1). Däremot nämner kommunen begrepp som är relaterade till social hållbarhet. Inom 
kommunens rekommendationer tas frågor kring jämlikhet, hälsa, trygghet, tillgänglighet och 
integration upp.  
 
Vilka mål relaterade till social hållbarhet beskrivs i översiktsplanen?  
Huvudmålen för kommunen är att arbeta för ekonomisk tillväxt och befolkningsökning 
(Arvidsjaurs kommun 2015:60). De kommunövergripande målen för 2016-2019 beskriver inte 
något specifikt fokus på social hållbarhet utan nämner hur kommunen ska sträva efter långsiktig 
hållbar utveckling (Arvidsjaurs kommun 2015:10). Däremot hänvisar kommunen till EU2020 
(Arvidsjaurs kommun 2015:9) där följande mål relaterade till social hållbarhet beskrivs:  

- 75 % av befolkningen i åldrarna 20-64 år ska ha ett arbete. 
- Andel ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 %, och minst 40 % av den yngre 

generationen ska ha avslutad högre utbildning. 
- Antalet personer som hotas av fattigdom ska minska med 20 miljoner. 

 
Genom Arvidsjaurs förslag till landsbygdsutveckling beskrivs även målen med dessa vilka är att 
sysselsättning stimuleras och att livskvaliteten höjs (Arvidsjaurs kommun 2015:74). Kommunen 
uttrycker även hur det på sikt skulle vara lönsamt för Sverige med en brukad landsbygd då detta 
enligt Arvidsjaur skulle bidra till att höja levnadsstandarden i landet (Arvidsjaurs kommun 
2015:11). 

 
I rekommendationerna för Arvidsjaurs kommun beskrivs även vissa övergripande mål gällande 
hälsa och jämlikhet (Arvidsjaurs kommun 2015:14, 23).  Det övergripande målet för folkhälsa är 
att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 
(Arvidsjaurs kommun 2015:23). 
 
Hur beskrivs social hållbarhet i förhållande till de andra aspekterna inom hållbarhet?  
Kommunen beskriver hur relationen mellan de sociala och ekonomiska aspekterna är beroende 
av varandra. Citatet nedan indikerar på hur kommunen menar att en hållbar ekonomi förutsätter 
vissa sociala aspekter och för att uppnå dessa sociala aspekter förutsätts en viss ekonomi som 
kommunen inte har idag. 
 

”Genom den minskande befolkningen och den demografiska strukturen har behoven förändrats 
under de senaste åren och de kommunala anläggningarna för idrott, kultur och fritid är av 

varierande standard. Den kommunala ekonomin och de prioriteringar som gjorts har resulterat i 
ett dåligt underhåll och behoven är så stora att det i vissa fall diskuteras en rivning framför en 

upprustning” (Arvidsjaurs kommun 2015:19) 
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Beskriver kommunen problem relaterade till social hållbarhet? 
Enligt kommunen är det av största vikt att hejda den befolkningsminskning som skett under de 
senaste 50 åren och få fler innevånare att flytta till samt stanna inom kommunen (Arvidsjaurs 
kommun 2015:11). Kommunen beskriver problematiken kring att befolkningen blir allt äldre och 
att detta även kräver mer fokus på vård och bostäder för äldre (Arvidsjaurs kommun 2015:26). 
Vidare uttrycker kommunen hur tillgängligheten till service på landsbygden är bristande och 
måste förbättras för att människor ska vilja bosätta sig och bo kvar på landsbygden (Arvidsjaurs 
kommun 2015:70).  
 
 
 Finns det strategier/åtgärder som är direkt kopplade till kommunens mål kring social hållbarhet? 
Arvidsjaur beskriver i kapitlet för jämlikhet hur kommunen ska beakta följande: 

- Alla människors intressen ska tas till vara i planeringen oavsett kön, ålder, utbildningsnivå, 
ursprung, etnisk bakgrund, sexuell läggning och eventuella funktionsnedsättningar. 

- Byggnader och allmänna platser ska vara tillgängliga för alla människor. 
 

Rekommendationer kring jämlikhet beskriver kommunen som följande: ”I Arvidsjaur skall 
miljöer skapas som är till för kommunens alla invånare och miljöerna skall präglas av 
jämställdhet, mångfald och tillgänglighet.” (Arvidsjaurs kommun 2015:19). Kommunen beskriver 
även mer ingående åtgärder gällande hur de ska sätta stopp för den minskade befolkningstrenden. 
Kommunen ska dra nyttja av den resurs som utrikes födda utgör (Arvidsjaurs kommun 2015:16). 
För att få nyanlända att stanna i kommunen ska Arvidsjaur vara tidiga med insatser som 
utbildning, möjlighet till arbete och en meningsfull fritid (Arvidsjaurs kommun 2015:60). 
Kommunen uttrycker en satsning gällande tillgängligheten för de som bor på landsbygden. 
Utvecklingen visar på hur tillgängligheten på landsbygden har försämrats i detta avseende men 
hur kommunen genom dialog arbetar för ”[...] att skapa långsiktigt hållbara lösningar gällande 
service och mötesnoder i byarna.” (Arvidsjaurs kommun 2015:70).  
 
Inom omsorg och trygghet tar kommunen upp hur det ökade antalet människor över 74 år kräver 
stora vårdbehov och därför bör kommunen även satsa på att bland annat tillgängliggöra fler 
boenden för äldre (Arvidsjaurs kommun 2015:26) 

 
Även i kapitlet Kultur och Fritid beskrivs rekommendationer för framtiden som är relaterade till 
social hållbarhet. Här beskrivs hur alla ska kunna ta del av rörligt friluftsliv. Gällande kommunens 
mål kring hälsa beskrivs hur Arvidsjaur ska samverka för minskat drogbruk genom en kampanj 
för nolltolerans.  
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Laxå översiktsplan 2015 
Laxå översiktsplan är uppbyggd på det vis att kommunen först beskriver de nationella målen och 
perspektiven för att sedan gå vidare till en mer regional nivå för att till slut beskriva vad 
kommunen själva vill med sin mark och vattenanvändning. Hållbarhetsbegreppet behandlas 
främst inom de översiktliga kapitlen och vad social hållbarhet är redogörs inte för. Det går dock 
att tyda vad kommunen anser med social hållbarhet genom att se till vilka kategorier de tar upp 
som är inom ramen för social hållbarhet. 
 
Laxå kommun beskriver i det inledande kapitlet för översiktsplanen hur de väljer att fokusera på 
jämställdhet, mångfald och barn/ungdomar. Inom översiktsplanen nämns även mål för hälsa, 
tillgänglighet, jämställdhet, barnperspektiv och integration. Inom kommunens åtgärder är det  
däremot svårare att tyda kopplingen till den sociala hållbarheten.  Kring vissa åtgärder uttrycker 
kommunen dock hur alla ska ha samma förutsättningar och hur alla kommunens invånare ska tas 
hänsyn till. 
 
Hur definieras hållbarhet i översiktsplanen? Uttrycks hållbarhet i relation till översiktsplanens 
syfte/vision? 
Kommunens mål med översiktsplanen är att skapa en god livsmiljö för boende och ett långsiktigt 
hållbart samhälle till glädje för kommande generationer. Kommunen beskriver även hur de väljer 
att fokusera på jämställdhet, mångfald, barn och ungdomar (Laxå kommun 2015:3). Hållbar 
utveckling enligt Laxå översiktsplan utgår från Brundtlandrapportens definition av begreppet 
”[...] att kommande generationer ska kunna tillgodose sina behov på samma sätt som dagens 
generation har möjlighet till” (Laxå kommun 2015:13). Kommunen utgår även från 
hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social/kulturell samt beskriver vikten av att se 
till platsens specifika förutsättningar utifrån dessa perspektiv (Laxå kommun 2015:10). Laxå 
kommun menar att hållbar utveckling uppstår i överlappningen mellan alla aspekter (Laxå 
kommun 2015:13).  
 
Hur uttrycks social hållbarhet i översiktsplanen? 
Översiktsplanen beskriver under övergripande internationella och nationella mål hur hälsa, 
barnperspektiv, tillgänglighet, jämställdhetsperspektivet samt integration ska tas hänsyn till vid ny 
exploatering och hur alla människor ska ha samma rättigheter och förutsättningar (Laxå kommun 
2015:13-14). Att detta är relaterat till den sociala hållbarheten är dock inte något om explicit 
uttrycks. Kommunen väljer även lägga till ”kulturell” i aspekten social hållbarhet för att 
komplettera begreppet (Laxå kommun 2015:10).  
 
Vilka mål relaterade till social hållbarhet beskrivs i översiktsplanen? 
Kommunen beskriver hur visionen återspeglas i ett flertal målområden. De mål som går att 
relatera till social hållbarhet är följande (Laxå kommun 2015:26): 

- Kommunen är till för invånarna. Dialog och medverkan ska ständigt pågå inom olika 
utvecklingsområden för att tillvarata kraften hos våra invånare och medarbetare. 

- Laxå kommun ska fungera som ett bra boendealternativ med tillgång till kvalitativa 
samhällstjänster såsom förskola, skola och äldreomsorg 
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I de övergripande internationella och nationella målen beskrivs, som tidigare nämnt, även hur 
hälsa, barnperspektiv, tillgänglighet, jämställdshetsperspektivet samt integration ska tas hänsyn till 
och hur alla människor ska ha samma rättigheter och förutsättningar (Laxå kommun 2015:13-14). 
  
Hur beskrivs social hållbarhet i förhållande till de andra aspekterna inom hållbarhet? 
I visionen för Laxå kommun beskrivs 5 målområden (Laxå kommun 2015:26). Inom dessa 
målområden nämns bland annat att kommunen ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi och att 
kommunen ska erbjuda bra boendealternativ med goda kommunikationer och hållbar miljö. I 
visionen uttrycks däremot inte något fokus på social hållbarhet. Kommunen beskriver däremot 
hur dialog och medverkan ständigt ska pågå inom olika utvecklingsområden för att tillvarata 
kraften hos invånare och medarbetare. Inom översiktsplanen finns en tydlig koppling till hur de 
ekonomiska aspekterna kan komma att påverka miljön och skyddad natur. ”Det finns många 
skyddsvärda naturområden i Laxå kommun. I vissa fall kan enskilda intressen och ekonomin 
komma i konflikt med naturvärdena” (Laxå kommun 2015:36). Kommunen beskriver hur 
naturintressen i detta fall även ska väga tyngre gentemot andra intressen. Även viss relation 
mellan sociala delen och den ekologiska tydliggörs: ”Tätortsnära grönområden är viktiga ur ett 
flertal aspekter, inte minst de sociala och hälsomässiga, utöver de rent ekologiska” (Laxå 
kommun 2015:85) 
 
Beskriver kommunen problem relaterade till social hållbarhet? 
Kommunen beskriver hur de fram till för ett par år sedan har haft en befolkningsminskning. Det 
förändrade läget beskrivs dock problematiskt i och med att det nu är svårt att få tag i bostäder i 
kommunen. Därför uttrycker kommunen hur fler bostäder, inom olika segment, måste skapas 
(Laxå kommun 2015:25). Kommunen beskriver vidare hur fler industrier har flyttat sina 
produktioner utomlands vilket har bidragit till att många arbetstillfällen försvunnit. (Laxå 
kommun 2015:25). Kommunen problematiserar även det faktum att andel invånare över 65 år 
och äldre är förhållandevis stor i relation till övriga åldersgrupper. Andelen invånare i fertil ålder 
anses dock vara låg och kommunen uttrycker att de ”[…] behöver därför locka till sig yngre 
människor för att på så sätt få till stånd ett ökat barnafödande” (Laxå kommun 2015:43). 
 
Finns det strategier/åtgärder som är direkt kopplade till social hållbarhet? 
Kommunen har satt upp ett antal ställningstaganden gällande hur de ska förhålla sig till den 
framtida utvecklingen. Inga av dessa nämner tydligt att de är relaterade till den sociala 
hållbarheten. Däremot går det att tyda ställningstaganden som är inom ramen för social 
hållbarhet. 

- Kommunen ska verka för att bevara sin goda tillgång till närnatur och kommunens invånare ska 
ha god tillgång till rika naturupplevelser (Laxå kommun 2015:40). 

- Kommunen ska sträva efter att erbjuda attraktiva bostäder oavsett ålder och behov (Laxå 
kommun 2015:45). 

- Kommunen ska ha ett varierat bostadsutbud som stämmer överens med behov och efterfrågan 
(Laxå kommun 2015:45). 

- Kommunen ska verka för att barnen i kommunen ska få så bra utbildning som möjligt, som en 
grund för fortsatt lärande (Laxå kommun 2015:57). 

- Fortsätta att arbeta med folkhälsofrågorna och utveckla dessa så att alla kan leva ett gott och 
hälsosamt liv (Laxå kommun 2015:57) 
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Ljusnarsbergs översiktsplan 2016 
Översiktsplanen för Ljusnarsberg sträcker sig fram till år 2030 och beskriver kommunens vision, 
styrmodell, inriktningsmål, relevanta nationella-, regionala- och kommunala styrdokument som 
har lett fram till ett planförslag. Kommunens långsiktiga intentioner beskrivs i en 
utvecklingsstrategi som uttrycker kommunens målsättning för den strategiskt långsiktiga 
samhällsutvecklingen, vilket i sin tur ligger till grund för mark och vattenanvändningen.  
 
Ljusnarsberg översiktsplan utgår från Brundtlandrapportens definition av hållbarhet. Social 
hållbarhet behandlas inte för sig. Målen kring hållbarhet beskrivs utifrån nationella och regionala 
nivåer samtidigt som kommunen valt ut de mål som anses vara relevanta för översiktsplanen. 
Kommunen beskriver ett flertal mål som är relaterade till social hållbarhet. Kommuner beskriver 
dock inte många åtgärder relaterade till social hållbarhet. Åtgärderna kring social hållbarhet 
behandlar enbart tillgänglighet och folkhälsa. 
 
Hur definieras hållbarhet i översiktsplanen? Uttrycks hållbarhet i relation till översiktsplanens 
syfte/vision? 
Ljusnarsbergs översiktsplan utgår från den nationella strategin för hållbar utveckling. ”[…] 
hållbar utveckling omfattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling, dvs. ekologisk, social 
inklusive kulturell och ekonomisk hållbarhet” (Ljusnarsbergs kommun 2016:20). 
 
Kommunens strategi grundas i Brundtlandrapportens definition vilket är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra med kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov (Ljusnarsbergs kommun 2016:20). I kommunens vision beskrivs bland 
annat hur kommunen skapar möjligheter till ett rikt liv och bygger ett välkomnande samhälle där 
olikheter respekteras (Ljusnarsbergs kommun 2016:13). 
 
Kommunen uttrycker hur kommunfullmäktige antog en styrmodell som genomsyrar hela den 
kommunala verksamheten. Styrmodellen bygger på öppenhet, kunskap, innovation och möten 
vilket förväntas skapa en ekonomisk, social, miljömässigt och kulturell hållbar kommun 
(Ljusnarsbergs kommun 2016:13). 
 
Hur uttrycks social hållbarhet i översiktsplanen? 
Kommunen formulerar själva ingen definition av vad social hållbarhet är mer än att hänvisa till 
Brundtlandrapporten. Däremot hänvisar kommunen till den nationella strategin för hållbarhet 
och beskriver hur strategin har valt ut åtta kärnområden som är viktiga för de tre dimensionerna 
av hållbar utveckling. Inom dessa åtta kärnområden finns tre stycken som går att relatera till 
social hållbarhet. Dessa tre gäller Befolkning och hälsa, social sammanhållning, välfärd och 
trygghet samt sysselsättning och lärande i ett kunskapssamhälle (Ljusnarsbergs kommun 
2016:20). 
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Vilka mål relaterade till social hållbarhet beskrivs i översiktsplanen? 
Kommunen beskriver inriktningsmål för översiktsplanen (Ljusnarsbergs kommun 2016:13-14).  
De mål som kan tolkas till social hållbarhet är följande: 

- Utbildningsnivån ska öka och skillnader mellan grupper minska. Alla kommuninvånare ska ges 
förutsättningar för egen försörjning. 

- Bostads-, rekreations- och naturmiljöer ska vara trygga, säkra och hälsofrämjande. 
- Mötesplatser för kultur- och fritidsliv ska utvecklas och vara tillgängliga för alla kommuninvånare. 

 
Vidare beskrivs allmänna nationella och regionala mål kopplade till social hållbarhet. De 
nationella och regionala mål som uttrycks i översiktsplanen har kommunen valt ut för att de 
bedöms relevanta för översiktsplanen. Exempel på regionala mål är följande: 

- Planera för fler bostäder som efterfrågas av äldre. 
- Motverka förekommande och potentiell boendesegregation genom att planera för blandad 

bebyggelse i nya och befintliga bostadsområden. 
- Skapa förutsättningar för en smidig övergång från tillfälligt till permanent boende för de 

invandrare som väljer att bo kvar i Örebro-regionen.   
 

Hur beskrivs social hållbarhet i förhållande till de andra aspekterna inom hållbarhet? 
Kommunen beskriver ett flertal gånger hållbarhet i relation till tillväxt och miljöaspekter. I vissa 
fall går även att tyda hur folkhälsa är relaterade till miljöaspekten. ”Det främjar hållbara och 
miljömässiga kommunikationer samt folkhälsan” (Ljusnarsbergs kommun 2016:44). 
 
Beskriver kommunen problem relaterade till social hållbarhet? 
Kommunen nämner hur Ljusnarsberg har ett problem med en minskad befolkningstrend såsom 
flera andra kommuner i Örebro län (Ljusnarsbergs kommun 2016:15). Kommunen påpekar dock 
att befolkningsutvecklingen de senaste åren har ändrat karaktär och den minskade folkmängden 
upphört av den anledningen att kommunen tar emot ett stort antal asylsökande och nyanlända. 
Kommunen beskriver även hur befolkningsstrukturen visar på en åldrande befolkning med högre 
antal äldre än i riket och uttrycker även hur arbetslösheten är högre i kommunen än i riket 
(Ljusnarsbergs kommun 2016:15).  
 
Finns det strategier/åtgärder som är direkt relaterade till social hållbarhet? 
Kommunens utvecklingsstrategi föreslår att samhällsutvecklingen ska koncentreras till två 
områden med fem kilometers avstånd från resecentrum (Ljusnarsbergs kommun 2016:28).  Detta 
av anledningen att fem kilometer bedöms utgöra det avstånd där gång- och cykeltrafik kan vara 
ett alternativ till bilen för att gynna miljövänliga kommunikationer vilket i sin tur gynnar 
folkhälsan. Den koncentrerade samhällsutvecklingen kan även nyttja de redan befintliga 
kommunikationerna och den tekniska försörjningen som redan finns idag. Kommunen motiverar 
även den koncentrerade strategin genom att beskriva hur underlaget för service och verksamheter 
förstärks och hur det därför blir tillgängligt för invånarna.  
 
I planförslaget beskrivs även hur kommunen ska rusta upp befintliga idrottsanläggningar för att 
invånarna ska ges möjlighet till en aktiv fritid (Ljusnarsbergs kommun 2016:28). Utöver att främja 
för folkhälsan och tillgänglighet uttrycks inga åtgärder som är relaterade till social hållbarhet. 
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Göteborgs översiktsplan 2009 
Göteborgs översiktsplan består av tre olika delar, tre kartor, ett utställningsutlåtande, en 
konsekvensbeskrivning och en sammanfattning. Denna uppsats har enbart granskat del 1 av 
översiktsplanen som beskriver de utgångspunkter och strategier som kommunen har. I del 1 
ingår även en sammanfattning av hela översiktsplanen.   
 
Göteborgs kommun utgår från Brundtlandrapportens definition av hållbarhet.  De mål som 
kommunen uttrycker utgår från Göteborgarnas behov inom de tre hållbarhetsaspekterna. I dessa 
mål beskrivs mål och strategier gällande jämställdhet, hälsa, tillgänglighet, integration, trygghet, 
sysselsättning och livskvalitet (Göteborgs stad 2009:35-37). Översiktsplanen visar på problem som 
finns inom kommunen så som segregation, tillgänglighet och osunda förhållanden för invånare. 
Hur kommunen ska arbeta för att motverka dessa problem visas sedan i de åtgärder som föreslås.  
  
Hur definieras hållbarhet i översiktsplanen? Uttrycks hållbarhet i relation till översiktsplanens 
syfte/vision? 
Kommunen definierar hållbar utveckling utifrån Brundtlandrapporten. ”En samhällsutveckling 
som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose 
sina.” (Göteborgs stad 2009:34). Det övergripande målet för översiktsplanen är ”Göteborg ska 
utvecklas till en livskraftig långsiktigt hållbar stad med balans mellan sociala, ekonomiska och 
ekologiska/miljömässiga faktorer” (Göteborgs stad 2009:48). Kommunen beskriver hur 
helhetstänket är viktigt för att uppnå hållbar utveckling (Göteborgs stad 2009:48). 
 
Vidare uttrycker kommunen att hållbar utveckling för göteborgsregionen innebär fokus på den 
regionala tillväxten (Göteborgs stad 2009:34). Kommunen beskriver att de mål som genererats 
utgår i huvudsak från göteborgarnas behov i tre dimensioner, den ekologiska, den ekonomiska 
och den sociala aspekten. 
 
Genom en komplettering och byggande i strategiska knutpunkter kan hållbar tillväxt ske genom 
att (Göteborgs stad 2009:108): 

- En tät och intressant regionkärna skapas. 
- Möjlighet att utnyttja befintlig och tillkommande infrastruktur blir mer effektivt och större 

möjligheter att gå eller cykla. 
- Vitalisering av befintliga stadsdelar och möjlighet att bygga trygga miljöer. 
- Bättre markhushållning 

 
 Hur uttrycks social hållbarhet i översiktsplanen?

Kommunen beskriver inte vad social hållbarhet är i översiktsplanen mer än 
Brundtlandrapportens definition kring hållbar utveckling. Däremot har kommunen formulerat ett 
antal strategiska frågor vilka är relaterade till den sociala hållbarheten. Kommunen tar här upp 
mål och strategier gällande jämställdhet, hälsa, tillgänglighet, integration, trygghet, sysselsättning 
och livskvalitet (Göteborgs stad 2009:35-37). 
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Beskrivs mål relaterade till social hållbarhet beskrivs i översiktsplanen? 
I kommunens strategiska frågor finns 13 punkter. I dessa går det att tyda ett flertal mål relaterade 
till den sociala hållbarheten. Dessa mål kretsar kring att skapa möten mellan människor, öka 
säkerheten, erbjuda goda och trygga bostäder, höja sysselsättningen bland invånarna, 
tillgängliggöra kustlinjen samt öka livskvaliteten och förbättra folkhälsan (Göteborgs stad 
2009:35-37). 
 
I kommunens övergripande mål beskrivs hur Göteborg ska var en stad där det goda livet är 
möjligt både nu och i framtiden. Segregation ska vändas till integration och alla kommunens 
invånare ska kunna vara med och påverka sin och stadens framtid (Göteborgs stad 2009:48). 
Översiktsplanen strävar efter att skapa en blandad och tät stad, detta för att den täta staden enligt 
kommunen är positiv för regionen och näringslivet och ger även möjligheter till 
kollektivtrafikförsörjning och möjligheter att gå och cykla (Göteborgs stad 2009:41). Blandstaden 
ses även som något som inrymmer en levande, trygg stad med önskan om en spännande och 
attraktiv stad där alla fått plats och människans upplevelser står i fokus (Göteborgs stad 
2009:108). 
 
I översiktsplanen uttrycks en strategi kring Mångfald- tryggt och mänskligt. I detta kapitel tar 
kommunen upp generella strategier gällande blandning, delaktighet, tillgänglighet, trygghet och 
mänsklighet. Målsättningen beskrivs vara en stad där alla får goda möjligheter. Kommunen tar 
upp hur vissa specifika områden i Göteborg ska utvecklas för att främja för möten och beskriver 
mer övergripande hur ”[...] förutsättningar för att gå och cykla skapar mer jämlika möjligheter att 
röra sig i staden och ökar känslan av trygghet och delaktighet.” (Göteborgs stad 2009: 87). 
 
Hur beskrivs social hållbarhet i förhållande till de andra aspekterna inom hållbarhet? 
Översiktsplanen för Göteborg beskriver hur strategin utgår från att förena de tre aspekterna. 
Kommunen beskriver hur den starka ekonomin skapar förutsättningar för morgondagens välfärd 
och att den miljömässiga hållbarheten är grundläggande i invånarnas välbefinnande. Vidare 
uttrycks hur varje människa ska bli sedd utifrån sin hela livssituation (Göteborgs stad 2009:49). 
Kommunen beskriver hur infrastrukturen ska kunna nyttjas effektivt och trafikens miljöpåverkan 
minimera samtidigt som framtidens energiförsörjning ska vara långsiktigt hållbar (Göteborgs stad 
2009:48). 
 
Beskriver kommunen problem relaterade till social hållbarhet? 
Kommunen hänvisar till ett utdrag ur Göteborgs stads budget från 2009 där kommunen 
beskriver hur Göteborg är en segregerad stad och att detta ses som en stor utmaning att bryta 
(Göteborgs stad 2009:49). I översiktsplanen beskriver kommunen även hur det finns stora 
skillnader i välbefinnandet mellan stadens stadsdelar.  

 
”Genomgående vad gäller invånarnas välbefinnande i ett socialt perspektiv är att det finns stora skillnader 

mellan stadens stadsdelar, mellan inrikes och utrikes födda, och i många avseenden mellan kvinnor och 
män.” (Göteborgs stad 2009:84). 
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Vidare uttrycks hur rekreation och hälsa ska bidra till ökad livskvalitet. I kapitlet om rekreation 
och hälsa för ökad livskvalitet beskrivs hur kommunen beskriver problematik kring hur 
göteborgare lever idag. ”Om dagens trend fortsätter blir hälsoaspekterna en mycket viktig faktor i 
göteborgarnas liv.” (Göteborgs stad 2009:88).  Kommunen beskriver hur grönområden, parker 
och naturområden påverkar människors hälsa och välbefinnande. Kommunen uttrycker även hur 
kusten idag inte är tillgänglig för alla invånare (Göteborgs stad 2009:98). 
 
Finns det strategier/åtgärder som är direkt kopplade till social hållbarhet? 
De strategier kring mångfald som kommunen föreslår är följande (Göteborgs stad 2009:89): 

- Verka för en solidarisk och hållbar stad där alla behövs och där alla får goda möjligheter att 
utveckla sina liv. I den framtida staden ska segregation ha vänts till integration. 

- Överbygga barriärer och skapa kommunikation och rörelse. 
- Stadens offentliga miljöer ska vara öppna, trygga och tillgängliga för alla samhällsgrupper under 

alla tider på dygnet. 
- Verka för att människors olika behov uppmärksammas, t.ex. genom utökad dialog i 

planeringsprocessen. 
 

Vidare uttrycker kommunen strategier kring folkhälsa för att Göteborg ska kunna erbjuda goda 
rekreationsmöjligheter och vara en hälsosam, mänsklig och trygg stad. Detta ska göras genom att 
skapa god tillgång till grönområden och områden för rekreation. Kommunen beskriver även hur 
kopplingen mellan trafik och hälsa ska beaktas och arbetet med folkhälsa, sociala frågor, 
trygghetsfrågor, trafiksäkerhet och fysisk tillgänglighet ska få genomslag i den fysiska planeringen 
(Göteborgs stad 2009:91). 
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Uppsala översiktsplan 2016 
Uppsalas översiktsplan består av tre olika delar. Innehållsanalysen har begränsats till att granska 
del A och del C. Den första delen beskriver de centrala delarna i översiktsplanen, vilka ambitioner 
kommunen har och hur Uppsalas strukturbild för 2050 ser ut. Vidare beskrivs hur kommunens 
mark och vattenområden bör användas i ett långsiktigt perspektiv. Anledningen till att även del C 
analyserats är då denna del behandlar konsekvensbeskrivningen som Uppsala valt att kalla för 
hållbarhetsbedömning där miljökonsekvensbeskrivningen ingår som en del. I denna del har 
kommunen även valt att, förutom miljöfrågor, behandla sociala och ekonomiska aspekter som 
översiktsplanen förväntas bidra till (Uppsala kommun 2016a:7) 
 
Målen beskriver hur Uppsala ska vara en plats för alla och en plats för de goda liven. För att 
uppnå dessa mål beskriver kommunen åtgärder gällande koncentrering, blandning och att koppla 
samman.  Vidare beskrivs åtgärder som är relaterade till de problem som kommunen förväntas stå 
inför i framtiden, så som en stor ökning i andel äldre befolkning.  
 

Hur definieras hållbarhet i översiktsplanen? Uttrycks hållbarhet i relation till översiktsplanens 
syfte/vision? 
Kommunen beskriver hur översiktsplanen ska ”Främja för en samhällsutveckling med jämlika 
och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö, idag och för 
kommande generationer” (Uppsala kommun 2016a:8). Kommunen pekar på den mångtydlighet 
som finns i begreppet ”Hållbar utveckling kan tolkas och ges olika innebörd i olika sammanhang. 
Stor vikt har därför lagts vid att hitta en struktur i vilken riktade analyser av specifika perspektiv 
(t.ex. barn, jämställdhet, konkurrenskraft, tillgänglighet i transportsystemet) kan inordnas utan att 
strukturen i sig måste göras om” (Uppsala kommun 2016b:9).  Kommunen uttrycker hur de 
genom fyra prioriteringar ska styra mot en långsiktig hållbar utveckling (Uppsala kommun 
2016a:13). Dessa fyra prioriteringar är Drivande kraft i världen, En kommun för alla, Plats för de 
goda liven och Föregångare i ansvarsfull samhällsutveckling. Kommunen beskriver hur det är att 
skapa mervärden som är själva kärnan i en hållbar utveckling. Att en förändring löser fler 
problem på samma gång och skapar många olika värden samtidigt, detta görs på lämpligaste sätt 
genom att tänka långsiktigt, utgå från platsen och samordna investeringar (Uppsala kommun 
2016a:37). 
 
Kommunen har valt att integrera den lagstadgade miljöbedömningen av den nya översiktsplanen 
i en bredare hållbarhetsbedömning. Denna, tillskillnad från en miljöbedömning behandlar även de 
sociala och ekonomiska aspekterna.  

 
”Hållbarhetsbedömningen är en bred konsekvensbedömning av planens samlade påverkan och 

konsekvenser, kompletterad med en bedömning av planens genomförbarhet.”(Uppsala kommun 2016b:5) 
 
Hur uttrycks social hållbarhet i översiktsplanen? 
Kommunen benämner inte social hållbarhet i översiktsplanen utöver i dokumentet kring samlad 
konsekvensbeskrivning. Där beskriver kommunen i relation till prioriteringarna för de goda liven 
(Uppsala kommun 2016a:37). Kommunens prioritering för de goda liven omfattar närhet till 
vardagsfunktioner och arbetsmarknad, koncentration och blandning, livskvalitet i vardagsmiljöer 
och samnyttjande och mångfunktionalitet samt utrymme för rekreation (Uppsala kommun 
2016a:16). 
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I kommunens samlade konsekvensbeskrivning tas konsekvenser upp för de som bor, verkar och 
vistas i kommunen för att bedöma planens bidrag till att skapa goda livsmiljöer. Översiktsplanen 
ska verka för social sammanhållning, och att binda samman stadens olika delar både fysisk och 
socialt. Med binda samman menar kommunen ”[…] att skapa förutsättningar för alla människor 
med olika bakgrund, socioekonomiska förutsättningar, ålder osv. att mötas. Ett kontinuerligt 
samspel mellan människor antas bidra till att bygga socialt kapital, dvs. tillit och tolerans mot 
andra människor och mot myndigheter.” Gällande den fysiska miljön menar kommunen att 
sammanhållning kretsar kring just möten, mötesplatser och tillgänglighet (Uppsala kommun 
2016b:27). 
 
Vilka mål relaterade till social hållbarhet beskrivs i översiktsplanen? 
Uppsala strävar till 2050 efter att vara en fysiskt- och socialt sammanhållen, jämlik, jämställd och 
öppen kommun. Ett av de fyra huvudmålen för kommunen är att Uppsala ska vara en kommun 
för alla (Uppsala kommun 2016a:13).   I detta mål uttrycks hur inkludering, medskapande och 
delaktighet är självklara inslag i samhällsutvecklingen (Uppsala kommun 2016a:15). 
 

 “Det stärker områdens lokala identiteter liksom människors ansvar och tilltro till varandra och till 
samhället. Bebyggelse-, transport- och grönstruktur är inbjudande och trygga. De bidrar till möten mellan 

människor och till vistelse och rörelse utan barriärer.” (Uppsala kommun 2016a:15). 
 
Ytterligare ett mål relaterat till social hållbarhet är att Uppsala ska vara en plats för de goda liven. 
”Bebyggelse, rörelsestråk och lokalisering av mål- och mötespunkter främjar trygghet, närhet och 
ett enklare vardagsliv för människor i olika åldrar och med olika livsstilar” (Uppsala kommun 
2016a:16). Översiktsplanens målformulering innehåller formuleringar som enligt kommunen 
bedöms ge planen en styrning mot ett mer jämställt samhälle (Uppsala kommun 2016b:28). 
Kommunen pekar på vikten av att planera för alla och att alla medborgare ska ha samma 
förutsättningar (Uppsala kommun 2016b:28). 
 
Hur beskrivs social hållbarhet i förhållande till de andra aspekterna inom hållbarhet? 
Kommunen beskriver inte den sociala hållbarheten mer eller mindre ingående än de andra 
aspekterna. Översiktsplanen uttrycker inte tydligt de olika aspekterna i förhållande till varandra 
utan behandlar dem som separata delar genom exempelvis att dela upp hållbarhetsbedömningen i 
sociala-, miljömässiga- och ekonomiska konsekvenser.  
 
Däremot visar kommunen en koppling mellan resurseffektivitet och Uppsalas attraktivitet samt 
människors goda hälsa och säkerhet. 
 

 ”Resurseffektiva och långsiktigt uthålliga samhällslösningar värnar den lokala såväl som den globala 
miljön och leder till att vi lever i balans med planetens resurser. Detta bidrar till Uppsalas attraktivitet, 

människors goda hälsa och säkerhet” (Uppsala kommun 2016a:17). 
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Beskriver kommunen problem relaterade till social hållbarhet? 
I översiktsplanen beskriver kommunen de utgångspunkter som arbetet med översiktsplanen 
utgått från. I detta kapitel beskrivs hur det under kommande årtionden kommer att komma fler 
människor att verka och leva i Uppsala. Samtidigt som fler uppsalabor skapar goda 
förutsättningar för effektiv kommunal verksamhet uppkommer även utmaningar kring ökat 
behov av kommunal investering i social och fysisk infrastruktur (Uppsala kommun 2016a:167). 
Utöver detta uttrycker kommunen hur andelen äldre i kommunen förväntas öka på lång sikt.  

 
”Uppsala har idag en gynnsam befolkningsstruktur jämfört med genomsnittet i landet – ur ett 

kommunalekonomiskt perspektiv. Befolkningens andel i yrkesverksam ålder är relativt stor. Andelen äldre, 
över 80 år, kommer dock att fördubblas fram mot 2030 – från drygt 8 000 till 16 000. Ett tydligt 

äldreperspektiv är därför avgörande för att säkerställa en god hushållning med kommunens resurser och 
en god framtida livskvalitet för kommunens äldre.” (Uppsala kommun 2016a:168) 

 
Vidare beskriver kommunen hur fler uppsalabor innebär fler människor med olika livsstilar och 
olika förutsättningar. Därför behövs fler olika slags bostäder, med olika upplåtelseformer och för 
alla livets olika skeden (Uppsala kommun 2016a:168). 
 
Finns det strategier/åtgärder som är direkt kopplade till social hållbarhet? 
För att uppnå de mål som kommunen uttrycker har Uppsalaprinciperna framtagits vilka ger en 
samlad inriktning för den fysiska utvecklingen. Uppsalaprinciperna utgår från att koncentrera och 
skapa närhet mellan människor och till det man behöver i sin vardag. Kommunen beskriver även 
hur de ska skapa närhet genom att blanda en mångfald av värden. Ytterligare en princip som 
beskrivs är att koppla samman. Detta ska göras för att få människor att lättare mötas och nå olika 
målpunkter. Kommunen beskriver även principer gällande att tänka långsiktigt, utgå från platsen 
och samordna investeringar (Uppsala kommun 2016a:37-39).  
 
Mer ingående beskrivs tematiska riktlinjer gällande bostäder, social infrastruktur, jämlikhet, 
jämställdhet och trygghet samt delaktighet och medskapande. Dessa beskriver bland annat hur 
kommunen ska beakta möjligheten till etablering av särskilda boenden för äldre och säkra 
ytberedskap för tillfällig markanvändning inom delar av utvecklingsområden för att möta snabbt 
uppkommande behov av bostäder. Vidare uttrycks hur den sociala infrastrukturens potential ska 
tas tillvara på:  
 

“[...] genom medveten lokalisering samt utformning av anslutande miljöer som stödjer funktionen som 
god mötesplats för människor i olika åldrar, förutsättningar och med olika bakgrund.” (Uppsala kommun 

2016a:41) 
 
Gällande jämlikhet, jämställdhet och trygghet beskriver kommunen hur de ska “[...] säkerställa att 
utformning av den byggda miljön, de offentliga rummen, gång- och cykelstråk och anslutande 
miljöer kring hållplatser för kollektivtrafiken är tillgängliga, inkluderande och trygga, under hela 
dygnet.” (Uppsala kommun 2016a:41). Vidare beskrivs hur kommunen ska eftersträva utveckling 
som stimulerar människors möjlighet till delaktighet och medskapande samt främja för 
förutsättningar för människor att uttrycka sig och göra avtryck i de offentliga rummen (Uppsala 
kommun 2016a:41). 
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Malmö stad översiktsplan 2014 
Malmö stads översiktsplan är uppbyggd på det vis att kommunen först beskriver visionen för 
2032. Vidare beskrivs de övergripande målen för kommunen där hållbarhetsaspekterna 
diskuteras. Därefter redogör kommunen för de prioriterade inriktningar som finns och syftar till 
att ”[...] generera en robust stadsstruktur som präglas av närhet, som är tät och grön, som läker 
samman staden socialt och fysisk och som ger goda förutsättningar för att livskraftigt näringsliv – 
och därmed arbetstillfällen” (Malmö stad 2014:19). Kommunen beskriver även de strategier som 
ska hjälpa till att uppnå kommunens mål. Slutligen beskrivs de konsekvenser som översiktsplanen 
förväntas leda till.  
 
Kommunen uttrycker hur Malmö står inför svåra utmaningar inför framtiden. Det är avgörande 
att skapa en socialt balanserad stad med goda livsbetingelser för hela stadens befolkning. 
Översiktsplanen behandlar ingående vad social hållbarhet är, eller som kommunen uttrycker det; 
social balans. Genom att beskriva vilka kommunens utmaningar är i dagsläget skapar sedan 
Malmö stad övergripande strategier och åtgärder som lämpar sig till att arbeta för dessa 
utmaningar och problem.  

 
Hur definieras hållbarhet i översiktsplanen? Uttrycks hållbarhet i relation till översiktsplanens 
syfte/vision? 
Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet beskrivs som självklara mål för Malmös utveckling 
och utgör även kommunens översiktliga mål (Malmö stad 2014:6). Målet är ett samhälle som ger 
förutsättningar för dagens och framtiden medborgare att skapa sig ett gott liv (Malmö stad 
2014:15). Kommunen hänvisar även till Brundtlandrapporten och beskriver hur de tre 
hållbarhetsaspekterna samverkar och är ömsesidigt beroende av varandra där inget av målen kan 
uppnås utan de andra (Malmö stad 2014:6). Kommunen beskriver hur staden ska växa inåt för att 
kunna hantera både en befolkningsökning men även en befolkningsminskning. Den täta staden 
beskrivs som mer resurseffektiv (miljömässigt hållbar) samtidigt som den ger bra förutsättningar 
för en levande och trygg stadsmiljö (social hållbar) vilket i sin tur ska öka staden attraktivitet och 
främja för en mer dynamisk arbetsmarknad (ekonomisk hållbar).  Kommunen menar även att 
staden ska läka samman och barriärer brytas ner samt klyftor minska (Malmö stad 2014:5). 
Hållbarhet för kommunen ska kunna uppnås genom förtätning (Malmö stad 2014:6). 

 
Hur uttrycks social hållbarhet i översiktsplanen? 
Malmö stad tolkar social hållbarhet som synonymt med social balans (Malmö stad 2014:6).  
Social balans är en stor del av kommunens översiktsplan och uttrycker att staden ska vara i 
spjutspetsen för sociala satsningar. Kommunen uttrycker hur: 
  

”Social balans och goda livsbetingelse innebär ett samhälle som ger förutsättningar för dagens och 
framtidens medborgare att skapa sig ett gott liv.” (Malmö stad 2014:6). 

 
Social hållbarhet handlar enligt kommunen om att grundläggande behov möts. De grundläggande 
behoven som beskrivs är: arbete, försörjning, tillgång till bostad, möjlighet till god utbildning, att 
känna trygghet och ha tillgång till bra vård. Kommunen beskriver även hur det handlar om att 
känna sig delaktig i ett sammanhang, att ha möjlighet att delta i aktiviteter och uttrycka sig 
kreativt.  
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Vidare beskrivs även hur den socialt balanserade staden även är en jämställd stad med rättvisa, 
demokrati och delaktighet där alla har samma makt och möjligheter (Malmö stad 2014:15). 
Kommunen beskriver hur stadsrummet utgör en kontaktyta där människor kan mötas och 
stimulera demokrati och delaktighet. Dessa mötesplatser behöver vara trygga och jämställda. 
Vidare beskriver kommunen hur folkhälsa är en förutsättning för den positiva utvecklingen 
(Malmö stad 2014:6). 

 
Malmö stad beskriver även hur tillgänglighet, genus- och mångfaldsaspekter, jämställdhet, 
trygghet, folkhälsa och rättvisa alltid ska beaktas inom planeringen (Malmö stad 2014:22). Vidare 
tar översiktsplanen upp konsekvenser som dokumentet förväntas leda till gällande tillgång till 
bostad och skolan, jämlikhet och integration, samhörighet och delaktighet, hälsa och 
uppväxtvillkor samt trygghet och säkerhet (Malmö stad 2014:72-73).  

 
Beskrivs mål relaterade till social hållbarhet beskrivs i översiktsplanen?  
Kommunen uttrycker ett övergripande långsiktigt mål om att skapa en robust stadskultur för en 
växande befolkning och samtidigt fortsätta utvecklas som en attraktiv och hållbar stad (Malmö 
stad 2014:15). Det främsta målet som kommunen beskriver är att minska segregation och 
utanförskap (Malmö stad 2014:15). Genom att staden ska växa inåt får den en rumslig 
organisation som främjar möten mellan människor (Malmö stad 2014:18). Den täta, inåtväxande 
staden syftar till att skapa en trygghet och tillgänglighet för alla dess invånare (Malmö stad 
2014:21). I översiktsplanen uttrycks även att staden ska vara trafiksäker där alla människor kan 
förflytta sig på ett tryggt och säkert sätt (Malmö stad 2014:23). Nyttjandet av staden ska även bli 
mer jämställt, för att det ska kunna bli det ska skillnader mellan hur människor använder staden 
uppmärksammas. Kommunen beskriver exempelvis hur kvinnor känner sig mer otrygga i det 
offentliga rummet och att män generellt sätt åker mer bil (Malmö stad 2014:22).  

 
Kommunen uttrycker även att de vill minska skillnaderna i hälsa inom staden. ”Att minska 
skillnaderna i hälsa inom staden har hög prioritet. Ur ett stadsbyggnadsperspektiv handlar detta 
om att skapa förutsättningar för goda livsmiljöer en också att underlätta för en god livsstil” 
(Malmö stad 2014:23).  

 
Hur beskrivs social hållbarhet i förhållande till de andra aspekterna inom hållbarhet? 
Relationen mellan den sociala hållbarheten och den ekonomiska tillväxten beskrivs som följande 
under de övergripande målen i översiktsplanen:  
 

”Ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att skapa arbetstillfällen vilket i sin tur ökar den sociala 
hållbarheten. Stor differens i livsvillkor mellan invånare inverkar negativt på den ekonomiska situationen 

och en stad i social obalans kommer med tiden att förlora sin attraktivitet.” (Malmö stad 2014:15). 
 
Vidare beskriver kommunen i kapitlet om prioriterade inriktningar hur den sociala aspekten 
påverkar ekonomin positivt ”En stadsmiljö som stödjer olikhet och oplanerade möten kan bidra 
till en dynamisk och långsiktigt livskraftig ekonomi” (Malmö stad 2014:22). Översiktsplanen är 
tydlig med hur staden genom att ta tillvara på de sociala kapitalen bidrar till ekonomisk tillväxt. 
För att ens nå en ekonomisk och social hållbarhet menar kommunen att det krävs ett fungerande 
ekosystem. För att kunna skapa ekologisk hållbara system krävs ekonomiska villkor.  
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Samtidigt beskriver kommunen att satsningar på den ekologiska hållbarheten kan vara en motor 
för den sociala hållbarheten, men även hur det i vissa fall kan vara tvärtom (Malmö stad 2014:15).  

 
Beskriver kommunen problem relaterade till social hållbarhet? 
Malmö stad beskriver utmaningar som staden har. Kommunen beskriver hur staden idag är 
splittrad och att det finns utanförskap av olika slag vilket skapar spänningar mellan olika grupper i 
samhället. Det finns skillnader i levnadsstandard och hälsa som kommunen vill verka för att 
motverka (Malmö stad 2014:16). Malmö stad beskriver även den ökade hemlösheten som ett 
problem i kommunen (Malmö stad 2014:31). 

 
Kommunen uttrycker hur det är viktigt att arbeta med social balans i hela Malmö. I 
översiktsplanen beskrivs specifika utmaningar som den positiva befolkningsutvecklingen de 
senaste 15 åren har lett till. Tidigare har Malmö präglats av en lång och djup kris med bland annat 
minskat antal arbetstillfällen. Delar av befolkningen har inte omfattats av de gynnsamma effekter 
som stadens förvandling fört med sig. Detta har enligt kommunen lett till utanförskap och 
spänningar mellan olika grupper i samhället och skillnader i levnadsstandard och folkhälsa. 
Därför beskriver kommunen att en åtgärd som bedöms som nödvändig för att staden ska kunna 
bli socialt hållbar är att läka samman de olika stadsdelarna och bryta de barriärer som finns. 
kommunen beskriver även hur skillnader i levnadsvillkor mellan olika stadsdelar ska minska 
(Malmö stad 2014:26).  

 
Kommunen beskriver hur en tätare och blandad stad skulle ge förutsättningar för mindre 
skillnader i levnadsvillkor och ökad social sammanhållning (Malmö stad 2014:71). Vidare beskrivs 
även hur närhetsprincipen bidrar till ökade möjligheter att röra sig till fots och cykel vilket i sin 
tur bidrar till social hållbarhet (Malmö stad 2014:72).  
 
Finns det strategier/åtgärder som är direkt kopplade till social hållbarhet? 
Inom kommunens strategikapitel tas specifika åtgärder upp för olika nivåer. För samarbetet inom 
regionen beskrivs strategier gällande arbetsmarknad och utbildning och hur detta är ett 
gemensamt ansvar för allas rätt till arbete och utbildning (Malmö stad 2014:29).  

 
Vidare beskrivs kommunspecifika åtgärder såsom att bygga bort fysiska barriärer, förenkla och 
förbättra rörelsemönster, tillgängliggöra platser, förbättra folkhälsan och skapa trygghet för att 
länka samman staden socialt (Malmö stad 2014:22,30). Dessa åtgärder är starkt relaterade till de 
utmaningar kommunen beskriver att de har. Kommunen uttrycker även hur alla delar av staden 
ska byggas med stor blandning av funktioner men även hur kommunen ska erbjuda bostäder som 
motsvarar de enskilda hushållens behov och efterfrågan för att motverka boendesegregation 
(Malmö stad 2014:31). Kommunen väljer även att fokusera extra på barn, äldre, ungdomar och 
studenter (Malmö stad 2014:31,34).  
 

”Barnens perspektiv ska alltid beaktas för trygga och levande närmiljöer” (Malmö stad 2014:31). 
 

”Ett större fokus på grupper som har svårt att hävda sig i konkurrens på bostadsmarknaden […]” (Malmö 
stad 2014:31). 

”Särskilda bostäder för äldre ska integreras i det ordinära bostadsbeståndet” (Malmö stad 2014:34). 
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Ytterligare åtgärder inom ramen för social hållbarhet gäller en tillgänglig, trygg och säker stad för 
kollektivtrafik, cykeltrafik och fotgängare (Malmö stad 2014:43-45). Kommunen beskriver även 
hur ett blandat utbud av verksamheter ökar folklivet och därmed tryggheten. Översiktsplanen 
uttrycker även strategier för jämlikhet och jämställdhet, hur kvinnor och män, flickor och pojkars 
olika erfarenheter ska belysas och beaktas i stadsplaneringen. För att detta ska kunna göras 
föreslås att kommunen ska arbeta fram metoder för ett brett och representativt deltagande i 
processer och samråd (Malmö stad 2014:39). 
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Sammanfattning av innehål lsanalysens resultat  
I detta kapitel presenterades hur kommunerna implementerar social hållbarhet i de mål, problem 
och åtgärder som beskrivs i översiktsplanen. Vidare visades hur kommunerna beskriver social 
hållbarhet utifrån vad de explicit uttrycker men även vad som implicit framgår i 
översiktsplanerna.  Nedan ges en kort beskrivning av hur social hållbarhet beskrivs generellt för 
samtliga kommuner och vad social hållbarhet verkar innebära för de enskilda kommunerna var 
för sig. 
 
Explicit är social hållbarhet underrepresenterat i översiktsplanerna. Däremot framgår det att 
kommunerna behandlar aspekter gällande livskvalitet, jämställdhet, integration, tillgänglighet, 
delaktighet, folkhälsa, jämställdhet, integration, barnperspektiv och tillgänglighet vilka 
forskningsöversikten och Länsstyrelsen (2015) pekar på utgör social hållbarhet. Kommunerna 
uttrycker dock inte själva att dessa är inom ramen för social hållbarhet. När social hållbarhet 
däremot explicit uttrycks är det ofta i relation till kommunens konsekvensbeskrivningar eller 
tillsammans med de ekonomiska och ekologiska aspekterna.  
 
Samtliga kommuner ser social hållbarhet som något vilket kretsar kring att skapa möjligheter för 
alla människor. Människors olikheter, förutsättningar och bakgrund ska vara något som tas 
hänsyn till och kommunen ska planera för alla. Social hållbarhet ses utifrån innehållsanalysen som 
en demokratisk rättviseaspekt vilket ska behandlas inom den fysiska planeringen.   
 
För Arvidsjaurs kommun har den sociala hållbarheten en stark koppling till tillväxten och 
kommunens ekonomi. Den sociala hållbarheten utifrån Arvidsjaurs kommun kan därmed tolkas 
som ett ekonomiskt problem.  
 
Social hållbarhet utifrån Laxå kommun beskrivs snarare som något vilket förväntas uppnås 
genom dialog. Kommunen betonar hur dialog och medverkan ständigt ska pågå för att tillvarata 
kraften hos invånarna.  
 
Ljusnarsbergs kommun beskriver social hållbarhet som en tillgänglighets och hälsofråga, något 
som anses uppnås som en effekt av den miljömässiga hållbarheten.  
 
I Göteborgs översiktsplan beskrivs hur alla människor ska bli sedda utifrån hela deras 
livssituation. Därför föreslår kommunen en blandstad där det finns förutsättningar för alla 
människor.  Social hållbarhet i Göteborgs översiktsplan kan därmed ses som något vilket 
fokuserar på den enskilda individen.   
 
För Uppsala beskrivs den sociala hållbarheten som något vilket har stark relation till 
resurseffektivitet. Genom resurseffektivitet förväntas en balans skapas till miljön vilket bidrar till 
en attraktivitet och förbättrad hälsa och säkerhet.  
 
Malmö stad beskriver snarare den sociala hållbarheten som en fråga om att skapa balans i 
kommunen för att alla människor ska ha samma möjligheter till ett gott liv. Därmed går det att 
tolka att den sociala hållbarheten utifrån Malmö kommun är en fråga om rättigheter.  
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DISKUSSION OCH TOLKNING  
I detta kapitel kommer analysen av resultatet från innehållsanalysen att presenteras. Kapitlet 
innehåller relevant koppling till forskningsöversikten och uppsatsens teorikapitel. För att stärka 
de argument som framförs i diskussionen har ett diagram framställts, diagrammet syftar även till 
att belysa skillnader och likheter i hur kommunerna implementerar social hållbarhet. Diagrammet 
visas på nästa sida och utgör en sammanfattning av innehållsanalysen gällande vilka mål, 
problem/utmaningar och åtgärder relaterade till den sociala hållbarheten som kommunerna 
beskriver. 
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Tillgänglighet Tillgänglig landsbygd
Sysselsättning Äldre befolkning Bättre vård för äldre
Integration Befolkningsminskning Integrera nyanlända
Folkhälsa Minska drogbruk
Jämlikhet Jämlikhet för alla
Livskvalitet
Utbildning 
Trygghet
Tillgänglighet Tidigare befminskning Tillgång till natur
Integration Bostadsbrist Omvandla bostäder
Hälsa Äldre befolkning Bostäder oavsett ålder
Jämställdhet Arbetslöshet Variera bostadsutbudet
Rättigheter Brist på yngre invånare Förbättra folkhälsa
Barnperspektiv Förbättra utbildning
Dialog och medverkan
Tillgänglighet Befolkningsminskning Koncentrera 
Sysselsättning Arbetslöshet Tillgängliggöra

Ljusnars- Integration Äldre befolkning Upprusta idrottslokaler
berg Hälsa

Jämställdhet
Utbildning 
Trygghet & säkerhet

Laxå

ÅTGÄRDPROBLEM/UTMANING

Arvidsjaur

MÅL

Otillgänglig landsbygd

Tillgänglighet Otillgänglig kust Överbygga barriärer
Sysselsättning Skillad i folkhälsa Tillgänglig infrastruktur
Integration Segregation Integration 
Hälsa Ojämlika förhållanden Rekreationsmöjligheter
Jämställdhet Öppen offentlig miljö
Livskvaliet Blandad och tät stad
Trygghet
Säkerhet 
Blandstad
Tillgänglighet Äldre befolkning Koncentrera
Integration Fler invånare Koppla samman
Skapa goda livsmiljöer Fler livsstilar att ta hän- Blanda
Jämlikhet & jämställdhet syn till Särskilda boenden för -
Dialog Fler förutsättningar att - äldre
Öppenhet ta hänsyn till Mötesplatser för alla 
Socialt sammanhållen Tillgänglig, trygg och ink-
Trygghet luderande kollektivtrafik
Tillgänglighet Utanförskap Förtäta
Delaktighet Segregation Inåtväxande stad
Minska segregation Splittrad kommun Bryta barriärer 
Folkhälsa Skillnader i folkhälsa Minska skillnader i hälsa
Trygghet Skillnader i levnadsvilkor Tillgängliggöra platser 
Rättvisa Arbetslöshet Förbättra kollektivtrafik
Folkhälsa Hemlöshet Beakta barnperspektiv
Trygghet Särskilda boenden
Minska skillnader Metoder för deltagande
Skapa möjlighet

ÅTGÄRDMÅL

Malmö

PROBLEM/UTMANING

Göteborg

Uppsala
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Utifrån innehållsanalysen framkom att ingen av de granskade kommunerna explicit beskriver vad 
social hållbarhet är utan alla kommuner förhåller sig till Brundtlandrapportens definition av 
hållbarhet. Detta likt det resultat som framkom ur Perssons (2013) forskning. Uppsala kommun 
hänvisar inte direkt till Brundtlandrapportens definition, samtidigt tar kommunen tydligt upp de 
ekonomiska, ekologiska och sociala aspekterna och lägger stor vikt vid att planen ska främja för 
en långsiktigt hållbar framtid. Malmö stad väljer dock att delvis utveckla definitionen av social 
hållbarhet då de gör det synonymt med social balans, däremot beskriver kommunen även hur 
social balans innebär ett samhälle som ger förutsättningar för dagens och framtidens medborgare 
att skapa sig ett gott liv (Malmö stad 2014:6). Detta innebär att även Malmö utgår från 
Brundtlandrapportens definition av begreppet, trots att de benämner det som social balans.  
 
Trots att ingen av kommunerna explicit uttrycker vad social hållbarhet är går det att finna likheter 
i hur kommunerna formulerar sina mål och vad dessa mål kretsar kring. Utifrån 
forskningsöversikten framkom att social hållbarhet handlar om livskvalitet, jämställdhet, 
integration, tillgänglighet, framtidsfokus, delaktighet, demokrati, rättvisa, och solidaritet (Partridge 
2005; Persson 2013:305). Utifrån Länsstyrelsen (2015) framkom även att social hållbarhet är 
folkhälsa, jämställdhet, integration, barnperspektiv och tillgänglighet. Implicit uttrycker samtliga 
kommuner därför sådant som är relaterat till social hållbarhet, utan att själva benämna det som 
socialt hållbara aspekter. Samtliga kommuner tar upp mål gällande tillgänglighet, integration, 
hälsa, jämställdhet/jämlikhet. Majoriteten tar även upp mål kring utbildning, sysselsättning och 
trygghet. Den främsta anledningen till detta är för att kommunerna hänvisar till regionala, 
nationella och delvis europeiska mål där dessa aspekter ingår. Trots den bristande definitionen av 
begreppet går det alltså att tyda likheter i vad social hållbarhet implicit är när det gäller 
kommunernas mål. Att som De Roo och Porter (2007) hävda att det blir nödvändigt att definiera 
begreppet hållbarhet för att det ska kunna verka i praktiken anses utifrån denna uppsats resultat 
som felaktigt då kommunerna, trots den explicit bristande definitionen, behandlar kommunerna 
de aspekter som forskningsöversikten och Länsstyrelsen (2015) beskriver som inom ramen för 
social hållbarhet.  
 
Utifrån innehållsanalysen och diagrammet går det att se ett samband mellan de åtgärder som 
kommunen presenterar och de utmaningar/problem som beskrivs. I förhållande till antal mål 
som kommunerna lägger fram gällande social hållbarhet är de åtgärder som presenteras väsentligt 
färre. De åtgärder som kommunerna däremot föreslår och är inom ramen för den sociala 
hållbarheten tenderar till att beskriva hur åtgärderna ska främjas för, sträva efter och säkerställa:  

 
 

“[...] säkerställa att utformning av den byggda miljön, de offentliga rummen, gång- och cykelstråk och 
anslutande miljöer kring hållplatser för kollektivtrafiken är tillgängliga, inkluderande och trygga, under hela 

dygnet.” (Uppsala kommun 2016a:41) 
 
 

”Kommunen ska sträva efter att erbjuda attraktiva bostäder oavsett ålder och 
behov” (Laxå kommun 2015:45). 
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I de fall då kommunerna visar på en tydlig koppling och konkreta åtgärder är insatsen ofta 
relaterad till tillgänglighet och infrastruktur. Förbättring av tillgängligheten och infrastruktur ses i 
majoriteten av översiktsplanerna som en åtgärd vilken ska leda till att det skapas jämställda, 
jämlika och trygga platser. Att tillgängliggöra platser och områden är den enda åtgärd som alla 
kommuner gemensamt föreslår. Detta kan bero på den fysiska planeringens starka koppling men 
också den faktiska påverkan som översiktsplanen kan ha på bland annat infrastrukturen och 
tillgängligheten till skillnad från exempelvis arbetsmarknaden och utbildning som är sådant som 
kommunerna problematiserar och har mål gällande.  
 
Det går att tyda ytterligare aspekter då åtgärderna tenderar till att bli mer sakliga och konkreta. 
Dessa är de åtgärder som syftar till att förbättra det som kommunerna ser som utmaningar och 
problem. Exempelvis beskriver majoriteten av kommunerna hur de har en åldrande befolkning 
som kommer att behöva mer stöd i framtiden, därför föreslås särskilda åtgärder gällande att skapa 
boenden för äldre, möjliggöra för äldre att bo kvar i hemmet längre samt att förbättra 
äldrevården.  
 
Det går alltså att se ett samband mellan de utmaningar som kommunen står inför och de åtgärder 
som de förslår. Däremot är sambandet mellan de mål som kommunerna beskriver och de 
åtgärder som föreslås inte alltid givna. Detta kan bero på att målen beskrivs generellt medan 
åtgärderna som föreslås är och ska vara mer konkreta. En alternativ tolkning skulle däremot 
kunna vara att de åtgärder som föreslås förväntas uppfylla fler mål än vad åtgärden antyder. I 
vissa fall visar kommunerna på hur exempelvis en åtgärd syftar till att uppfylla ett flertal mål.  

 
”Resurseffektiva och långsiktigt uthålliga samhällslösningar värnar den lokala såväl som den globala miljön 
och leder till att vi lever i balans med planetens resurser. Detta bidrar till Uppsalas attraktivitet, människors 

goda hälsa och säkerhet” (Uppsala kommun 2016a:17). 
 

”[...] förutsättningar för att gå och cykla skapar mer jämlika möjligheter att röra sig i staden och ökar 
känslan av trygghet och delaktighet.” (Göteborgs stad 2009: 87). 

 
Ytterligare en anledning till att kommunerna tar upp samtliga aspekter inom mål men sedan inte 
behandlar dessa i åtgärder kan vara för att säkerställa villkoren inför framtiden och inte missa 
något i och med att översiktsplanen ska vara aktuell inte bara i dagslägen utan även ett flertal år 
framöver. Det går alltså att argumentera för en viss proaktiv ansats till social hållbarhet vilket 
bidrar till att hållbarhetsbegreppet blir tvetydigt då målet och åtgärden då inte har någon lokal 
förankring. 
 
Vidare går det även att tyda att det är lättare för kommunen att formulera åtgärder då de 
fokuserar på en specifik grupp. Exempelvis gruppen äldre, men även när det gäller att integrera 
nyanlända i samhället. Flertalet av kommunerna beskriver hur de måste förbättra integrationen. 
Arvidsjaur för att få nyanlända att stanna inom kommunen så att de ska få till stånd på sin 
befolkningsminskning. Malmö, Uppsala och Göteborg för att minska på skillnader i livskvalitet 
mellan grupper.  
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Överlag implementerar samtliga kommuner social hållbarhet på skilda sätt beroende på hur 
kommunen valt att utforma översiktsplanen, om de väljer att fokusera extra mycket på sociala 
utmaningar och rättvisa som exempelvis Malmö stad eller om de väljer att fokusera på hållbarhet 
i förhållande till konsekvenser som Uppsala kommun. Det är därför svårt att tyda skillnader i hur 
kommunerna utifrån stabil (Göteborg, Uppsala, Malmö) och minskad (Arvidsjaur, Laxå, 
Ljusnarsberg) befolkningstillväxt implementerar social hållbarhet.   
 
En aspekt som däremot skiljer de olika grupperna från varandra är hur samtliga kommunerna 
med en stabil befolkningstillväxt pekar på vikten av att skapa en tät, resurseffektiv blandstad. Det 
är denna typ av stad som kommunerna beskriver som trygg, jämställd och tillgänglig för alla. Det 
är i den täta och resurseffektiva staden som målen kring hållbarhet kan uppnås både ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt. Hur kommunerna beskriver detta ideal går att likna med De Roo och 
Porters (2007:5) kritik till att den kompakta staden ofta uttrycks vara den som är mest hållbar 
utan att komma med rationella belägg. Till skillnad från den kompakta staden som De Roo & 
Porter beskriver är målet utifrån de granskade översiktsplanerna inte enbart att koncentrera utan 
även att skapa en blandstad där det finns plats för alla människors olika behov och rättigheter. 
Även Ljusnarsberg föreslår en mer koncentrerad strategi men betonar snarare koncentration som 
en miljövänligstrategi än en socialt hållbar sådan (Ljusnarsbergs kommun 2016:28)  
 
Att hållbarhet enligt De Roo & Porter (2007:8) och Hopwood et al (2000:41) är något som är 
mångtydigt är inget som kommunerna uttrycker problematisk i översiktsplanerna. Däremot går 
det vid en jämförelse mellan hur kommunerna implementerar hållbarhet att se att det inte finns 
ett gemensamt angreppssätt utan flera. Samtliga kommuner behandlar hållbarhetsaspekten olika 
men med gemensamma utgångspunkter.  
 
Trots att kommunerna till största del väljer att hålla sig inom ramen för hur Brundtlandrapporten 
definierar hållbarhet går det att tyda att samtliga kommuner i viss mån har satt begreppet i 
kontext. Samtliga kommuner tar upp problem och utmaningar som de anses stå inför, oavsett om 
det är problem relaterade till den minskade/ökade befolkningen eller inte. Genom att 
kommunerna beskriver dessa problem och sedan föreslår åtgärder till dem har de i någon mening 
satt begreppet i kontext. Det går däremot att argumentera för i vilken utsträckning kommunerna 
har kontextualiserat begreppet vilket varierar från kommun till kommun. Det finns däremot en 
skillnad i när social hållbarhet kontextualiseras. När kommunerna beskriver målen behandlas 
social hållbarhet generellt övergripande och refererar ofta till nationella och internationella mål. 
När kommunen däremot kopplar målet till en konkret utmaning och arbetar reaktivt skapas en 
helhet mellan mål, problematik och åtgärd. Detsamma gäller de åtgärder som kommunen 
beskriver. Det är först när den sociala aspekten problematiseras som åtgärderna går från 
främjanden, hänsynstaganden och strävan till att faktiskt behandla ett konkret sätt att arbeta för något 
med hjälp av en åtgärd. Att forskare som exempelvis McKenzie (2004:5) och Bond & Morrison-
Saunders (2013) därmed argumenterar för att hållbarhetsbegreppet måste sättas i kontext för att 
få verkan känns utifrån denna uppsats resultat legitimt. Det är först när den sociala hållbarheten 
grundas i ett kontextbaserat problem som relationen mellan mål och åtgärder blir tydliga och 
applicerbara. Däremot krävs ingen tydlig definition på begreppet för att det ska kunna sättas i 
kontext. Det är inte definitionsavsaknaden i sig som gör att hållbarhetsbegreppet blir mångtydigt 
utan snarare dess avsaknad av lokal kontext. 
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 SLUTREFLEKTION   

I detta kapitel kommer resultatet av uppsatsen att diskuteras i relation till den svenska 
planeringen överlag. Här tas frågor upp gällande vad resultatet säger om planering, hållbarhet, 
sociala aspekter och översiktsplanering i allmänhet. I kapitlet finns även en del som diskuterar 
kritik och svårigheter riktade till uppsatsen och de slutsatser som dragits.  
 
Denna uppsats syftade till att besvara hur några svenska kommuner implementerar och beskriver 
social hållbarhet i sina översiktsplaner. I studien framkom att kommunerna inte definierar vad 
social hållbarhet är mer än utifrån Brundtlandrapportens definition. Detta innebär dock inte att 
vad som är inom ramen för social hållbarhet inte behandlas i översiktsplanerna. Samtliga 
kommuner tar upp liknande aspekter relaterade till social hållbarhet. Resultatet i uppsatsen pekar 
även på att det finns ett samband mellan vilka utmaningar/problem kommunerna beskriver och 
hur kontextuellt hållbarhetsbegreppet beskrivs.  Resultatet visar även på att hur kommunerna 
integrerar och definierar social hållbarhet inte beror på deras befolkningsutveckling utan snarare 
sociala utmaningar. Utöver detta varierar även kommunernas implementering och beskrivning 
beroende på hur kommunerna väljer att utforma sin översiktsplan.  
 
Trots den bristande explicita definitionen kring social hållbarhet behandlar kommunerna de 
aspekter som forskningsöversikten tillsammans med Länsstyrelsen menar på är social hållbarhet. 
I och med detta går det att ifrågasätta om det verkligen krävs en definition av begreppet om det 
som är väsentligt ändå behandlas. Det verkar snarare vara av större vikt att behandla vissa 
aspekter än att definiera ett specifikt begrepp. Det går även att diskutera om det verkligen krävs 
en definition av hållbarhet för att uppnå syftet med översiktsplanen. Denna uppsats visar på att 
det inte krävs en explicit sådan.  
 
En viktig reflektion under detta arbete har varit gällande om hållbarhetsdiskussionen verkligen 
hör hemma inom översiktsplaneringen. I forskningsöversikten beskrivs hur hållbarhet är något 
som ska vara kontextuellt och situationsanpassad, det ska vara förändringsbart. Keskitalo och 
Liljenfeldt (2012:25) visade i sin forskning att när kommuner väl lyckades implementera 
hållbarhet i översiktsplaner tenderade dessa åtgärder att vara kortsiktiga. Denna uppsats visar 
däremot att kommunernas åtgärder ofta kretsar kring de problem som finns inom kommunen 
idag och framställs därför som reaktiva. Undersökningen visar även på att när social hållbarhet är 
proaktivt finns ingen lokal förankring och begreppet förblir diffust. Samtidigt syftar 
översiktsplaner till att behandla kommunernas övergripande, långsiktiga avsikter när det gäller 
utveckling och användningen av mark och vatten vilket innebär att den därför delvis ska vara 
proaktiv. Att hållbarhet då är något som fortfarande är diffust och mångtydigt då det är proaktivt 
kan därför ses som problematiskt.   
 
I och med att de mål, inom ramen för social hållbarhet, som de granskade kommunerna 
beskriver, ofta är relaterade till mer politiska frågor snarare än den fysiska planeringen kan det 
även ifrågasättas om social hållbarhet är lämpligt att behandla i ett dokument gällande 
kommunens framtida mark och vattenanvändning. Det framgår även utav denna uppsats att det 
finns ett glapp mellan de mål som kommunen framför och de faktiska åtgärderna som föreslås. 
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En aspekt i det hela kan vara att kommunerna har svårt att se det samband som finns mellan 
sociala aspekter och den fysiska planeringen, utöver tillgänglighetsfrågan som är något som 
samtliga kommuner behandlar.  Detta är något som vore intressant att titta närmre på i framtida 
forskning.  
 
En aspekt som tenderar till att vara gemensam för alla de undersökta översiktsplanerna är hur 
kommunerna idag står inför en ökad grupp av äldre befolkning. Inte bara i kommunerna med 
minskad befolkningstillväxt utan även i de med en ökad befolkningstrend. Hur kommuner väljer 
att ta sig an denna utmaning relaterat till den fysiska planeringen vore även det en intressant 
forskning inför framtiden.  
 
Samtliga kommuner med en stabil befolkningstillväxt som granskats i denna uppsats föreslår 
förtätning och koncentrering som åtgärd vilket ska lösa de problem som finns inom kommunen. 
Detta ställningstagande är utifrån De Roo och Porter (2007:7) ett oberättigat antagande som 
saknar rationell grund. Att den täta staden utifrån kommunerna antas leda till hållbarhet, utifrån 
samtliga hållbarhetsaspekter, väcker många frågor. Innebär detta att kommuner med en 
glesbefolkning och många småbyar aldrig kan komma att bli hållbara? Krävs det en viss grad av 
stadsmässighet för att uppnå trygghet, säkerhet, miljövänlighet och resurseffektivitet? Skulle detta 
i så fall även kräva att tillväxt är ett faktum för att uppnå hållbarhet vilket McManus pekar på 
(1999:52). I och med att samtliga av de granskade kommunerna ändå uttrycker strategier för att 
uppnå hållbarhet, menas då att exempelvis Laxå, Ljusnarsberg och Arvidsjaur aldrig kommer att 
bli hållbara i den mening som Malmö, Uppsala och Göteborg kan?    
 
Arvidsjaurs kommun argumenterar även för att det finns en stark relation mellan tillväxt och 
hållbarhet samt hur dessa begrepp är beroende av varandra. För att hållbarhet ska ske krävs 
tillväxt, men samtidigt menar Arvidsjaur att tillväxten ska vara hållbar i sig (Arvidsjaurs kommun: 
3-4). Det finns alltså även en viss metadiskussion kring hållbar utveckling. Är det åtgärderna i sig 
som kommunen menar ska vara hållbara eller är det åtgärderna som ska leda till hållbarhet?  
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Krit isk diskussion av uppsatsen  
Den metod som användes i detta arbete var innehållsanalys med hjälp av en analysram. För att 
besvara frågeställningarna och uppsatsens syfte var denna metod lämplig. Det bör dock tas i 
beaktning att svaren på de frågor som ställdes inom analysramen består av min egen tolkning av 
hur kommunerna framför sina intentioner. Vad kommunen anser sig ha för mål, vilka problem 
de anser sig ha och vilka åtgärder de föreslår har inte alltid framgår tydligt i översiktsplanerna 
utan resultatet består därför, delvis, av hur jag som författare har tolkat översiktsplanens och 
kommunens intentioner. Resultatet av uppsatsen kan därför ha missat sådant som kommunen 
anser vara mål, problem eller åtgärder men som jag som författare inte uppfattat, samtidigt kan 
resultatet kan även ha överdrivit vissa andra aspekter.  
 
En generell iakttagelse kring granskningen av översiktsplanerna var att det inte finns någon 
gemensam struktur i på vilket sätt kommunerna lägger upp sin översiktsplan. De mål som 
kommunerna beskriver är inte alltid angivna som mål utan även som strategier. De åtgärder som 
kommunen föreslår kallas inte alltid åtgärder utan ibland även de strategier eller 
rekommendationer. Lägger en kommun lika mycket tyngd i rekommendationer som en annan 
gör i åtgärder eller finns det en skillnad i hur dessa värdesätts? Kan en strategi både vara ett mål 
och en åtgärd? Detta är frågor som delvis har komplicerat arbetet. Av denna anledning har jag 
som författare varit tvungen att göra en tolkning av om det är ett mål eller en åtgärd som 
beskrivs, delvis genom att se ungefär var i dokumentet som strategin föreslås men även genom 
att se till vad som mer beskrivs i närliggande stycken.  
 
När denna uppsats påbörjades var tanken att undersökningen skulle vara av en mer kvantitativ 
karaktär och undersöka hur kommuner definierade social hållbarhet genom att analysera 
översiktsplanerna i dataprogrammet Atlas.ti. Denna idé var dock tvungen att slopas på grund av 
den faktor att översiktsplanerna inte uttryckligen definierade vad social hållbarhet var. Det fanns 
därför inget tydligt sätt att generera koder i översiktsplanerna för att sedan koppla social 
hållbarhet till begrepp så som tillgänglighet, möten och jämställdhet. Ytterligare en komplikation 
med Atlas.ti analysen var att dataprogrammet inte alltid kunde separera orden från meningar, 
detta hade inneburit att analysen hade gått miste om ord och inte kunnat besvara frågeställningen 
fullt ut. Därför förändrades frågeställningarna och analysen skedde istället med hjälp av en 
analysram. Frågeställningen gällande begreppets definition förändrades istället till att undersöka 
hur kommunerna beskriver social hållbarhet vilket öppnade upp till en mer generell diskussion 
kring kommunernas beskrivning och vad som omfattas inom social hållbarhet.  
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Bilagor  
Bilaga 1 
Statistiska centralbyrån (SCB) [2017-05-07] 
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Bilaga 2 
Lista från Boverket (2017-03-28) 
  
Kommunomfattande översiktsplaner antagna mellan 2015-01-01 – 2017-02-01 
 
Arvidsjaur Överikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun 
Ant.datum: 2015-11-24 Planskede: Antagen 
    
Askersund Översiktsplan 2015-2025 
Ant.datum: 2016-02-29 Planskede: Antagen 
    
Askersund Askersunds kommun Översiktsplan 2015 - 2025 
Ant.datum: 2016-02-29 Planskede: Antagen 
    
Bollnäs Översiktsplan Bollnäs kommun 
Ant.datum: 2015-12-15 Planskede: Antagen 
    
Degerfors Översiktsplan Degerfors kommun 
Ant.datum: 2016-09-26 Planskede: Antagen 
    
Filipstad Filipstad 2035 Översiksplan för Filipstads kommun, 

Värmlands län 
Ant.datum: 2016-03-10 Planskede: Antagen 
    
Filipstad Filipstad 2035, Översiktsplan för Filipstad kommun, 

Värmlands län 
Ant.datum: 2016-03-10 Planskede: Antagen 
    
Gislaved ÖP16 Gislaveds kommun 
Ant.datum: 2016-12-15 Planskede: Antagen 
    
Gnosjö Gnosjö kommun i framtiden översiktsplan 2015 
Ant.datum: 2015-06-25 Planskede: Antagen 
    
Grästorp Översiktsplan för Grästorps kommun 
Ant.datum: 2016-11-28 Planskede: Antagen 
    
Haninge Översiktsplan 2030 - med utblick mot 2050 
Ant.datum: 2016-11-07 Planskede: Antagen 
    
Hörby Hörby kommuns översiktsplan 2030 
Ant.datum: 2016-03-21 Planskede: Antagen 
    
Karlshamn Karlshamn 2030 Översiktsplan för Karlshamns 

kommun 
Ant.datum: 2015-05-04 Planskede: Antagen 
    
Katrineholm Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del 

landsbygd 
Ant.datum: 2016-12-19 Planskede: Antagen 
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Krokom 

 
Översiktsplan för Krokoms kommun 

Ant.datum: 2015-02-25 Planskede: Antagen 
    
Landskrona Översiktsplan Landskrona stad 
Ant.datum: 2016-04-04 Planskede: Antagen 
    
Laxå Översiktsplan för Laxå komun 2015-2035 
Ant.datum: 2015-02-11 Planskede: Antagen 
    
Ljusnarsberg Översiktsplan Ljusnarsbergs kommun 
Ant.datum: 2017-01-09 Planskede: Antagen 
    
Mörbylånga Översiktsplan 2014 Mörbylånga kommun 
Ant.datum: 2015-03-24 Planskede: Antagen 
    
Piteå Vårt framtida Piteå Översiktsplan för Piteå kommun 
Ant.datum: 2016-12-19 Planskede: Antagen 
    
Söderköping Översiktsplan för Söderköpings kommun 
Ant.datum: 2015-11-04 Planskede: Antagen 
    
Ulricehamn Översiktsplan Ulricehamns kommun 
Ant.datum: 2015-10-29 Planskede: Antagen 
    
Årjäng Årjängs kommun Översiktsplan 2050 
Ant.datum: 2016-02-11 Planskede: Antagen 
    
Älmhult Översiktsplan Älmhults kommun ÖP 2016 
Ant.datum: 2016-09-14 Planskede: Antagen 
    
Örebro Hedemora kommun Översiktsplan 2030 
Ant.datum: 2016-04-29 Planskede: Antagen 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


