
 
 

 
”Tack för den frågan” 

- En studie om begreppet social hållbarhets 
innebörd och betydelse inom planering 

och byggande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Johanna Fransson 
FM2601 Masterarbete i fysisk planering 30 hp 

Masterprogrammet i Strategisk Fysisk Planering 
Blekinge Tekniska Högskola 

2018-06-06 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: Johanna Fransson 
Titel: ”Tack för den frågan” – en studie om begreppet social hållbarhets innebörd och 
betydelse inom planering och byggande 
 
Nyckelord: Social hållbarhet, Fysisk planering, Pierre Bourdieu, Fältanalys, Norman 
Fairclough, Kritisk diskursanalys 
 
Handledare: Christer Persson    
Examinator: Sabrina Fredin 
 
Blekinge Tekniska Högskola: Institutionen för fysisk planering  
Program: Masterprogram i strategisk fysisk planering 
Nivå: D-uppsats 
Omfattning: 30 hp  
 
Utgivningsort: Karlskrona  
Datum: 2018-06-06  



 3 
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Sammanfattning  
Denna uppsats behandlar begreppet social hållbarhet inom samhällsplanering och byggande. 
Social hållbarhet är ett välanvänt begrepp, likväl finns det problematik vid implementering 
då det saknar en vedertagen definition. Syfte med uppsatsen är att undersöka hur och vilken 
kunskap som verkar för att legitimera normativa representationer av begreppet social 
hållbarhet inom samhällsplanering och byggande. Konkretisering av syftet gjordes genom två 
frågeställningar som behandlar vilka idéer, värden och föreställningar som ligger till grund 
för konstruktion av begreppet samt vilka upplevda möjligheter och begränsningar som 
begreppet innefattar.  
 
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med sammanlagt tio personer för att 
undersöka deras åsikter och funderingar om begreppet. Informanterna är verksamma 
politiker och tjänstemän på kommunala plankontor, konsultföretag inom planering och 
samhällsbyggnad, byggbranschen samt på Boverket. Ett diskursteoretiskt förhållningssätt 
med diskursanalys som metod har tillsammans med ett analytiskt ramverk utifrån det 
teoretiska perspektivet använts för att analysera det empiriska källmaterialet. Det teoretiska 
perspektivet har sin grund i Pierre Bourdieus fältanalys och Norman Faircloughs kritiska 
diskursanalys. 
 
Resultat och analys bekräftar att det finns oklarheter och mångtydigheter i begreppet social 
hållbarhet. Det uppvisades av informanterna att det trots oklarheter finns en gemensam 
värdegrund för begreppet. Denna värdegrund består av begrepp såsom deltagande, 
trygghet, inkluderande, tillgänglighet och jämställdhet samt att människan placeras i 
centrum för samhällets utveckling. Ju mer konkreta informanternas beskrivningar var av 
dessa värdeord och därigenom social hållbarhet framkom mångtydigheten kopplat till 
begreppet. Det finns således olika synpunkter och åsikter angående bästa sätt att arbeta i 
strävan efter social hållbarhet. De övergripande värderingarna som framkommit uppgavs 
vara informanternas egna åsikter samtidigt som värderingarna är aktuella i dagens 
samhällsdebatt. Samhället hänger ihop relationellt och det går därmed inte att avgöra vart 
normerna kommer ifrån. Normer på metanivå och en individs normer påverkar såväl som 
påverkas av varandra. Begreppet är därigenom trendkänsligt.  
 
Från den genomförda studien framkommer att den samhälleliga kontexten tillsammans med 
individers bakgrund och erfarenheter skapar innebörden i begreppet social hållbarhet. 
Kommunerna har sitt planmonopol och utan politiskt stöd samt engagemang för sociala 
frågor framkommer det att frågorna kan falla i skymundan för andra intressen. Verktyg för 
att stärka sociala frågor efterfrågas av informanterna.  
 
Genom en medvetenhet om begreppets mångtydighet tillsammans med dess möjlighet att 
belysa sociala frågor och uppmärksamma allmänmänskliga värden kan samhällsplanering 
som framåtsyftande verksamhet nyttja begreppet som ett gott hjälpmedel i strävan efter 
den hållbara utvecklingen inom planering och byggande.   
 
 
 
 



 5 

Innehållsförteckning  
1. Inledning ............................................................................................................................ 7 

1.1. Problemformulering .................................................................................................... 8 
1.2. Syfte ............................................................................................................................ 9 
1.3. Frågeställningar ........................................................................................................... 9 
1.4. Disposition ................................................................................................................... 9 

 
2. Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................... 11 

2.1. Fältanalys................................................................................................................... 11 
2.1.1. De tre nyckelbegreppen ...................................................................................... 12 
2.1.2. Bourdieu, språk och värderingar ......................................................................... 14 

2.2. Kritisk diskursanalys ................................................................................................... 16 
 
3. Tidigare forskning ............................................................................................................. 18 

3.1. Social hållbarhet ........................................................................................................ 18 
 
4. Metodologi och tillvägagångssätt ..................................................................................... 23 

4.1. Diskursteoretiskt förhållningssätt .............................................................................. 23 
4.2. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer .................................................................... 23 

4.2.1. Urval av intervjupersoner .................................................................................... 24 
4.2.2. Tillvägagångssätt ................................................................................................. 25 
4.2.3. Metodkritik ......................................................................................................... 27 

4.3. Studiens tillvägagångsätt ........................................................................................... 28 
4.3.1. Analytiskt ramverk .............................................................................................. 28 

 
5. Resultat och analys ........................................................................................................... 32 

5.1. Kontext och bakgrund ................................................................................................ 32 
5.2. Innebörd och värden i begreppet social hållbarhet .................................................... 34 

5.2.1. Sammanfattande analys: Innebörd och värden i begreppet social hållbarhet ...... 38 
5.3. Åtgärder för social hållbarhet inom planering och byggande ..................................... 39 

5.3.1. Bostäder ............................................................................................................. 39 
5.3.2. Förtätning ........................................................................................................... 44 
5.3.3. Mötesplatser....................................................................................................... 45 
5.3.4. Icke-fysiska åtgärder för social hållbarhet. .......................................................... 46 
5.3.5. Sammanfattande analys: Åtgärder för social hållbarhet inom planering och 
byggande ...................................................................................................................... 47 

5.4. Styrmedel och process för social hållbarhet ............................................................... 49 
5.4.1. Samarbete och samverkan .................................................................................. 49 
5.4.2. Nivåer för planering och beslutsfattande ............................................................ 50 
5.4.3. Ekonomi .............................................................................................................. 52 
5.4.4. Sammanfattande analys: Styrmedel och process för social hållbarhet ................ 53 

 
6. Diskussion ........................................................................................................................ 55 
 
7. Slutsatser.......................................................................................................................... 60 
 
8. Källförteckning ................................................................................................................. 61 



 6 

8.1. Otryckta källor ........................................................................................................... 63 
8.2. Figurer ....................................................................................................................... 63 

 
Bilaga ................................................................................................................................... 64 

Bilaga 1 ............................................................................................................................. 64 
Intervjuguide: Tjänsteman Boverket ............................................................................. 64 
Intervjuguide: Tjänsteman privat företag ...................................................................... 65 
Intervjuguide: Tjänsteman på kommunal förvaltning .................................................... 66 
Intervjuguide: Politiker ................................................................................................. 67 

 

 
 



 7 

1. Inledning 
Den formella fysiska planeringen i Sverige handlar om att bestämma hur mark- och 
vattenområden ska användas varav den formella makten för utförandet ligger på 
kommunerna. Den kommunala planeringen sker i en politisk styrd organisation med 
ansvariga politiker i styrelser, nämnder och förvaltningar åt vilka de yrkesutövande 
tjänstemännen tar fram beslutsunderlag. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska olika 
samhällsintressen vägas mot varandra i en demokratisk process samtidigt som enskilda 
intressen ska beaktas. Planeringsinstanser syftar till att tillgodose människors behov för ett 
hållbart samhälle, vilket portalparagrafen i PBL belyser: 

”I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och 
om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda 

människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 
människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.” (Plan- 

och bygglagen, SFS 2010:900)  

 
Inom samhällsplaneringen finns ett stort antal aktörer som alla har mål och visioner med sitt 
handlande. Dessa aktörer är bland annat kommunala tjänstemän, politiker, byggherrar och 
konsulter. Samspel mellan aktörer sker såväl utåt som inåt organisationer. Planering som 
framåtsyftande verksamhet tillsammans med flertalet aktörer med ibland olika mål innebär 
att det kan finnas stundom motstridiga intressen och olika krav på markens användning. 
Aktörer kan ha konkurrerande mål samtidigt som det är omöjligt att se alla alternativ och 
förutsäga framtiden. Prioriterade åtgärder och inriktningar för den fysiska planeringen kan 
således avgöras beroende på hur arbetet organiseras samt vilka aktörer som deltar.  
 
Planeringsdiskursen är samtidigt full av mångtydiga koncept som har två eller flera 
innebörder, varav hållbarhet är ett sådant begrepp (De Roo & Porter, 2007:1-2). Begreppet 
hållbarhet populariserades och gavs en definition som nådde breda kretsar genom 
Brundtlandkommissionens rapport Our Commun Future år 1987. Brundtlandsrapporten 
tillsammans med Rio-konferensen sammankopplade ekologiska, ekonomiska och sociala 
värden för arbetet i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. I rapporten deklarerades 
hållbarhet som en utveckling som uppfyller dagens behov utan kompromisser för framtida 
generationer att möta sina egna behov (Engelman, 2013:3). Hopwood et al (2005:38) menar 
att begreppet hållbarhet är ett koncept som sedermera har tillskrivits olika meningar och 
innehåll. Dempsey et al (2011:289) håller med om att trots acceptansen gentemot 
begreppet så är dess innehåll inte definierat. Ett problem som kan uppstå med mångtydiga 
koncept som hållbarhet är att det blir ett innebördsmässigt ”glapp” mellan avsändaren och 
mottagaren (De Roo & Porter, 2007:1-2). Konceptet beskrivs och uttrycks genom olika 
teman, begrepp, åtgärder eller indikatorer vilket tillsammans med vagheten i begreppets 
natur gör att dess betydelse kan skifta:  

We live today in an age of sustainababble, a cacophonous profusion 
[överflöd] of uses of the word sustainable to mean anything from 

environmentally better to cool (Engelman, 2013:3) 



 8 

 
De tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet användes ursprungligen för 
att beskriva kopplingen mellan socio-ekonomiska problem och miljöproblem. Den sociala 
dimension är vida använd inom dagens planering, men att skriva in social hållbarhet som ett 
övergripande mål utan att förstå frågorna på djupet medför en risk att social hållbarhet blir 
ett tomt begrepp utan egentlig påverkan på resultatet. Ett exempel på detta är nya 
stadsdelar som brukar illustreras med bilder på ett rikt folkliv, dessvärre är dessa bilder i 
många fall överdrivna jämfört med hur det faktiskt kommer att bli på platsen. Bilderna 
används dock för att visa upp det rika stads- och folkliv som planeringen hoppas kunna skapa 
genom att erbjuda attraktiva platser som inbjuder till sociala möten.  
 
Planering som framåtsyftande verksamhet innehåller ofta övergripande visioner men när de 
inte möts upp av genomförandeorienterande lösningar riskerarar de att mista sin kraft. 
Samtidigt finns det nog ingen som säger ”nej, tack!” till social hållbarhet. Dessvärre kan 
vagheten ge konsekvenser när olika aktörer tror sig vara överens om en idé när de i själva 
verket bara är överens om begreppets stora drag men inte dess konkreta innebörd. Den 
svenska planeringen kräver samtidigt ett visst mått av konkretion då planer på olika nivåer 
ska kunna värderas och bedömas av olika aktörer såsom medborgare eller politiker under en 
samrådsprocess.  

“The inherent vagueness of both the sustainability concept in general and 
social sustainability in particular cannot be fully overcome [it needs] to be 
framed, filled with content, and interpreted from time to time and place to 

place. In the absence of active engagement, it is merely an empty 
conceptual space.” (Boström, 2012:10)  

 
Nutida diskurser inom fysisk planering tyder på ett ideal och en strävan i att stärka 
relationen mellan fysiska strukturer och en hållbar utveckling. Det finns även en trend av en 
ökad samverkan mellan den offentliga och privata sektorn, vilket ger fler aktörer tillträde till 
planeringen. Medel att påverka planeringsinstanser är genom lagar och bestämmelser, 
ekonomiska resurser samt policyskapande. Avvägningar mellan olika intressen är emellertid 
alltid i slutändan politiska beslut. Genom olika former av kapital, såsom materiella och 
finansiella resurser, sociala nätverk samt juridisk reglering och förordningar ges möjlighet 
samt makt att kunna påverka besluten. Planering kan därför i viss mening beskrivas som ett 
spel med olika aktörer med varierande intressen som ibland är i konflikt med varandra och 
ibland överens om målet. På så sätt kan begreppet social hållbarhet användas som argument 
för planer och då dess betydelse inte är fastslaget medför detta att olika aktörer kan 
använda begreppet utifrån sina intressen. Social hållbarhet kan således betyda olika saker 
för olika aktörer vilket väcker frågan om aktörer inom samhällsplanering och byggande i 
Sverige har en gemensam bild av begreppets innebörd. Strävar dessa aktörer efter samma 
slutmål? Eller används social hållbarhet som argument för olika målbilder av olika aktörer?  
 

1.1. Problemformulering 
Ovanstående bakgrund visar att det finns olika föreställningar, värden och normer inom den 
fysiska planeringen som påverkar stadsutvecklingsprojekt i olika riktningar. 
Förhandlingssituationer kan uppstå när beslut inom den formella fysiska planeringen i 
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Sverige ligger på kommunal nivå, samtidigt som privata intressen ofta är de som vill 
genomföra olika projekt som kräver en detaljplan. Förhandling gällande planers innehåll 
påverkas således beroende av situation, plats och aktörers inflytande. Planer påverkas samt 
ändras således utefter de intressen som tillåts ta störst plats. För att förstå begreppet social 
hållbarhets implikationer inom samhällsplanering och byggande behöver begreppets 
grundläggande värdebeskrivning tas i beaktandet. Vilka normativa antaganden baseras social 
hållbarhet på och vad utesluts? Lägger aktörer samma betydelse i begreppet? Vilka mål 
ligger bakom begreppets användning? Kommer dessa antaganden inifrån 
planerarprofessionen eller är det andra aktörer som påverkar såsom politiker eller 
exploatörer? Vilken kunskap legitimerar planeringen som ”bra”? Det forskningsproblem som 
dessa frågor belyser är att social hållbarhet inte är ett objektivt definierbart begrepp utan en 
uppsättning av värderingsmässiga mål. Frågan om innebörden i social hållbarhet kan därmed 
inte bara ställas abstrakt utan frågan om vilka och vad det är vi planerar för väcks.  
 

1.2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska hur och vilken kunskap som verkar för att 
legitimera normativa representationer av begreppet social hållbarhet inom 
samhällsplanering och byggande.  
 

1.3. Frågeställningar  
• Vilka idéer, värden och föreställningar ligger till grund för konstruktion av begreppet 

social hållbarhet inom samhällsbyggandet idag?  
 

• Vilka upplevda möjligheter och begränsningar framträder i aktörernas utsagor 
gällande begreppet social hållbarhet?  

 

1.4. Disposition  
För att underlätta läsning av uppsatsen ställs en disposition upp. Den visar kortfattat hur 
varje avsnitt är upplagt och vad det innehåller. 
 

1. Inledning 
I inledningen presenteras en bakgrund till ämnet samt syfte, problemformulering och 
frågeställningar.  
 

2. Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkterna utgörs av två olika perspektiv. Först ges en introduktion till 
Pierre Bourdieus fältanalys och därefter följer en genomgång av Norman Faircloughs kritiska 
diskursanalys.  
 

3. Tidigare forskning 
I den tidigare forskningen presenteras en sammanställning av olika sätt att behandla social 
hållbarhet. En genomgång av alternativa sätt att definiera samt operationalisera begreppet 
presenteras därtill.    
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4. Metodologi och tillvägagångsätt 
I metodavsnittet redogörs för hur arbetes empiriska källmaterial har samlats in via kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer. Uppsatsens diskursteoretiska förhållningssätt med 
diskursanalys som metod presenteras. Studiens analytiska ramverk presenteras även med 
begrepp utifrån de teoretiska utgångspunkterna.  
 

5. Resultat och Analys 
Här presenteras uppsatsens resultat och analys. Avsnittet är uppdelat i tre olika teman som 
täcker in uppsatsens två frågeställningar. Varje tema avslutas med en sammanfattande 
analys.  

 
6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet och analysen med syfte att ge svar på uppsatsens två 
frågeställningar.   
 

7. Slutsatser 
Här lyfts studiens resultat och analys till en mer generell nivå för att återkoppla till 
uppsatsens övergripande syfte.   
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2. Teoretiska utgångspunkter 
Arbetets huvudsakliga teoretiska perspektiv bygger på sociologen Pierre Bourdieus arbete. 
Anledningen till att valet föll på Bourdieu för att studera normer och värderingar är att hans 
sociologi bidrar till att förklara individuella vägar samt samhälleliga förändringar genom att 
belysa sociala och kognitiva strukturer (Grenfell & Lebaron, 2014:19; Stahl, 2016:1094). 
Bourdieus sociologi och begrepp kan därmed ge en förklaring och beskrivning till hur 
planering fungerar. Begreppen är dock abstrakta och för att ge dem ett empiriskt innehåll 
kommer de att kompletteras med några diskursanalytiska verktyg från Norman Faircloughs 
kritiska diskursanalys. Den kritiska diskursanalysen ger ytterligare stöd för att undersöka 
normer och värderingar genom att den riktar in sig på hur aktörerna faktiskt pratar om 
planering. Faircloughs kritiska diskursanalys kommer således ge konkreta verktyg för att 
undersöka diskursen. Det teoretiska perspektivet kommer att ligga till grund för analysen av 
det empiriska materialet. Begrepp hämtade från Bourdieu och Fairclough kommer 
sammanställas till uppsatsens analytiska ramverk som presenteras vidare i kapitel 4. 
Metodologi och tillvägagångsätt.  
 

2.1. Fältanalys   
Pierre Bourdieu (1930–2000) var en fransk sociolog och filosof. Efter en kortare genomgång 
av grunderna i Bourdieus fältanalys kommer uppmärksamheten riktas mot några av teorins 
nyckelbegrepp. Därefter presenteras Bourdieus syn på språk och värderingar.  
 
Bourdieus sociologi bygger på en socialkonstruktivistisk syn av mänsklig praxis vilket innebär 
att verkligheten ses som socialt konstruerad. För att beskriva hur verkligheten och kunskap 
är konstruerad utgår Bourdieu från relationen mellan strukturer och agenter (Grenfell & 
Lebaron, 2014:9-11). Grenfell och Lebaron (2014:9) definierar struktur som förhållandet 
mellan en individ och den sociala världen, vilket innebär att sociala processer består av social 
praxis (handlingar) såväl som social diskurs (kommunikation) samt den kontext där agenter 
och grupper befinner sig. Enligt Bourdieus sociologi är detta förhållande relationellt vilket 
medför att samhället ontologiskt konstitueras genom både handlingsmässiga och språkliga 
yttringar (Ingemann Holm, 2016:120). Relationen mellan struktur och agent ger genom dess 
sammankopplingar definierande samhälleliga principer. Bourdieus sociologi innebär 
därigenom att samhället är socialt konstruerat av människor som påverkar och påverkas av 
varandra.  
 
Grenfell och Lebaron (2014:10) menar samtidigt att det enligt Bourdieu inte finns några 
interaktioner mellan agenter, utan det som finns i den sociala världen är just relationer i den 
mening av objektiva relationer som existerar oberoende av individers medvetande och vilja. 
Individer har dock förmågan att förändra strukturerna, även om de inte har möjlighet att 
konstruera vad som helst. Begränsningen ligger i att vad individer konstruerar är beroende 
av både kontext och vilja. Möjligheterna och förmågan till att skapa den konsensus som 
krävs för förändring beror på samhällets maktkonstellationer. Styrkan i dessa 
maktkonstellationer beror i sin tur på kontextuella omständigheter i ett givet samhälle 
såsom praxis och diskurs (Ingemann Holm, 2016:121). Samhället blir genom detta 
resonemang en social konstruktion med ett möjlighetsområde som är beroende av både 
kontext samt av den vilja och mål som agenter har (Ingemann Holm, 2016:121). Bourdieus 
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sociologi medför således ett dialektiskt förhållande mellan konkreta strukturer av social 
organisation och strukturer av symboliska system (Grenfell & Lebaron, 2014:12). Allt vi vet 
om världen är därför både etablerat och utvecklas som en konsekvens av individuella 
handlingar. Bourdieu beskriver denna dialektiska relation enligt följande citat:  
 

”He defined his approach as a ‘science of the dialectical relations between 
objective structures… and the subjective dispositions within which these 

structures are actualized and which tend to reproduce them’.” (I Grenfell & 
Lebaron, 2014:13) 

 

2.1.1. De tre nyckelbegreppen  
Nyckelbegreppen kapital, habitus och fält är de centrala beståndsdelarna inom Bourdieus 
fältanalys. Begreppen fungerar som redskap för bearbetning och förståelse av människors 
agerande. Begreppsförklaringarna går in i varandra vilket gör att de hänger ihop och inte kan 
ses som enskilda koncept. De sätter inte heller etiketter på observerbara fenomen utan 
Broady (1991:167) menar att begreppen blir mest rättvisande om de uppfattas som 
forskningsredskap. Genom att se dem som forskningsredskap kan begreppen användas för 
att slå hål på fenomen som uppfattas vara självklara för att därigenom komma åt strukturer 
och relationer. Den konceptuella verktygslådan får således mening först när begreppen 
anpassas och appliceras på ett forskningsobjekt. För att kunna göra denna anpassning och 
applicering följer därför nedan en introduktion till Bourdieus nyckelbegrepp.   
 
Kapital  
Ett centralt begrepp hos Bourdieu är kapital som kan definieras som värden, tillgångar eller 
resurser (Broady, 1991:169). Dock måste det värderas högt enligt flera personer för att 
räknas som kapital. Kapital bildas således när en individs, grupps eller institutions tillgångar 
och egenskaper värderas högt samt eftersträvas av andra individer, grupper eller 
institutioner i omgivningen. Det relationella i Bourdieus begrepp medför därmed att värde 
för kapital endast bildas när det råder samstämmighet hos olika agenter om de tillgångar 
som eftersträvas (Broady, 1991:170).  
 
Det finns flera olika sorters kapital varav symboliskt kapital kan beskrivas som det mest 
grundläggande kapitalet. Broady (1991:171) menar att symboliskt kapital är det som av 
sociala grupper erkännes som värdefullt och tillerkännes värde. Även Grenfell och Lebaron 
(2014:19) uppger att symboliskt kapital innebär det kapital som byggs upp av att en individ 
eller grupp har värden som rankas högt samt inger heder och/eller god tro. Därigenom är 
symboliskt kapital ett allmänt begrepp som inom Bourdieus fältanalys används för att 
beskriva och fånga in att vissa människor, institutioner, examina eller titlar med mera har en 
högre grad av värde än vad andra har. Det symboliska kapitalet kan i sin tur konkretiseras till 
andra former av kapital såsom exempelvis kulturellt kapital, utbildningskapital eller 
vetenskapligt kapital (Broady, 1991:171).  
 
Det finns även kapital som inte är underkategorier till det symboliska kapitalet, exempelvis 
socialt kapital. Socialt kapital är, dock något förenklat, tillgångar i form av förbindelser, det 
vill säga släktrelationer och personkontakter. Det är således de band som knyter individer i 



 13 

en grupp till varandra, men för att räknas som socialt kapital måste dessa band kunna 
omsättas i något som tillerkännes värde (Broady, 1991:177-179).  
 
Habitus  
Nyckelbegreppet habitus innefattar det system av dispositioner som tillåter människor att 
handla, tänka och orientera sig i den sociala världen (Broady, 1991:225). Dessa system 
bygger på sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra och uttrycka sig samt tänka 
som ristas in i människors kroppar och sinnen: 

 ”Människors habitus, som formats av de liv de hittills levt, styr deras 
föreställningar och praktiker och bidrar därmed till att den sociala världen 

återskapas eller ibland – nämligen i händelse av bristande 
överensstämmelse mellan människors habitus och den sociala världen – 

förändras.” (Broady, 1991:225) 

Broady (1991:229) menar att habitusbegreppet syftar till att vara en förklarande del mellan 
sociala förhållanden och individers beteende. Det en given habitus möjliggör är ett bestämt 
register av strategier som, alltid i relation till de aktuella omständigheterna, ger människor 
ett bestämt spelrum (Broady, 1991:230). Barret (2015:5) menar att genomförande av olika 
strategier går via människors språkbruk. Handlingar, tankar och uppfattningar ses därmed 
inte som avtryck av den yttre världen, utan är resultatet av individers habitus tillsammans 
med de sociala sammanhangen där de möts. Ett och samma beteende kan därmed ha olika 
mening samtidigt som samma habitus kan ge olika beteenden (Broady, 1991:229). Ur det 
borudieanska synsättet existerar således ingen direkt och oförmedlad påverkan från de 
sociala strukturerna och normsystemen till individen. Människors handlingar är därigenom 
inte ett resultat av att de lär in och spelar upp roller. Deras förmåga att spela spelet förklaras 
med hänvisning till deras habitus tillsammans med den aktuella kontexten.  
 
Broady (1991:226) menar att begreppen habitus och kapital hänger nära samman då habitus 
i vissa fall kan vara en form av kapital. Enligt ovanstående begreppsbeskrivning av kapital 
syftar det till att beskriva det människor uppfattar vara värdefullt genom att rama in 
tillgångar som det existerar en marknad för. Alla människor har ett eget habitus, men det är 
marknaden som avgör värdet av denna och således hur väl olika habitus kan fungera som 
kapital. En individs habitus som tillerkännes värde är en form av kapital likaväl som en 
individs habitus som inte värderas högt inte är en form av kapital (Broady, 1991:226).  
 
Fält 
Det tredje nyckelbegreppet fält används för att ringa in olika typer av plattformar där sociala 
agenter kämpar om inflytande och erkännande. Broady föreslår en minimumdefinition av 
begreppet:  

”Med socialt fält avses det system av relationer mellan positioner besatta 
av specialiserade agenter och institutioner som strider om något för dem 

gemensamt.” (Broady, 1991:266)  

En viktig aspekt av fältbegreppet är att alla sociala sammanhang inte ska ses som sociala fält 
utan att just striden om ”det gemensamma” är den utmärkande aspekten hos ett givet fält 
(Broady, 1991:267). Inom det litterära fältet kan denna strid handla om vad som utmärker 
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god litteratur eller litterär kvalitet av exempelvis olika akademier, förlag och 
kulturredaktioner etcetera. Inom fotografifältet kan det röra strider gällande kriterier för 
fotografiers värde och vad som utmärker en god fotograf. Ett fält uppstår när människor 
strider om symboliska eller materiella tillgångar och Broady (1991:267) menar att ett fält 
uppstår bara om tillräcklig grad av autonomi föreligger. Med autonomi menas i detta fall att 
ett fält äger sin egna specifika logik, investeringar, insatser och vinster (Broady, 1991:266-
267). Investeringar behöver dock inte ha en koppling till ekonomiska investeringar utan 
Broady (1991:209) menar att begreppet investeringar likaväl kan användas för att undersöka 
vad människor använder och lägger sin tid på.  
 
En undersökning av fält enligt Bourdieu innebär bland annat att konstruera det system av 
relationer som förbinder positionerna samt att skilja på de dominerade och dominerande 
positionerna men även att kartlägga de typer av investeringar och insatser som avkrävs 
agenterna. Broady (1991:269-271) menar att fältbegreppet kan användas för att utforska 
eller konstruera olika slags av objekt, vilket innebär att forskaren kan använda begreppet 
som ett sökarljus riktat mot olika system av relationer mellan positioner. Ett fält är således 
ett konstruerat system av relationer mellan positioner såsom institutioner, grupper eller 
individer (Broady, 1991:271). Relationerna finns i den sociala verkligheten och genom 
begreppets utforskande karaktär kan forskaren konstruera och synliggöra dessa.  
 

2.1.2. Bourdieu, språk och värderingar  
Bourdieus syn på språk innebär att språk är ett grundläggande element för människors 
sociala liv. Susen (2013:201-204) menar att människors sociala värld binds samman av 
diskurser, värden och perceptionsformer. Språk och den sociala världen hänger således 
samman: 

“We see what language lets us see, and language sees what society lets it 
see.” (Susen, 2013:204) 

Människor konstruerar därmed den sociala världen genom att använda språk och på samma 
sätt konstruerar språk den sociala världen genom människor. Enligt Bourdieu (1991:37) 
påverkas språkliga handlingar av strukturer inom människors språkliga habitus. Det språkliga 
habituset ger på så sätt människor en viss benägenhet att tala och utrycka sig på bestämda 
sätt, vilket är något som Bourdieu (1991:37) menar är det uttryckliga intresset. Bourdieus 
franska ord intérét kan bli översatt till orden intresse eller egenintresse på svenska. Broady 
(1991:207) menar dock att denna översättning inte fullt ut representerar Bourdieus syfte. 
Intresse i Bourdieus mening, enligt Broady (1991:207), bör istället användas för att studera 
fenomen som socialpsykologerna försökt komma åt med hjälp av begrepp såsom motivation.  
 
Hur förklarar då Bourdieu kopplingen mellan språk, intresse (motivation) och värderingar?  
Värderingar används i uppsatsen i en bred och relativistisk mening, vilket innebär att 
begreppet definieras som de synpunkter och åsikter som ges uppmärksamhet inom grupper. 
Ingen skillnad läggs heller i begreppen värdering och norm, utan deras innebörd i uppsatsen 
är densamma.  
 
Broady (1991:228) menar att många socialisationsteorier bygger på att det i samhället finns 
normer som införlivas som en del av individens personlighet, men Bourdieus sociologi skiljer 
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sig gentemot dessa teorier då ordet ”förkroppsligande” används. Enligt ovanstående 
begreppsförklaringar av nyckelbegreppen finns habitus nedlagt i kroppen och är således 
oförenligt med synen på människan som bärare av utvärtes sociala normer. Habitus fungerar 
som ett slags mellanled mellan yttre och inre, mellan samhällets normsystem och 
individernas internalisering av samma normsystem, mellan den allmänna kulturen och 
individernas attityder (Broady, 1991:241). Habitus erbjuder grunder för att inte enbart förstå 
värden som abstrakta idéer utan även som en förkroppsligad känsla av det goda inom oss 
(Pellandini-Simányi, 2014:654). Detta betyder således att en individs habitus ger en grund till 
värderingar via språkbruket.  
 
Den språkliga förmågan inom ett habitus ger olika grammatiska diskurser samt den sociala 
förmågan att använda dem i en bestämd situation. Bourdieu, enligt Susen (2013:205-206), 
menar att det finns olika sociala diskurser eftersom varierande sociala sammanhang 
producerar olika diskurser. Samtidigt har vi redan konstaterat att Bourdieu inte ser på språk 
som enbart ett verktyg för kommunikation. Språk skapar i själva verket kommunikativa 
relationer samt reproduktion av maktrelationer då makt återges inom språkets konstruktion 
(Susen, 2013:200). Språkets doxiska natur medför att maktrelationer synliggörs genom att 
språk bidrar till att skapa den allmänna uppfattningen om saker och händelser (Susen, 
2013:204-205). Doxa är ett av begreppen som inryms i Bourdieus fältanalys. Begreppet är 
ursprungligen ett grekiskt ord som kan beskrivas som outforskade och outtalade allmänt 
accepterade antaganden om världen, vilket därigenom skapar legitimitet genom 
språkbruket. Språk blir därigenom en form av symboliskt utbyte:    

“The struggle over language is a struggle over truth, and the struggle over 
truth is a struggle over symbolic power.” (Susen, 2013:212)  

Bourdieu (1991:37) hävdar således att språk är en form av symbolisk makt där 
maktförhållande mellan avsändare och mottagare aktualiseras. Frågan som då väcks är vad 
Bourdieu menar med symbolisk makt. Broady (1991) använder ett citat från en av de 
föreläsningar Bourdieu höll under år 1986 för att förklara vad symbolisk makt innebär: "Den 
symboliska makten är en makt att göra saker med ord." (Broady, 1991:171). Pellandini-
Simányi (2014) menar i sin tur att Bourdieu definierar symbolisk makt som makt genom 
erkännande av ”… ‘renown, prestige, honour, glory, authority’.” (Pellandini-Simányi, 
2014:666). Symbolisk makt är därmed en grupps eller agents kvaliteter som ges aktning av 
andra, vilket således är en del av det symboliska kapitalet.  
 
Kamp om symbolisk makt sker mellan grupper som skiljer sig åt gällande kapital och 
relationer. Varierande kapital ger olika strategier för att maximera den symboliska vinsten. 
Pellandini-Simányi (2014:655) menar att grupper försöker vinna symbolisk makt genom att 
använda redan existerande strategier för att kunna maximera sin symboliska vinning på sina 
befintliga tillgångar. Strategierna syftar till att öka den symboliska makten och kapitalet 
genom försök att framhäva sina kvalitéer som de mest betydelsefulla. Bourdieu, enligt 
Pellandini-Simányi (2014:657), menar dock att det inte är en rationell strategi, utan det är 
individers habitus och fältpositioner som skapar handlingar samt värderingar och därigenom 
strategier.   
 
Fältanalysens grundläggande socialkonstruktivistiska synsätt medför att värderingar ses som 
en fråga om sociala överenskommelser som ligger bortom individen (Pellandini-Simányi, 
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2014:654). Det är därmed inte individen i sig själv som är tävlings- och maktdriven i strävan 
efter symbolisk makt och kapital, utan det handlar om dennes position inom en grupp. 
Eftersom normer inom fältanalysen anses ligga utanför individers vilja att själva bestämma 
handlar det bourdeiskanska synsättet om de dominerande gruppernas maktkamp gällande 
olika intressen (Pellandini-Simányi, 2014:654). Bourdieu menar däremot inte att människor 
inte engagerar sig inom normativa och etiska frågor men att de gör det just för att främja sin 
position inom fältet och därigenom legitimera sin makt (Pellandini-Simányi, 2014:655).  
 
Bourdieu ser således att språk, intresse (motivation) och värderingar bygger på symbolisk 
makt och kapital. Det som värdesätts inom ett fält är de värderingar som bygger på de 
dominerandes gruppernas värderingar som representerar ett visst sätt att se på världen som 
tillerkännes värde av andra grupper. Det som uttrycks via språkbruk blir därmed ett sätt att 
främja sitt symboliska kapital och stärka sin position inom fältet. 
 

2.2. Kritisk diskursanalys   
I uppsatsens analys av det empiriska källmaterialet kommer jag använda mig av, som ett 
komplement till Bourdieus fältanalys, ett antal diskursanalytiska begrepp utvecklade av 
Norman Fairclough. Dessa teoretiska begrepp kommer att användas som ett sätt att ringa in 
och analysera textmaterialet. Diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 
(eller ett utsnitt av världen)” (Whinter Jørgensen och Philips, 2000:7), vilket innebär att 
diskursanalys är ett sätt att hjälpa oss att förstå språkets roll i hur vi skapar verkligheten 
(Bolander & Fejes, 2015:90). Whinter Jørgensen och Philips (2000:10) menar dock att 
diskursanalys inte kan användas i vilken teoretisk ram som helst, utan en sammanhängande 
ontologisk ram är viktig. Bourdieus ontologiska syn behöver således vara sammanhängande 
med världsuppfattningen inom den kritiska diskursanalysen. Låt oss därmed börja med att 
undersöka de bägge teoretiska utgångspunkterna.  
 
Det centrala i Faircloughs ontologi är att diskurs inte bara är konstituerad utan även 
konstituerande (Whinter Jørgensen & Philips, 2000:71). Diskurs är därigenom en viktig form 
av social praktik som förändrar och reproducerar kunskap samt sociala relationer. Precis som 
Bourdieu menar Fairclough, enligt Bergström och Boréus (2000:356), att diskurser står i ett 
dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner. Vidare menar Bergström och Boréus 
(2000:356) att kontexten där diskursen äger rum är central. Enligt kritisk diskursanalys är 
således diskurser formade av sociala strukturer och praktiker som både är diskursiva och 
icke-diskursiva (Bergström & Boréus, 2000:374) vilket stämmer överens med Bourdieus syn 
på diskurser. Enligt de två teoretiska perspektiven fungerar därmed varje kommunikativ 
händelse som en form av social praktik som reproducerar eller ifrågasätter 
diskursordningen. Whinter Jørgensen och Philips (2000:73) menar att språk inom den 
kritiska diskursanalysen bidrar till att skapa sociala identiteter och relationer samt kunskap- 
och betydelsesystem. Bourdieus dialektiska syn på världen innebär på liknande sätt att 
mänsklig handling bygger på internalisering av strukturer, institutioner och överlappande fält 
(Stahl, 2006:1093). Bourdieus fältanalys och Faircloughs kritiska diskursanalys utgår därmed 
från liknande ontologiska principer och skapar ett sammanhängande ramverk.  
 
Jag har i ovanstående resonemang givit en kort översiktlig bild av den ontologiska grunden 
inom Faircloughs kritiska diskursanalys. Sammanfattningsvis medför den kritiska 
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diskursanalysen att diskurser har tre olika dimensioner. Den första dimensionen innebär att 
språkbruket har en innehållslig del. Ytterligare en dimension är att språkbruket är en 
diskursiv praktik som innebär produktion och konsumtion av texter vilket medför att olika 
relationer mellan olika grupper etableras. Den tredje dimensionen är att språkbruket är en 
del av en bredare social praktik vilket konstruerar identiteter inom olika diskurser (Whinter 
Jørgensen & Philips, 2000:74; Bergström & Boréus, 2000:374-375). Det centrala inom kritisk 
diskursanalys är således att kartlägga förbindelserna mellan språkbruk och social praktik.  
 
Teoretiska begrepp från den kritiska diskursanalysen kommer användas som ett sätt att 
ringa in och analysera textmaterialet: 

”Genom att föra en detaljerad analys av texternas egenskaper med 
bestämda redskap kan man kartlägga hur diskurserna förverkligas 
textuellt, och man kan därmed komma fram till och underbygga sin 

tolkning.” (Winther Jørgensen & Philips 2000:75)  

Lingvistik blir därmed en viktig del av den kritiska diskursanalysen. Bourdieus fältanalys och 
Faircloughs kritiska diskursanalys ämnar användas för att komplettera varandras olika 
abstraktionsnivåer i uppsatsens analys. För att studera textens egenskaper kommer 
begreppen transitivitet, nominalisering och modalitet att användas. Uppsatsens analytiska 
ramverk kommer vidare att presenteras i kapitel 4. Metodologi och tillvägagångsätt. 
 
 

                                        
                                                   Figur 1: Den kritiska diskursanalysens tre dimensioner.  
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3. Tidigare forskning 
Kapitel 3. Tidigare forskning kommer beröra det forskningsfält som behandlar social 
hållbarhet inom samhällsplanering. Kapitlet utgör en sammanställning av olika sätt att 
behandla begreppet social hållbarhet. Inledningsvis ges en genomgång av begreppets 
flexibilitet samt de styrkor och svagheter som medföljer. Därefter följer en presentation av 
alternativa sätt att definiera och operationalisera begreppet.  
 

3.1. Social hållbarhet  
Som tagits upp i kapitel 1. Inledning är hållbar utveckling och social hållbarhet etablerade 
begrepp som ses som en självklar del av den fysiska planeringen. Detta eftersom sociala 
värden är inskrivet i de två övergripande lagarna som reglerar planering, nämligen Plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900) och Miljöbalken (SFS 1998:808). Trots att social hållbarhet är så 
pass välkänt och etablerat är det svårt att sätta fingret på vad begreppet egentligen innebär. 
De Roo och Porter (2007:1-2) menar att hållbarhet är ett mångtydigt begrepp med flera olika 
innebörder. Även Vallance et al (2011:342) menar att det finns många och varierande 
definitioner till social hållbarhet vilket har lett till ett konceptuellt kaos. Dempsey et al (2011) 
är av samma åsikt och menar att:  

“Social sustainability is a wide-ranging multi-dimensional concept, with the 
underlying question ‘what are the social goals of sustainable 

development?’, which is open to a multitude of answers, with no consensus 
on how these goals are defined.” (Dempsey et al, 2011:290) 

Begreppet kan således innefatta olika mål och sätt att ta dem till sig samtidigt som det inte 
finns konsensus i målens definition. Weingaertner och Moberg (2014:122) menar att det 
finns forskning som visar på att överanvändningen men samtidigt underteoretiseringen av 
konceptet hållbart innebär att det kan appliceras på flertalet olika målbilder. Denna 
flexibilitet tillför begreppet både styrka och svaghet. Styrka i flexibiliteten ligger i att det 
öppnar upp för möjligheten att anpassa begreppet efter kontextuella förutsättningar. 
Svagheten i denna flexibilitet är just svårigheten att fånga upp vad hållbarhet innefattar.  
Persson (2013:302) menar även att begreppet kan användas som ett rättfärdigande av 
åtgärder som egentligen inte kan anses vara hållbara, utan att de passar in på gruppers egna 
mål. Hållbar utveckling som koncept kan därmed innebära stora skillnader, vilket ger en 
osäkerhet i hur begreppet används i hållbarhersprocesser (Keskitalo & Liljenfeldt, 2013:16). 
Vallance et al (2011:342) menar att en bättre förståelse för sociala aspekter är avgörande för 
att kunna hantera de konkurrerade intressena inom de tre aspekterna av hållbarhet. 
Dempsey et al (2011:292) beskriver begreppet enligt följande: 

“Social sustainability is neither an absolute nor a constant. Social 
sustainability has to be considered as a dynamic concept, which will change 
over time (from year to year/decade to decade) in a place.” (Dempsey et al, 

2011:292)  

 
Hitintills visar den tidigare forskningen på att hållbarhet och social hållbarhet är begrepp 
som ger flexibilitet samtidigt som de behöver förklaras utefter kontexten. Begreppet är 
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således flytande vilket väcker frågan om hur tidigare forskning menar att social hållbarhet 
kan och bör hanteras. Nedan följer en presentation av olika sätt att definiera och rama in 
begreppet social hållbarhet.  
 
Dempsey et al (2011:289) hävdar att lite uppmärksamhet har getts till att definiera social 
hållbarhet med koppling till den byggda miljön. Artikeln The Social Dimension of Sustainable 
Development: Defining Urban Social Sustainability belyser aspekter av social hållbarhet som 
anses vara påverkade av den byggda miljön i skalan grannskap. Dempsey et al (2011) 
eftersträvar således inte att ge en övergripande definition av begreppet. Forskningen riktas 
mot den lokala, rumsliga skalan och social hållbarhet delas in i två övergripande 
dimensioner: social rättvisa (eng. social equity) samt hållbarhet i grannskapet (eng. 
sustainability of community) (Dempsey et al, 2011:291). Dessa kan i sin tur brytas ner till 
icke-fysiska och fysiska faktorer, med andra ord faktorer som går att se i samhället i stort och 
faktorer som går att finna i det byggda rummet. Den sociala rättvisan binds bland annat 
samman med politiska problem och tillgång till läkare eller skola, vilket innebär att 
tillgänglighet ses som en del av social rättvisa. Den andra dimensionen inbegriper fem olika 
faktorer: Social interaktion (eng. social interaction), Deltagande i kollektiva grupper och 
nätverk (eng. participation in collective groups and networks in the community), Stabilt 
grannskap (eng. community stability), Stolthet för platsen (eng. pride/sense of place) samt 
Säkerhet och Trygghet (eng. safety and secrity) (Dempsey et al, 2011:294-297). Identitet, 
trygghet samt sammanhållning och interaktion tillsammans med rättviseaspekter betonas 
därmed för att uppnå social hållbarhet inom urbana miljöer.   
 
I artikeln Social sustainability: a cathword between political pragmatism and social theory 
diskuterar Littig och Grießler (2005) hållbarhet som ett normativt och analytiskt koncept. 
Hållbarhet ses som ett svårt begrepp att identifiera då det handlar om mänskligt välmående 
vars innebörd kan skilja sig från person till person (Littig & Grießler, 2005:67). Littig och 
Grießler (2005:75) föreslår tre olika indikatorer för att bedöma de sociala dimensionerna av 
begreppet. Den första indikatorn ska behandla tillfredställelse av grundläggande behov och 
livskvalitet. Bedömning kan göras av faktorer såsom individinkomst, fattigdom, 
inkomstfördelning, arbetslöshet, utbildning, hälsa, säkerhet samt bostadsförhållanden. De 
två andra indikatorerna berör hållbarhetsdiskursen om social rättvisa samt social 
sammanhållning. Social rättvisa innebär både rättvisa angående fördelningen av ekonomiska 
varor såväl som lika möjligheter vad gäller livskvalitet och deltagande i samhället. Indikatorn 
social sammanhållning innefattar diskursen om integration i sociala nätverk, engagemang i 
aktiviteter men även toleranta attityder och solidaritet.  
 
Wolsko et al (2016) och Vallance et al (2011) diskuterar olika skalor av social hållbarhet och 
menar även de att begreppets betydelse skiftar utefter kontexten. Vallance et al (2011:342-
343) presenterar en modell över innehållet i social hållbarhet som består av tre olika 
indelningar. Den första av de tre är Utvecklingshållbarhet (eng. development sustainability) 
som täcker in de grundläggande mänskliga behoven samt rättvisa och jämlikhet. Den andra 
är Hållbarhetsbro (eng. bridge sustainability) som syftar till att täcka in forskning om 
förändringar i beteende för att uppnå bio-fysiska miljömål. Det sista elementet är 
Underhålla/Bevara hållbarhet (eng. maintenance sustainability) som innebär tankar om vad 
som kan upprätthållas av sociokulturella egenskaper med grund i förändring samt hur man 
aktivt genomför eller motstår förändringar för att bevara hållbarhet. Wolsko et al (2016) 
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diskuterar social hållbarhet i termer av tillgång (eng. access). Social hållbarhet beror på vad 
du har tillgång till vilket innebär att ditt utgångsläge definierar social hållbarhet för dig. 
Aspekter som spelar in är tillgång till (vistelse i) naturen, tillgång till information och 
utbildning samt tillgång till beslutsprocesser.  
 
Nedan presenteras två olika sammanställningar som Weingaertner och Moberg (2014) samt 
Dempsey et al (2011) menar är aspekter av social hållbarhet inom den urbana kontexten.  
 
Aspekter i den urbana kontexten   

• Tillgänglighet (tillgång till 
anställning, öppna ytor, lokal 
service, resurser) 

• Socialt kapital och nätverk 
• Hälsa och välbefinnande 
• Social sammanhållning och 

inkludering (mellan och inom 
grupper) 

• Säkerhet (verklig och uppfattad) 
• Rättvis fördelning av inkomst och 

sysselsättning  
• Lokal demokrati 

• Kulturarv 
• Utbildning och träning 
• Lika möjligheter och rättvisa 
• Bostads- och samhällstabilitet  
• Sammankoppling och rörelse 

(fotgängarvänliga 
transportförbindelser) 

• Känsla för plats och tillhörighet 
• Blandad användning  
• Attraktiva offentliga miljöer  

 (Weingaertner och Moberg, 2014:125) 
 
 
Fysiska aspekter Icke-fysiska aspekter 

• Stadsmässighet 
• Attraktiva offentliga miljöer 
• Anständigt boende  
• Lokal miljökvalitet och rekreation 
• Tillgänglighet (till lokal 

service/anläggningar/gröna 
områden) 

• Hållbar stadsdesign  
• Grannskap 
• Fotgängarvänliga områden 

• Utbildning och träning 
• Social rättvisa 
• Deltagande och lokal demokrati 
• Hälsa, livskvalité och välbefinnande  
• Social integration 
• Socialt kapital  
• Gemenskap 
• Säkerhet 
• Rättvis inkomstfördelning  
• Social ordning 
• Social sammanhållning 
• Gemenskapssammanhållning 

(sammanhållning mellan och bland 
olika grupper) 

• Sociala nätverk 
• Sysselsättning  
• Bostadsstabilitet  
• Aktiva samhällsorganisationer 
• Kulturella traditioner 

 (Dempsey et al, 2011:291) 
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Ovanstående forskning visar på olika konceptuella definitioner av social hållbarhet. 
Indikatorer, ramverk och checklistor är vanliga sätt att operationalisera och reducera 
problematiken till att bli mer lätthanterlig (Keskitalo & Liljenfeldt, 2012:16). Försök görs 
således att reducera problematiken till ett antal aspekter som går att genomföra och mäta. 
Sociala konsekvensanalyser, barnkonsekvensanalyser, space syntax och olika checklistor är 
exempel på sätt att reducera begreppet. Goel och Sivam (2015:65) menar dock att ett av 
problemen med ramverk är att de inte tar hänsyn till beteendeförändringar hos individer, 
vilket visar risken på att sådana operationaliseringar kan reducera och förenkla 
komplexiteten i en alltför hög grad.  
 
Goel och Sivam (2015:61) hävdar att huruvida den byggda miljön kan räknas som hållbar 
baseras på just individers beteende. De riktar in sig på hållbara eller inte hållbara 
materialistiska livsstilar och menar att utmaningen ligger i att ersätta ohållbara vanor med 
mer hållbara (Goel & Sivam, 2015:64). Social hållbarhet kan således även handla om att få 
människor att bete sig på ett visst sätt, vilket indikerar att begreppet kan användas som en 
slags manipulation för beteendeförändring. Goel och Sivam (2015:63) menar dock att det är 
problematiskt att identifiera och säga vad som är hållbart eller inte. För att kunna förändra 
individers beteende behövs kunskap om vad som är hållbart samt om beteendeförändringar. 
Vidare slår Goel och Sivam (2015:62, 65, 69) fast att mänskligt beteende skapas av 
personliga och sociala normer samt för att förstå beteende som är väldigt komplext behöver 
beteende studeras relationellt med den sociala praktiken, det vill säga samhället (Goel & 
Sivam, 2015:62, 65, 69).  
 
Ytterligare en del av problematiken är ansvaret över den sociala hållbarhetsutvecklingen. 
Frågor som social sammanhållning, kulturella värderingar, ekonomisk stabilitet och tillväxt, 
tillgång till anställning, utbildning samt hälsa och välbefinnande menar Weingaertner och 
Moberg (2014:124) antas ligga på lokala myndigheters ansvarsområde att behandla men att 
även andra grupper har ansvar i den komplexa frågan. I praktiken är det ingen enskild aktör 
som har ett explicit ansvar för sociala frågor varav en del av problematiken ses ligga i att 
sociala frågor antas vara inbäddade i politiken på en högre nivå vilket gör att behovet av 
frågorna på en lägre skala inte alltid övervägs (Weingaertner & Moberg, 2014:124).  
 
Den tidigare forskning belyser i viss mening att den sociala hållbarhetsdimensionen handlar 
om människors behov och välbefinnande, rättvisa, beteende, makt och rättigheter. 
Innebörden i social hållbarhet har även visats bero på vilken kontext man befinner sig i. 
Operationalisering kan göras genom ramverk eller checklistor, samtidigt som sådana riskerar 
att reducera problematiken och på så sätt förbise kontextuella aspekter. Problematik i hur 
kunskap ska fås om huruvida vad som är hållbart eller inte lyfts även i forskningen.  
 
Weingaertner och Moberg (2014) menar att det finns forskning som visar att konceptets 
styrka ligger i att det inte är exakt definierad. Begreppet blir då flexibelt och kan anpassas 
efter samhällets förändringar och behov. Flexibiliteten medför även att begreppets innebörd 
behöver arbetas fram ur en interaktiv process av dialoger och reflektion. Social hållbarhet 
kan därmed betyda och innebära olika saker för olika aktörer, d.v.s. betraktaren avgör vad 
begreppet skall innebära. Genom att förstå begreppet som något som bygger på olika 
normer och värderingar, samtidigt som det inte går att reducera till en bestämd norm, gör 
att det blir intressant att studera hur olika människor och grupper ser på social hållbarhet. 
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Föreliggande uppsats grundas på ett diskursanalytiskt förhållningssätt för att strukturera och 
analysera begreppet utifrån olika aktörers synsätt inom samhällsplanering och byggande. 
Denna metod bidrar till att analysera begreppsanvändning som en social praktik, snarare än 
att förutsätta givna betydelser hos nyckelbegreppen i materialet. Låt oss nu gå vidare till 
nästa kapitel för att diskutera uppsatsens metodologi och tillvägagångssätt mer ingående.  
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4. Metodologi och tillvägagångssätt  
Val av metod och metoddiskussion grundas på olika metodologiska överväganden. Bjereld et 
al (2009) beskriver metodologi som ”det tänkande och de principer som ligger till grund för 
sättet att arbeta” (Bjereld et al, 2009:108). Metodologin binder således samman 
uppstastens teoretiska perspektiv med uppsatsens konkreta metod för att kunna besvara 
uppsatsens frågeställningar. Syftet med detta kapitel är att presentera hur de metodologiska 
övervägandena har avgjort hur uppsatsens empiri har samlats in och analyserats. 
 

4.1. Diskursteoretiskt förhållningssätt  
Studier kan antingen vara kvalitativa eller kvantitativa. Kvalitativa studier innebär att 
tonvikten läggs på ord istället för på kvantifiering när det kommer till insamling och analys av 
data (Bryman, 2002:249). Lantz (2013:46) menar att kvalitativa analyser möjliggör förståelse 
av komplexa sammanhang och att det utifrån analys av enskilda fall går att belysa fenomen 
ur nya perspektiv. Kvalitativa analyser kan därmed ge ökad förståelse för olika fenomen och 
begrepp vilket är anledningen till att valet för undersökningen har hamnat på en kvalitativ 
studie. Studiens avstamp i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv innebär även att 
verkligheten och kunskap ses som socialt konstruerat. Det sätt vi talar om världen får 
därmed betydelse för hur vi ser på världen och så klart även för hur vi planerar samt bygger. 
Ord och dess betydelse blir på så sätt viktiga. Bakgrunden till studiens upplägg är ambitionen 
att fånga aspekter av en hållbarhetsdiskurs genom att undersöka vilka värderingar och 
betydelser som läggs i begreppet social hållbarhet av aktörer inom samhällsplanering och 
byggande.  
 
I förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar tillsammans med dess teoretiska 
perspektiv är diskursanalys en metod som kan bidra till en relevant analys för att fånga upp 
aspekter av en diskurs gällande social hållbarhet. Bergström och Boréus (2012:364-365) 
menar att diskursteoretiska begrepp med fördel kan användas som diskursanalytiska verktyg 
vid analys av inhämtat data. Analysen ämnar undersöka hur vi skapar vår verklighet genom 
tecknens betydelse, vilket betyder att hur vi talar om social hållbarhet skapar en viss ordning 
och entydighet. Diskursanalys är dock inte en enhetlig metod, utan medför vissa perspektiv 
och går således att anpassa. I denna studies analys kommer inspiration från Norman 
Faircloughs kritiska diskursanalys att användas. Den kritiska diskursanalysen kommer inte 
heller användas som ett färdigt analyspaket utan kommer användas tillsammans med Pierre 
Bourdieus fältanalys. Winther Jørgensen och Phillips (2000:10) menar att det viktiga är att 
”ett helt paket” väljs gällande de teoretiska utgångspunkterna och metoden. Pierre Bourdieu 
och Faircloughs kritiska diskursanalys har en liknande ontologi vilket gör att uppsatsen har 
en genomgående socialkonstruktivistisk utgångspunkt. Detta medför att de två perspektiven 
därmed går att kombinera.  
 

4.2. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer   
För denna uppsats har intervjuer använts för att samla in det empiriska källmaterialet. 
Denscombe (2009:233) menar att intervjuer är en lämplig datainsamling då forskaren är ute 
efter åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Det finns flera olika tänkbara sätt att 
genomföra intervjuer beroende på vad det är för slags undersökning det rör sig om. För 
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denna uppsats har kvalitativa semistrukturerade intervjuer valts att genomföras. 
Bedömningen grundas på att tonvikten under intervjuprocessen ligger på vad 
intervjupersonen uppfattar vara en förklaring och förståelse av händelser, mönster och 
beteenden, det vill säga fokus på normer och värderingar hos intervjupersonen (Bryman, 
2011:415). De övergripande frågeställningarna gjorde att ett beslut togs av att genomföra 
långa intervjuer, dock med en högsta tidsgräns på 60 min. Den långa intervjutiden grundas i 
att jag ville ha tid att undersöka begreppet i detalj och på djupet. Empirin har sedermera 
analyserats utifrån uppsatsens analytiska ramverk för att belysa hur olika aktörer inom 
samhällsplanering och byggande ser på begreppet social hållbarhet. 
 

4.2.1. Urval av intervjupersoner  
Bryman (2011:436) menar att det är svårt att avgöra hur många personer som behöver 
intervjuas för att teoretisk mättnad ska uppstå, det vill säga när intervjuerna inte längre 
bidrar med ny information. Bjereld et al (2009:121-122) menar samtidigt att tidsplanering är 
viktigt inom vetenskapliga studier då det är lätt att undersökningar dras ut på tiden då nya 
saker upptäcks. Eftersom denna uppsats har en strikt tidsram med ett satt slutdatum som 
inte kan flyttas har urval av intervjupersoner gjorts med hjälp av ett målinriktat urval. 
Målinriktat urval innebär att personer väljs ut som är relevanta utifrån forskningsfrågorna 
och problemformuleringen (Bryman, 2011:434). Med grund i att jag ämnar undersöka 
värden inom den svenska planeringskedjan från plan till byggande har följande 
aktörsgrupper valts ut: politiker och tjänstemän på kommunala plankontor, konsultföretag 
inom planering och samhällsbyggnad, byggföretag samt på Boverket. Intervjun med 
tjänstemän på Boverket syftar till att kunna fånga in information och synsätt ur ett nationellt 
perspektiv.  
 
Ytterligare en aspekt i urvalet är avståndet för att det ska vara praktiskt genomförbart att i så 
stor mån som möjligt utföra personliga intervjuer. Kommunerna som valts ligger därför på 
pendlingsavstånd från Karlskrona då det är min utgångspunkt under uppsatsskrivandet. 
Vidare har storleken på kommunerna sett till antal invånare avgjort på så sätt att det är de 
större kommunerna som valts ut. Konsultföretag och byggföretag som valts ut är 
väletablerade samt har kontor inom pendlingsavstånd från Karlskrona.  
   
Val av intervjupersoner inom ovanstående aktörsgrupper gjordes i sin tur med hjälp av 
snöbollsurval. Snöbollsurval är mest rimligt att använda vid strategiska urval, d.v.s. när det 
finns olika variabler att utgå ifrån (Trost, 2010:138). Snöbollsurval innebär att forskaren 
kontaktar ett fåtal personer för att sedan bli hänvisad till fler personer för ett större urval 
(Bryman, 2011:434). Detta är ett effektivt sätt att skapa ett urval samt att få reda på vilka 
personer som är värdefulla att ta med i undersökningen. Nackdelen är dock att det inte går 
styra urvalet för att säkerställa tillräcklig stor variation (Trost, 2010:139). Genom att använda 
ovanstående oberoende aktörsgrupper för urval har denna potentiella risk med variation 
försökts undvikas. För att få kontakt med intervjupersoner togs en första kontakt via mail till 
organisationens allmänna mailadress där uppsatsen och dess syfte presenterades. Kontakten 
vidarebefordrades sedan till en av organisationen utsedd lämplig person att intervju. 
 
Antalet personer begränsades utifrån ovanstående kriterier. Eftersom undersökningen har 
en kort tidsram var det tvunget att sätta ett slutdatum för datainsamling för att empirin 
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skulle hinnas analyseras. Allteftersom intervjuer genomfördes uppstod till viss del teoretisk 
mättnad då intervjuerna inte längre ansågs bidra med ny information. Detta ledde slutligen 
till att urvalet av intervjupersoner föll på två stycken politiker, tre stycken tjänstemän på 
kommunala plankontor, en tjänsteman från konsultföretag inom planering och 
samhällsbyggnad, två tjänstemän från byggbranschen samt två tjänstemän från Boverket.  
 
Intervjupersonerna är anonyma. Detta för att någon inte ska känna sig utpekad eller bli 
negativt påverkad av sin medverkan. Personerna har blivit informerade om att de är 
anonyma samt även blivit tillfrågade om att intervjun spelats in. Informanternas aktörsgrupp 
styr deras akronym. Politikerna kommer således kallas Politiker 1 samt Politiker 2 och de 
kommunala tjänstemännen kommer kallas Planarkitekt 1 osv.  
 

4.2.2. Tillvägagångssätt  
Det finns flera sätt att föra intervjuer. I denna uppsats har valet landat på att utföra 
semistrukturerade intervjuer. Precis som anledning till val ovan grundas bedömningen på en 
strävan att fokusera på informanternas värderingar. Enligt Denscombe (2009:234-235) 
genomförs semistrukturerade intervjuer genom att intervjuaren har en intervjuguide med en 
lista med ämnen och öppna frågor som ska behandlas, men är ändå flexibel och låter 
informanten utveckla samtalet i olika riktningar. Bryman (2002:301) menar att 
semistrukturerade intervjuer bygger på tanken att informanten ska ges utrymme att 
utveckla sina synpunkter utan att bli störd av intervjuaren. Till skillnad från en strukturerad 
intervju kan intervjuaren be informanten förklara vad hen menar. Denna flexibilitet ger 
möjlighet att lägga tonvikten på hur intervjupersonen uppfattar händelser och mönster. 
Flexibiliteten kan i sin tur genera aspekter som forskaren inte haft i åtanke och på så sätt 
kunna få information som skulle kunna gått förlorat om en strikt intervjuguide skulle följts.  
 
Teman i intervjuguiderna är samma oberoende av vilken aktörsgrupp som intervjuats, 
däremot har vissa av frågorna anpassats efter de olika grupperna. Utifrån uppsatsens 
frågeställningar upprättades följande teman:  

• Begreppets konstruktion 
• Strategier och verktyg för implementering av begreppet  
• Aktörers relationer 

Utgångspunkten för utformningen av intervjuguiderna var att frågorna skulle vara öppna och 
ge möjlighet för informanterna att tolka och svara utförligt inom tidsramen på max en 
timme. Intervjuguiderna redovisas i bilaga 1.  
 
Intervjuerna inleddes med att jag gav en kort introduktion till syftet med arbetet. Lantz 
(2013:91) menar att förtydligande av ramarna för arbetet inger förtroende genom att 
intervjun blir mer förutsägbar. Trygghet i en intervjusituation bidrar till att informanten 
vågar uttrycka sina åsikter och tankar fritt. Den första frågan menar Denscombe (2009:235) 
bör vara något som är lätt för informanten att svara på och som samtidigt utlöser till 
diskussion. Jag bad dem därför presentera sig själva följt av en öppen fråga om vad social 
hållbarhet innebar för informanten för att stimulera fortsatt diskussion. Frågorna behöver 
därefter inte komma i samma ordning som i intervjuguiden samt att andra frågor även kan 
ställas om de knyter an till något som informanten sagt (Bryman, 2002:301). I vissa intervjuer 
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behandlades frågorna i kronologisk ordning och i vissa anpassades ordningen utefter vad 
informanten tog upp.  
 
Intervjuer kan bland annat utföras personligt, via mejl eller telefon, enskilt eller i grupp. 
Intervjuerna i denna uppsats har försökt hållas vid personliga möten, men då snöbollsurvalet 
ibland ändock ledde till hänvisning till informanter på ett för långt reseavstånd har vissa 
intervjuer gjorts via telefon. Telefonintervjuer har använts för två stycken av intervjuerna. 
Trost (2010:42) menar dock att telefonintervjuer inte är lämpade för djupgående frågor och 
svar. Bryman (2011:432) hävdar dock att en fördel med telefonintervjuer är just att de 
tidskrävande resorna minskar. Strävan har ändock varit att utföra intervjuerna ansikte mot 
ansikte, då personliga intervjuer har fördelen att ögonkontakt möjliggörs. Genom att titta på 
informanten kan intervjuaren upprätthålla intresset vilken kan leda till att informanten ger 
mer information och utvecklar sitt resonemang (Trost, 2010:94). Trost (2010:86) menar även 
att oavsett typ av intervju är det viktigt att intervjuaren inte avbryter ett resonemang. 
Genom att låta informanten tänka i lugn och ro ges informanten utrymme att utforma sina 
egna svar och intervjuaren lägger inte ord i munnen.  
 
Reflexivet innebär att vår kunskap om världen aldrig kan bli helt objektiv, detta då forskaren 
använder begrepp för att beskriva världen som också är en del av den sociala världen 
(Denscombe, 2009:423). Forskarens utgångspunkter, både personliga och teoretiska, 
påverkar därmed process samt resultat genom urval och förkunskaper. Winther Jørgensen 
och Phillips (2000:148) beskriver kunskapsproduktion som en del i att skapa verkligheten 
samtidigt som den avbildar verkligheten. Data kan således påverkas av forskarens identitet 
genom den så kallade intervjueffekten, som innebär bland annat att intervjuarens kön, ålder 
och etniska ursprung påverkar informanten. Intervjueffekten får särskild betydelse när 
intervjun handlar om känsliga och personliga ämnen. Effekten kan bli att informanten känner 
sig besvärad och ger de svar som hen tror att forskaren efterfrågar (Denscombe, 2009:244-
245). Trost (2010:77) menar att intervjueffekten kan minskas genom att intervjuaren klär sig 
i neutrala kläder som inte sticker ut. Det finns dock gränser för vad som kan göras för att 
minska effekten inom småskaliga forskningsprojekt som denna uppsats. Det är därför viktigt 
att som intervjuare vara där för att lyssna och lära, vilket kan göras genom att tänka på att 
vara neutral och försiktig gentemot informantens uttalanden (Denscombe, 2009:246).  
 
Plats för intervjun är ytterligare en aspekt som kan påverka intervjun beroende på vilken typ 
av informant som intervjuas. Lantz (2013:96) menar att rummet där intervjun sker bör vara 
fritt från störande inslag. Dock går sådana detaljer inte alltid göra något åt och i sådana fall 
är det bara att göra det bästa i varje situation. För de genomförda personliga intervjuerna 
var inte lokalen för intervjun något jag bestämde utan informanterna bokade mötesrum på 
sina respektive arbetsplatser.   
 
För att dokumentera intervjuerna användes ljudupptagning för att möjliggöra transkribering 
och därigenom en djupare analys av materialet. Korta anteckningar fördes även under 
intervjuerna. En av intervjuerna utfördes dock utan ljudupptagning, då bedömningen gjordes 
att platsen var alltför bullrig. I det fallet var det nödvändigt att istället föra noggranna 
anteckningar och så snabbt som möjligt efteråt skriva en utförlig sammanfattning. 
Anteckningar och sammanfattning ur minnet riskerar dock vara utsatt för forskarens 
omedvetna tolkningar (Bryman, 2011:428).  
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Ytterligare en följd av att intervjun inte spelades in är att informanten kan ha blivit mer 
frispråkig än de övriga informanterna. Trost (2010:75) menar nämligen att informanter kan 
bli hämmade av vetskapen om att de spelas in. Fördelen att lyssna en gång till och kunna 
uppfatta olika nyanser som missats under intervjun för att möjliggöra en noggrannare analys 
(Bryman, 2002:310) anses dock väga upp denna nackdel, varav de övriga har spelats in efter 
godkännande av informanterna.  
 
Denna studie syftar till att undersöka aktörernas uppfattning om begreppet social 
hållbarhet, vilket gör att jag inte behöver ställa mig kritisk till vad de säger under 
intervjuerna. Det är informanternas uppfattning som jag är ute efter, men det finns ändock 
en risk att studiens inriktning och/eller frågeställningar kan ha lett intervjupersonernas svar i 
en viss riktning. De kan även ha valt att inte lyfta fram vissa problem med begreppet för att 
deras organisation inte ska hamna i dåligt ljus. Det som kritiskt undersöks i studien är således 
hur begreppet social hållbarhet förstås.   
 
Kvantitativ och kvalitativ forskning skiljer sig åt och Bryman (2011:360) menar att forskare 
över lag är överens om att det inte är önskvärt att tillämpa den kvantitativa forskningens 
kriterier på den kvalitativa. En av anledningarna till detta är att de kvalitativa forskarnas 
begrepp och teorier utgör representationer och det kan därför finnas andra lika trovärdiga 
representationer av samma fenomen. Istället för de kvantitativa begreppen validitet och 
reliabilitet kan därmed begreppen tillförlighet och äkthet användas vid kvalitativa 
undersökningar (Bryman, 2011:353). Tillförlighet bygger på de fyra olika kriterierna: 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att kunna styrka eller konfirmera. 
Trovärdighet innebär att det är andras människors acceptans av forskarens beskrivning, 
bland alternativa beskrivningar, av den sociala verkligheten som avgör om forskningen 
verkar stämma. Genom att hålla mig så nära empirin som möjligt samt att tillvägagångsättet 
av studien är transparant underlättas avgörande av vad som kan och inte kan accepteras. 
Överförbarhet medför frågor om resultatet skulle se liknande ut i samma kontext men vid en 
senare tidpunkt. Genom att göra fylliga beskrivningar av studiens resultat och metod 
underlättas bedömningen av överförbarheten. Pålitlighet innebär att det behövs en 
fullständig redogörelse av alla forskningens faser för att forskningen ska kunna granskas i 
efterhand. Det sista kriteriet är möjlighet att kunna styrka eller konfirmera, vilket innebär att 
forskaren försöker sammanställa att hen agerat i god tro och inte medvetet låtit personliga 
värderingar påverka (Bryman, 2011:354-355). Äkthet behandlar frågor såsom ifall 
forskningen undviker medvetna förvrängningar eller om forskningen hjälper till att öka 
förståelsen inom ett visst område (Bryman, 2011:356-357).  
 

4.2.3. Metodkritik  
Alla vetenskapliga tillvägagångsätt har för- och nackdelar. Fördelar med kvalitativa intervjuer 
är att de producerar data som baseras på informanternas prioriteringar och åsikter. 
Semistrukturerade intervjuer är en flexibel metod som tillåter att inriktning utvecklas och 
förändras utefter vad informanterna väljer att tala om. Detta belyser ytterligare en fördel 
med valet för insamling av empiri vilket är att det ger en stor mängd data då informanterna 
ges utrymme att utveckla sina synpunkter och lyfta fram vad de anser vara viktigt 
(Denscombe, 2009:267). Flexibiliteten är viktig även i andra avseenden. Det kan gälla 
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flexibilitet med tekniska problem vid inspelning eller att någon inte vill spelas in på band. En 
aspekt är att samtalet ofta fortsätter när inspelningen är avslutad och denna flexibilitet 
medför möjlighet att anteckna det som sades då informantens spontana åsikter eller 
information kan komma fram (Bryman, 2002:301). Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
blir således en lämplig metod för att undersöka och fånga upp de värderingar och 
innebörder som olika aktörer lägger i begreppet social hållbarhet.  
 
Nackdelar som följer med kvalitativa intervjuer är att de kan vara tidskrävande, både när det 
gäller transkribering samt att dataanalysen kan bli besvärlig då intervjuerna ger data som 
inte är förkodade (Denscombe, 2009:268). De ovan beskrivna fördelarna anser jag dock väga 
upp dessa nackdelar då studien ämnar undersöka just informanternas värderingar. Andra 
nackdelar är den ovan beskriva intervjueffekten samt att vetskapen om ljudupptagning kan 
göra att informanter bli hämmade i sina svar (Denscombe, 2009:269). Detta har jag försökt 
motverka genom att utforma intervjuguiden med övergripande teman och öppna frågor. Jag 
har även under intervjuerna försökt hålla mig neutral och öppen. Hur pass jag lyckades med 
det är naturligtvis svårt att själv avgöra under intervjuns gång. Men genom att intervjuerna 
spelades in för att sedan transkriberas så kan detta uppmärksammas och tolkas vid 
bearbetning av materialet.  
 

4.3. Studiens tillvägagångsätt  
Som inledningen till kapitlet visar är socialkonstruktivism och diskursanalys ett 
förhållningssätt med vissa teoretiska förutsättningar. Diskursanalys är därmed inte en 
specifik metod. Dessa förutsättningar möjliggör för vissa tillvägagångsätt samtidigt som de 
utesluter andra vilket medför att undersökningen genomförs enligt vissa mönster. Den 
inledande genomgången av det insamlade källmaterialet utgörs av en grundlig genomläsning 
där jag läst och läst om för att finna teman samt begrepp för konstruktion av social 
hållbarhet. I resterande del av metodkapitlet presenteras uppsatsens analytiska ramverk 
som väglett mig genom det analytiska arbetet.  
 

4.3.1. Analytiskt ramverk  
Det analytiska ramverket innehåller de begrepp som kommer användas för analys av 
uppsatsens textmaterial. Ramverket är en kombination av begrepp från Pierre Bourdieus 
fältanalys och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. De två olika utgångspunkterna är 
tänkta att komplettera varandra då de täcker in olika abstraktionsnivåer. De teoretiska 
utgångspunkterna är tidigare beskrivna i stora drag, vilket gör att det nu är motiverat att 
bryta ner dessa till de beståndsdelar som jag anser är anpassade för att ge svar på 
uppsatsens frågeställningar.  
 
Fältbegreppet är ett av de centrala begreppen i Bourdieus sociologi. Pellandini-Simányi 
(2014) definierar begreppet enligt följande citat: “Fields are organized around specific stakes 
that all participants of the given field pursue.” (Pellandini-Simányi, 2014:656). Fält är således 
plattformar där agenter kämpar om inflytande och erkännande om något som är gemensamt 
för dem (Broady, 1991:266). Inom litteraturens fält kan det handla om rätten att döma om 
litterär kvalitet och inom fotografins fält kan det kan handla om rätten att döma vilka 
fotografier som räknas som konst eller inte konst. Samhällsplanering och byggande med dess 
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olika aktörer med det gemensamma intresset och målet att planlägga mark och vatten samt 
att bygga kan därmed ses vara ett fält. Diskursen om hållbarhet och ännu mer avgränsad till 
social hållbarhet blir därmed alltför avgränsat för att utgöra ett fält. Jag ska därför inte 
undersöka fältet gällande samhällsplanering samt byggandes uppbyggnad och funktion utan 
uppsatsen befinner och rör sig inom ett fält. Det analytiska ramverket ämnar därmed inte 
användas för att undersöka ett autonomt fält i Bourdieus mening. Genom att vi rör oss inom 
ett fält menar jag ändock att Bourdieus begrepp är användbara för att synliggöra hur 
diskursen runt social hållbarhet är uppbyggt då begreppen ger en förklaring till hur 
planeringen och byggande fungerar genom att synliggöra aktörers positioner och relationer.  
 
Vilka begrepp inom de bägge teoretiska utgångspunkterna kan således användas för att 
besvara uppsatsen frågeställningar? Stahl (2016:1094) menar att det inte finns ett bästa sätt 
att applicera Bourdieu, utan att sociologin behöver anpassas utefter kontexten. De begrepp 
som jag anser vara lämpade från Bourdieus fältanalys är symboliskt kapital, habitus samt 
doxa. Från den kritiska diskursanalysen anser jag att de följande tre begreppen transitivitet, 
modalitet och nominalisering är lämpade. Resterande del av ramverket kommer ägnas åt att 
operationalisera dessa begrepp och beskriva hur de kommer att användas samt vad jag 
anser att de kan bidra till i uppsatsens analys av det empiriska materialet. 
 
Det symboliska kapitalet kommer användas för analys i denna undersökning med grund i att 
det är en övergripande form av kapital som i princip är allt som av sociala grupper 
tillerkännes värde (Broady, 1991:169). Det symboliska kapitalet är således ett allmänt 
begrepp som används för att beskriva och fånga in att vissa aspekter har en högre grad av 
värde än vad andra har. Det som värdesätts inom ett fält är dess grundläggande etik, med 
andra ord dess centrala värderingar (Pellandini-Simányi, 2014:656). Symboliskt kapital 
kommer användas för att analysera vilka kunskapselement som anses värdefulla inom 
diskursen gällande begreppet social hållbarhet.  
 
Aktörer inom planeringsfältet behöver inte vara överens om hur planeringen ska gå till, utan 
inom ett fält kan det finnas olika konflikter och pågå förhandlingar. Inom fält kan det även 
finnas tysta överenskommelser, det vill säga faktorer som alla aktörer är överens om och 
som därmed inte behöver debatteras. Det som är gemensamt för flertalet aktörer räknas 
som fältets doxa (Susen, 2013:204-205). Finns det således något som merparten av empirin 
visar att aktörerna är överens om så är det diskursens doxa gällande social hållbarhet.  
 
Habitus är en form av förkroppsligat kapital och avser de system av dispositioner som tillåter 
människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. Broady (1991:229) 
menar att habitus sätter en ram för människors handlande samt avgränsar möjliga 
handlingsstrategier. Pellandini-Simányi (2014:669) menar att habitus är användbart för att 
förstå hur värderingar verkar i praktiken. Värderingar är nämligen inte något abstrakt som 
existerar i den sociala världen runt omkring oss, utan något som finns inom människor i 
deras förkroppsligade habitus (Broady, 1991:227-228). Habitus kan således bidra till att ge 
en beskrivning av aktörers värderingar genom att studera dess bakgrund.   
 
Det analytiska ramverket är hittills på en abstrakt nivå då det ämnas användas för att 
beskriva och förklara hur värderingar kan ta sig uttryck. För att ramverket ska kunna 
operationaliseras i uppsatsens analys behöver det dock bli mer konkret, varav begreppen 
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från den kritiska diskursanalysen kommer in. Den kritiska diskursanalysen bygger till stor del 
på lingvistik jämfört med andra diskursanalysmodeller, det vill säga intresset ligger på olika 
aspekter av meningsbyggnaden i texten (Bergström & Boréus, 2000:376). Whinter Jørgensen 
och Philips (2000:93) menar dock att gränserna mellan analys av diskursen och av den 
sociala praktiken inte kan göras tydlig. Diskursen och den sociala praktiken har ett dialektiskt 
samband, vilket innebär att analysen av det empiriska materialet kommer röra sig fram och 
tillbaka mellan Bourdieus mer abstrakta begrepp och de mer lingvistiska begreppen från 
Faircloughs kritiska diskursanalys.  
 
I den här studien kommer jag att använda de tre analytiska begreppen transitivitet, 
nominalisering och modalitet. Transitivitet belyser hur syntaxen uttrycker perspektivvalet 
när en händelse eller relation beskrivs. Det handlar om hur händelser och processer förbinds 
eller inte förbinds (Whinter Jørgensen & Philips, 2000:87). Begreppet har tre grundstenar: 
processer, deltagare och omständigheter. Processer är handlingar eller händelser 
(Bergström & Boréus, 2000:281). Handlingar är något som utförs med avsikt medan 
händelser är något som inträffar som inte står under någons kontroll. Processerna kan vara 
materiella, verbala eller mentala. Bergström och Boréus (2000:282) menar att deltagare är 
aktörer eller mål för processer. En aktör är en individ som handlar medan ett mål kan vara 
både mänskligt såväl som icke-mänskligt. Omständigheter är faktorer såsom tid och plats 
(Bergström & Boréus, 2000:282). Transitivitet kan således användas i analysen för att skilja 
på händelser eller handlingar, med andra ord aspekter som aktörer uppger att de kan eller 
inte kan påverka.  
 
Det andra begreppet nominalisering innebär att verb och adjektiv byts ut genom att ersättas 
med substantiv (Bergström & Boréus, 2000:283). Genom att göra så kan orsakssamband och 
ansvar döljas. Nominalisering medför således att deltagare tas bort från processer då 
substantiven gör att språket uppfattas som mer förtingande.  
 
Modalitet är en term som används för att beteckna i vilken utsträckning en person står 
bakom det som uttrycks (Bergström & Boréus, 2000:376). Whinter Jørgensen och Philips 
(2000:88) menar att modaliteten får betydelse för diskursens konstruktion av sociala 
relationer såväl som kunskaps- och betydelsesystem. Uttryck som ”jag tycker det är varmt”, 
”det är varmt” eller ”det är kanske lite varmt” betyder således olika saker. Genom att 
studera om åsikter utrycks i jag-form eller vi-form framgår det om det är personens egna 
åsikter eller om de kommer från exempelvis organisationen. 
 
4.3.1.1. Praktisk användning av det analytiska ramverket  
Begreppen i det analytiska ramverket är dock inte användbara om de inte tas ner till en lägre 
abstraktionsnivå, de behöver med andra ord operationaliseras ytterligare. Vad säger således 
begreppen ovan om vad som ska studeras i praktiken? Av det analytiska ramverket framgår 
intresse av att studera aktörernas relationer för att kunna beskriva de normer och 
värderingar som tillskrivs begreppet social hållbarhet. Frågor som kan ställas till empirin blir 
därmed frågor om hur deras relationer ser ut. Är det någon institution som anses mer 
uppskattad än andra? Vilken aktör eller institution har högt inflytande? Vilka andra yttre 
faktorer ses påverka aktörernas värderingar? Vilket mål har de olika aktörerna? Är de 
gemensamma?  
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Det framgår även att det är av intresse att studera aktörernas bakgrund, vilket kan vara 
faktorer som deras ålder, utbildning eller tidigare arbetsplats. Genom att studera aktörernas 
bakgrund kan deras habitus fångas in vilket bidrar till att få en inblick till de värderingar och 
val som tas av olika individer. Skillnader eller likheter i aktörernas resonemang och 
värderingar kan således beskrivas genom att jämföra deras habitus.  
 
Det är även relevant att studera hur aktörerna väljer att definiera social hållbarhet. Är det 
personliga åsikter som lyfts fram eller används organisationer som ett stöd för att legitimera 
åsikter? De värden som värderas högt bidrar till att visa upp aktörernas gemensamma 
verkligheten samt vad som kommer att påverka efterföljande planering och byggande. Lika 
relevant är det att studera vad som inte värderas högt för att få en bild av planeringsfältets 
gemensamma verklighet angående begreppet. Detta kan studeras genom deras relationer 
samt genom de verktyg och strategier som uppges användas i praktiken.  
 
Utifrån denna genomgång framgår det att aktörernas bakgrund och deras relationer till 
varandra är viktiga delar att studera för att få en inblick i hur social hållbarhet konstrueras. 
Allt är dock relationellt, vilket innebär att allt måste förstås tillsammans. De analytiska 
begreppen hänger således ihop med varandra och kan i praktiken inte ses som oberoende, 
separata kategorier. De är sammanflätade och påverkar varandra vilket medför att de är 
beroende av varandra. Det är enbart för att på ett pedagogiskt sätt kunna förklara dem som 
de delas upp.  
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5. Resultat och analys  
I detta kapitel presenteras uppsatsens resultat och analys av det insamlade empiriska 
källmaterialet. Resultatet redovisas i samband med analysen eftersom jag vill undvika 
upprepningar och strävar efter att få en så kärnfull framställning som möjligt. Kapitlet 
kommer att utgå från det teoretiska perspektivet samt den tidigare forskningen. Vidare 
kommer återkopplingar göras till det analytiska ramverket för att förklara vad det empiriska 
materialet säger om diskursen gällande social hållbarhet. Kapitlet inleds med en 
sammanställning av aktörernas bakgrund för att åskådliggöra en del av deras habitus. Även 
samhällskontexten vid den tid då uppsatsen skrevs kommer kortfattat presenteras. Detta då 
den ses kunna bidra med förklaring och analys eftersom allt hänger samman relationellt. 
Därefter är kapitlet indelat i tre tematiska delar utefter uppsatsens två frågeställningar. Det 
första temat behandlar innebörd och värden i begreppet social hållbarhet och ämnar ge svar 
på den första frågeställningen. Den andra frågeställningen har delats in två olika teman, 
varav den ena behandlar åtgärder för social hållbarhet inom planering och byggande. Det 
andra temat behandlar styrmedel och process för social hållbarhet. Varje tema avslutas med 
en sammanfattande analys.  
 

5.1. Kontext och bakgrund  
I det analytiska ramverket redogjordes att studien inte tar plats i ett enskilt fält eftersom 
begreppet social hållbarhet är alltför avgränsat för att utgöra ett eget sådant. Diskursen 
gällande social hållbarhet är däremot en del av ett större fält som i viss utsträckning kan ge 
förklaring och beskrivning till varför informanter handlar samt värdesätter faktorer som de 
gör. En kort beskrivning av uppsatsens samhälleliga kontext anses därmed vara motiverat.  
 
Uppsatsen skrevs under våren år 2018, som även är valår. Den sittande regeringen är röd-
grön. Bostadsfrågor har länge varit aktuella, då det överlag har varit bostadsbrist under en 
tid. Feministiska frågor är i fokus och har blivit förstärkt av #Metoo-rörelsen. Miljö- samt 
invandrarfrågor är ytterligare en del av samhällsdebatten. Dessa frågor är således sannolikt 
viktiga valfrågor.  
 
Ett av begreppen i det analytiska ramverket är habitus. Habitus sätter ramarna för 
människors handlande och sätt att tänka (Broady, 1991:229). Som beskrivet i det analytiska 
ramverket kan informanternas habitus således ge en förklaring samt beskrivning till olika 
värderingar och synsätt. På nästa sida följer en presentation av informanternas bakgrund då 
åldersgrupp, arbetsplats, tidigare erfarenheter samt utbildning presenteras.  
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5.1.1. Habitus  
 
Informant Ålder Arbetsplats Tidigare erfarenhet Utbildning 
Konsult  50-55 

år 
Arkitekt,  
Tyréns 

Arkitektkontor samt 
kommunal 
verksamhet 

Arkitekt  

Planarkitekt 
1 

25-30 
år 

Kalmar kommun   Fysisk planering 

Planarkitet
2 

25-30 
år 

Kristianstads 
kommun 

Planarkitekt på annan 
kommun 

Landskapsarkitekt 

Planarkitekt 
3 

40-45 
år 

Växjö kommun  Kommunal 
verksamhet samt 
konsult 

Fysisk planering 

Politiker 1  Kommunfullmäktige
Ordförande i  
byggnadsnämnden 
Liberal 
Växjö kommun 

Arbetat med annat vid 
sidan av politiken 
fram till sin pension  

 

Politiker 2  Ordförande i  
byggnadsnämnden 
Liberal 
Kristianstads 
kommun 

Bygg- och 
fastighetsbranschen 
sedan 1967 
Byggsamordnare 
Boverket: 
Bostadsfinansierings-
program, Byggregler 
VD för MKB i Malmö 

 

Tjänsteman 
Boverket 1  

 Bebyggelseantikvarie 
Boverket 

Länsstyrelse samt 
kommunal 
verksamhet 

Byggnadsantikvarie 

Tjänsteman 
Boverket 2 

55-60 
år 

Samhällsvetare, 
Boverket 

Arbetat med 
inriktning turism 

Samhällsvetare 

Tjänsteman 
Bygg-
bransch 1 

 Produktionschef, 
NCC  

Arbetat inom 
byggbranschen sedan 
1970-talet. 
Administratör, 
linjechef, stab- och 
stödfunktion. Idag 
fokus på kundkontakt 
och skapa projekt 

 

Tjänsteman 
Bygg-
bransch 2 

35-40 
år 

Utvecklingsledare 
social hållbarhet, 
Skanska 

Planarkitekt på 
kommun 

Civilingenjör 
samhällsbyggnad 

Figur 2: Sammanställning av informanternas habitus.   
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5.2. Innebörd och värden i begreppet social hållbarhet 
Kapitel 3. Tidigare forskning visar att social hållbarhet är ett begrepp med flertalet 
definitioner samtidigt som det inte finns konsensus om målen (Vallance et al, 2011:342; 
Dempsey et al, 2011:290). De Roo och Porter (2007:1-2) lyfter att hållbarhet är ett 
mångtydigt begrepp, vilket innebär att det kan ha flertalet betydelser. Resultatet visar att 
informanternas huvudsakliga syn på begreppet social hållbarhet innebär en strävan efter 
rättvisa och trygga levnadsförhållanden med hög tolerans för samtliga människor oavsett 
deras ursprung, förutsättningar och erfarenheter. Värdeord som återkommer är social 
mångfald, deltagande, trygghet, inkluderande, tolerans, tillgänglighet, jämställdhet samt 
människan i centrum för samhällets utveckling. Social hållbarhet betraktas rent generellt 
som ett utav de övergripande målen för samhällsutvecklingen. Det uppvisas olika nyanser då 
informanterna betonar olika aspekter i varierande grad, men huvudbudskapet är detsamma. 
Dessa beskrivningar är återkommande i empirin, vilket indikerar att det finns en doxa 
gällande social hållbarhet, det vill säga en gemensam bild för hur begreppet förstås.    
 
Trots att resultatet således visar att det finns en doxa gällande social hållbarhet belyses även 
svårigheter med begreppet. Politiker 2 menar att social hållbarhet innefattar allt som skapar 
ett gott samhälle där människor känner trygghet och gemenskap. Politiker 2 lägger således 
en stor grad av troligtvis varierande värden i begreppets betydelse och belyser därmed dess 
mångtydighet. De övriga informanterna anser även de att begreppet är svårt att 
konkretisera eftersom det kan innehålla flera olika aspekter. Planarkitekt 3 respons på 
frågan vad social hållbarhet innebär var att skratta lite och ironiskt säga: 

”Tack för den frågan.” (Planarkitekt 3) 

Även Konsult uppvisar att svara på frågan vad begreppet innebär är problematiskt och svårt: 

”Ja, alltså för mig, jag blir lite stressad om man ska kunna svara enkelt på 
den frågan, utan jag… när man säger social hållbarhet så känns det som 

man vill lägga in en massa olika grejer.” (Konsult) 

Planarkitekt 3 menar att platser ska upplevas trygga och inkluderande, samtidigt som hen 
uppvisar just denna svårighet med att konkretisera och definiera: 

”Det kan ju vara att en plats ska vara avskild för lugn tillvaro, då får den ju 
ha en sådan utformning men det kan ju ändå upplevas trygg och vara 

inkluderande liksom. men fråga mig inte vad inkluderande är [skrattar lite]. 
Men ja alla ska känna sig välkomna.” (Planarkitekt 3) 

Den gemensamma bilden innefattar således värdeord som i sig själva kan ha olika innebörd, 
vilket medför att informanterna använder otydliga och mångtydiga begrepp för att beskriva 
ett annat otydligt och mångtydigt begrepp. De tre ovanstående citaten är således exempel 
på att social hållbarhet medför bekymmer när det kommer till att konkretisera dess innehåll.  
 
Planarkitekt 1 menar att innebörden i social hållbarhet varierar från projekt till projekt samt 
att de på planenheten inte har ett gemensamt sätt att arbeta med begreppet. Det blir 
därmed skillnader från person till person gällande de aspekter som betonas och lyfts fram.  
Dessa skillnader kan förklaras genom att studera aktörernas habitus tillsammans med den 
aktuella kontexten. Är det något i exempelvis aktörers utbildning som har lyfts fram som 



 35 

centralt för social hållbarhet kommer således aktörerna välja att fortsätta sätta de 
aspekterna i centrum. Informanterna för denna uppsats uppvisar således även skillnader. 
Exempelvis så lyfter Konsult vikten av att samhället behöver vara robust och flexibelt, vilket 
hen menar innebär ett samhälle som klarar av att möta motgångar och kriser. Konsult 
habitus kan användas för att söka en förklaring till denna beskrivning av begreppet. Hen 
arbetar i Malmö vars bakgrund innefattar osäkra områden och kriminalitet. Malmö har en 
historik med större sociala problem jämfört med de städer som övriga informanter är 
verksamma i. Genom habitus kan därmed en förklaring fås till synsättet Konsult har. 
Informanternas habitus kan således ge skillnader i vilka aspekter som lyfts fram.  
 
Tjänsteman Boverket 1 menar att social hållbarhet handlar om människor vilket betyder att 
en del av problematiken finnes i att människor är just individer och upplever saker olika. 
Handlingar, uppfattningar och tankar är ett resultat av individers habitus tillsammans med 
de sociala sammanhang där de möts (Broady, 1991:229). Detta tyder på att ett och samma 
beteende kan ha olika mening samtidigt som liknande habitus kan ge olika beteenden. Även 
Littig & Grießler (2005:67) menar att social hållbarhet handlar om mänskligt välmående och 
att innebörden därmed kan skilja sig från person till person. Utgångspunkten i individer är 
således en del av begreppets problematik eftersom människors habitus i samhället 
därigenom blir en del av begreppet. Planarkitekt 2 menar att medborgardialog är en viktig 
del för att få medborgarnas synpunkter.  

”Alla ska ha lika värde, och det här med att man ska tycka till. Det tycker 
jag är viktigt när det handlar om social hållbarhet.” (Planarkitekt 2)  

Fokus på medborgardialoger indikerar att det som framkommer vid dialogerna är viktigt och 
att medborgarnas åsikter således blir innebörden i social hållbarhet. Planarkitekt 2 menar att 
medborgarnas åsikter främst handlar om osäkra områden eller brist på service. På 
plankontoret görs sedermera en tolkning angående vad som behövs för att tillfredsställa 
medborgarnas behov och åsikter. Vad som därefter kommer med vid exploatering är dock 
inte något som Planarkitekt 2 kunde svara på. Medborgardeltagande anses således vara 
viktigt, samtidigt som dess egentliga inflytande inte kan uppvisas. Tjänsteman Boverket 2 
menar att en tidig medborgardialog är viktig för att undvika framtida problem. Det som 
medborgarna tycker går därmed inte säga vara det som bygger upp innebörden i begreppet 
social hållbarhet. Dock framgår det att det kan vara ett sätt att få mer acceptans för det som 
till slut byggs.  
 
Som ovanstående stycken visar beskrivs social hållbarhet genom värdeord som även de är 
mångtydiga begrepp, i den mening att de kan ges olika innebörder. Planarkitekt 1 arbetar 
med en fördjupad översiktsplan (FÖP) över ett område med politiska målsättningar att bli 
socialt hållbart. FÖPen innehåller en checklista på olika aspekter som anses bidra till att 
uppnå detta. Checklistan innebär exempelvis blandade upplåtelseformer, prioriterad gång- 
och cykeltrafik samt uppmuntring till fysisk aktivitet. Planarkitekt 1 belyser dock att trots att 
plankontoret och politikerna varit överens om aspekter att arbeta med i området uppstod 
svårigheter vid konkretisering och genomförande. Problematik uppstod då alla trodde att de 
var överens om innebörden i begreppen som användes. Planarkitekt 1 menar dock att när 
det kom till genomförandet insåg politikerna att de åtgärder som begreppen medförde inte 
innebar det de hade tänkt sig. Åtgärderna ansågs bland annat vara för dyra. Det blev en 
känslig fråga när det kom till att konkretisera eftersom området hade marknadsförts som ett 
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socialt hållbart område vilket gjorde att politikerna inte ville backa (Planarkitekt 1). 
Planarkitekt 2 belyser samma problematik med att konkretisera begreppet genom följande 
citat:  

”Än så länge är vi en översiktlig nivå, vi har jobbat med mål och strategier, 
och börjar gå ner på riktlinjer. Och sen när vi kommer ner på mer 

markanvändningskarta och så då kan det ju bli mer diskussioner om vad 
man tycker för då är det med hands on.” (Planarkitekt 2) 

Planarkitekt 1 menar samtidigt att deras mål i checklistan är vida och inte ger svar på vad 
som krävs för att en aspekt ska anses uppfylld. Olika meningsskiljaktigheter kan således 
uppstå och leda till kompromisser. Precisera målen och göra dem mätbara ses som en 
lösning på detta. Planarkitekt 2 har enbart arbetat i Kristitansstads kommun sedan hösten år 
2017 vilket gör att hen inte kan svara på hur de eventuella kommande diskussionerna på 
detaljplanenivå kan komma att påverka målen och strategierna som finns på 
översiktsplanenivå. Innebörden i själva begreppet är troligtvis oförändrad. Dock blir det 
sannolikt såsom Planarkitekt 1 uppger, nämligen att de tänkta åtgärderna som syftar till att 
uppnå social hållbarhet blir komprimerade.  
 
Konsult och Politiker 2 menar att människan behöver vara i centrum för samhällets 
utveckling. Politiker 2 tar sin utgångspunkt i att de tre hållbarhetskriterierna inte kan vara 
jämbördiga. Ur det mänskliga perspektivet måste den sociala hållbarheten vara målet för 
samhällets strävan, just för att samhället annars kommer falla sönder (Politiker 2). Vidare 
menar politiker 2 att den ekologiska och ekonomiska hållbarheten bör ses som 
förutsättningar och nödvändigheter. Vilket indikerar att den ekologiska och ekonomiska 
hållbarheten är de aspekter som faktiskt kommer först samt att beslut kan motiveras genom 
att uppge att de anses leda till social hållbarhet. Detta belyses av Persson (2013:302) som 
menar att social hållbarhet kan användas för att rättfärdiga åtgärder som egentligen inte kan 
anses vara hållbara. Tjänsteman Boverket 1 hävdar samtidigt att en del av problematiken 
ligger i att de tre hållbarhetsperspektiven delas upp. De tre olika begreppen överlappar 
varandra vilket gör att blicken behöver lyftas för att kunna hålla fokusen på just hållbarheten 
(Tjänsteman Boverket 1). Samtidigt menar Tjänsteman Boverket 1 att social hållbarhet är 
något som inte kommer kunna definieras och att det därför handlar om att försöka göra så 
minst dåliga beslut som möjligt. Även synen på begreppet hållbarhet varierar därmed hos 
olika aktörer.  

”Utmaningen idag, svårigheten är ju att man försöker träffa ett mål som 
egentligen inte går att definiera. Och som är svårt att mäta. Och det måste 

man acceptera.” (Tjänsteman Boverket 1) 

Dempsey et al (2011:290) menar att social hållbarhet är ett begrepp med flera dimensioner 
utan konsensus om hur målen är definierade. Social hållbarhet kan därmed beskrivas som 
ett konceptuellt kaos med olika betydelser. Det empiriska källmaterialet som presenterats 
ovan visar att detta stämmer. Samtidigt som det finns en generell gemensam bild gällande 
social hållbarhet är denna ändock fylld med mångtydighet och luddighet. Genom att studera 
modaliteten i hur informanterna uttrycker sig har det framkommit att innebörden som de 
olika aktörerna lägger i begreppet i första hand kommer från personliga åsikter. Undantaget 
är Planarkitekt 2 som styrkte sitt svar genom att hänvisa till folkhälsomyndigheten. 
Planarkitekt 3 uppger att hen vet att begreppet social hållbarhet egentligen innebär mycket 
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mer än det hen själv har valt att lyfta fram, men att hen ser på begreppet så just nu. Politiker 
1 och Tjänsteman byggbransch 2 konstaterar att de inte är särskilt pålästa om ämnet och att 
de därför svarar på intervjufrågorna utifrån sina egna synpunkter. Tjänsteman byggbransch 1 
menar att hen har en uppfattning om begreppets innebörd såsom trygga platser genom 
fräscha, rena byggnader och miljöer. Politiker 1 gör egen politik av begreppet då han säger: 
”Jag ska avslöja en sak, jag har inte läst på så värst mycket. Utan jag har mina tankar, mina 
svar i detta.”. Trots att informanterna pratar om sina egna åsikter är värdeord 
återkommande, såsom att ett socialt hållbart samhälle är tryggt, inkluderande, tillgängligt 
med hög tolerans och mångfald. Det som är återkommande är således det som lyftes som 
begreppets doxa i början av detta kapitel.  
 
Forskningsöversikten belyser att innehållet i social hållbarhet är kontextburet (Dempsey et 
al, 2011:292). Kan kontexten tillsammans med habitus förklara begreppet social hållbarhet? 
Vart kommer värdeorden ifrån? Den gemensamma bild, som de personliga åsikterna målar 
fram, innefattar oklara begrepp som i sig själva kan ha olika innebörd. Dessa värdeord är 
samtidigt begrepp som känns igen i den rådande samhällsdebatten. Tjänsteman Boverket 2 
berättar att deras uppdrag kommer från politiken och att det just nu ska vara feministisk 
stadsplanering eftersom det är inne i samhället idag. I slutet av 90-talet handlade däremot 
deras uppdrag till stor del om glesbygd och satsning på en levande landsbygd (Tjänsteman 
Boverket 2). Idag har däremot glesbygden hamnat i skymundan för urbana områden. 
Tjänsteman Boverket 1 stärker synen angående politikens tyngd i frågorna eftersom 
kommunerna har planmonopol. Alla blir samtidigt påverkade av den omvärld vi lever i vilket 
visar på begreppets social hållbarhets böjlighet.     
 
Det symboliska kapitalet, det vill säga det som värdesätts, går därmed att finna i de normer 
som finns i samhället i stort. Bourdieus fältanalys innebär att allt vi vet om världen är både 
etablerat och utvecklas som en konsekvens av individuella handlingar. Samhället är således 
en social konstruktion med ett möjligt område för förändring som är beroende av dess 
kontext och den vilja som aktörer har (Ingemann Holm, 2016:121). Människor i samhället 
influeras således av varandra samtidigt som samhällets normer påverkar människor. Allt 
hänger därmed samman relationellt. Det symboliska kapital som bygger upp begreppet 
social hållbarhet innebär ingen skillnad. Tjänsteman Boverket 1 menar att social hållbarhet 
är en fråga som dykt upp de senaste 10 åren och därefter blivit alltmer aktuellt. Förklaring till 
att begreppet är aktuellt ligger således i att samhällets normer har förändrats under denna 
tio års period. Kontexten är därmed en del i det som skapar det symboliska kapitalet, vilket 
belyser betydelsen av metapolitiken i samhället. De politiska frågorna som anses viktiga på 
en nationell nivå är således frågor som sedermera blir viktiga på en lokal nivå. I och med att 
allt är relationellt kan de politiska frågorna likväl komma från en lokal nivå till en nationell 
nivå. Tjänsteman Boverket 1 belyser att så kan vara fallet då hen berättar om ett 
regeringsuppdrag Boverket mottog år 2009:  

”De var rätt så först med socioekonomiska frågor och där var 
departementet på hugget och var rätt så tidiga måste jag säga. Men det 

har ju kommit mer och mer i ropet.” (Tjänsteman Boverket 1) 

Ovanstående citat visar att det inte går att spåra vart den aktuella samhällsdebatten och 
kontexten kommer ifrån. Normer i samhället samt individernas normer hänger därigenom 
ihop relationellt, detta då det inte går att säga vart de först kommer ifrån. Informanternas 
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svar av innebörden av social hållbarhet pekar därmed på att samhällets normer samt vad 
som är bra just nu politiskt är det som styr och influerar informanternas åsikter samt därmed 
hur social hållbarhet uppfattas – och i förlängningen kommer att tillämpas.  
 

5.2.1. Sammanfattande analys: Innebörd och värden i begreppet social hållbarhet 
Begreppet social hållbarhets mångtydighet och svårdefiniering framgår av informanterna 
och bekräftar forskningsöversikten (Dempsey et al, 2011; De Roo & Porter, 2007; Vallance et 
al, 2011). Samtidigt uppvisar informanterna en gemensam övergripande bild av vad 
begreppet innebär. Social mångfald, deltagande, trygghet, inkluderande, tolerans, 
tillgänglighet, jämställdhet samt människan i centrum för samhällets utveckling kan således 
ses vara planeringsinstansernas doxa gällande social hållbarhet. Trots informanternas olika 
bakgrunder och erfarenheter diskuteras samma doxa, samma värdegrund. Denna doxa 
innebär dock begrepp som inte heller är entydiga. Exempelvis menar Planarkitekt 2 att 
plankontoret och politikerna i Kristianstads kommun är överens om vad social hållbarhet 
innebär. Arbetet med frågorna befinner sig dock hittills på en abstrakt nivå och Planarkitekt 
2 belyser att det kan uppstå problem vid konkretisering. Även Planarkitekt 3 belyser 
problematiken när hen uppgav att platser ska vara inkluderande, men fråga inte vad 
inkluderande är. Värdeorden går på motsvarande sätt se inneha samma mångtydighet.  
 
De värdeord som lyfts fram återfinns i den nationella politiken idag. I och med att världen är 
relationellt går det dock inte avgöra om innebörden kommer från en nationell eller lokal 
nivå. Samhället påverkar individen samtidigt som individen påverkar samhället. Det är 
således rådande normer i samhället på en metanivå som tillsammans med individers normer 
som bygger upp värderingarna inom begreppet social hållbarhet. När kontexten och 
människors habitus ändras kommer därmed även betydelsen i social hållbarhet att ändras.  
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5.3. Åtgärder för social hållbarhet inom planering och byggande 
Det tidigare avsnittet i 5. Resultat och Analys visar att det finns en gemensam bild hos 
informanterna av vad social hållbarhet innebär. Innebörden i de värdeord som tillskrivs 
begreppet är dock svåra att definiera då de innehar en mångtydighet. Genom att 
konkretisera vad begreppet innebär i praktiken ämnar en djupare förståelse nås om hur 
informanterna ser på begreppet social hållbarhet. Flertalet informanter diskuterar 
bostadsfrågor kopplat till begreppet (Tjänsteman Boverket 1; Tjänsteman Boverket 2; 
Tjänsteman byggbransch 1; Politiker 1; Politiker 2; Planarkitekt 1; Planarkitekt 3). Även 
stadens utformning och fysiska struktur såsom exempelvis infrastruktur och nodpunkter 
behandlas av informanterna (Tjänsteman byggbransch 2; Konsult; Planarkitekt 2). Genom att 
implementera varierande åtgärder i den fysiska miljön förväntar informanterna att det ska 
uppstå positiva effekter som gynnar de övergripande värdena som läggs i begreppet social 
hållbarhet.  
 

5.3.1. Bostäder 
Planarkitekt 1 menar att ett steg mot social hållbarhet är att skapa boendemiljöer som 
passar för alla. Planarkitekt 3 är av samma åsikt och menar att det behöver finnas bostäder 
som är tillgängliga för alla grupper överallt i kommunen. Weingaertner och Moberg 
(2014:125) och Dempsey et al (2011:291) menar att bostads- och samhällstabilitet samt 
anständigt boende är aspekter av social hållbarhet. Lika möjligheter och rättvisa lyfts även 
som aspekter av Weingaertner och Moberg (2014:125). Informanterna lyfter således 
aspekter som pekats ut av forskning. Dock är dessa aspekter mångtydiga och ger därmed 
utrymme för tolkning. Låt oss därför undersöka närmare hur informanterna ser på bostäder 
genom att studera blandande upplåtelseformer samt hyresnivåer och kostnader kopplat till 
social hållbarhet. 
 
5.3.1.1. Blandade upplåtelseformer  
Blandade upplåtelseformer innebär att det ska finnas bostäder oavsett om du efterfrågar 
exempelvis villa, radhus eller lägenhet. Anledningen till att olika boendeformer behövs är att 
alla inte har samma förutsättningar (Planarkitekt 1). Planarkitekt 1 menar att ålder, 
ekonomiska förutsättningar, funktionshinder eller annan bakgrund avgör. Blandade 
upplåtelseformer i samma områden ses som ett sätt att undvika segregerade områden och 
istället skapa möjlighet för människor att mötas (Planarkitekt 1; Planarkitekt 3; Politiker 2). 
Beskrivet ovan menar Weingaertner och Moberg (2014:125) och Dempsey et al (2011:291) 
att anständigt boende samt bostads- och samhällstabilitet är en del av den sociala 
hållbarheten. Goel och Sivam (2015:61) hävdar samtidigt att den byggda miljöns hållbarhet 
grundas i individers beteende. Informanterna menar att blandade upplåtelseformer är en 
viktig aspekt av social hållbarhet genom att de anses kunna leda till att fler människor möts 
och därigenom skapa social mångfald. Människors beteende kan således påverkas genom 
den fysiska strukturen. Att blandande upplåtelseformer ska leda till mötesplatser är 
samtidigt allmänt vedertaget och näst intill ett mantra inom planeringen.  
 
I flera av informanternas svar går det att se kopplingar till socioekonomiskt svaga områden 
och sociala frågor som behöver lösas. Ett problem som Planarkitekt 3 ser i Växjö kommun är 
att det finns problem med trångbeboddhet och social utsatthet i ett av deras 
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miljonprogramområde, eftersom ”alla bosätter sig i samma område som kommer från andra 
delar av världen.” (Planarkitekt 3). Politiker 2 är av samma åsikt och menar att 
miljonprogramsområden fått en befolkning med låg utbildningsgrad samt hög arbetslöshet 
vilket har lett till utanförskap och kriminalitet. Således menar Politiker 2 att sociala problem 
delvis har sin grund i ett socialt utanförskap genom att man saknar utbildning eller arbete. 
Det är enbart Planarkitekt 1 som uppger att de arbetat med ett område bestående av villor 
där invånarna har hög medelinkomst. Detta område anses vara utsatt då det bara bor en 
grupp människor där, vilket gör att området inte kan räknas som socialt hållbart eftersom 
bara vissa har möjlighet att bo där. Blir du således pensionär eller ska flytta hemifrån som 
ung kommer du därmed behöva söka dig till andra områden. Blandade upplåtelseformer 
avses därigenom nyttjas för olika ändamål men med samma slutmål, nämligen ett mer 
integrerat samhälle med social mångfald. Dock skiljer sig således vilka grupper och områden 
i samhället som pekas ut som icke hållbara. Politiker 2 och Planarkitekt 3 menar att det 
handlar om att skapa trygghet i områden med social utsatthet i form av låg arbetslöshet och 
kriminalitet. Planarkitekt 1 uppger däremot att det handlar om trygghet i att kunna välja att 
bo vart du vill oavsett livsskede.  
 
Synen på styrning för blandade upplåtelseformer skiljer sig även åt mellan informanterna. 
Planarkitekt 3 berättar att Växjö kommun har en mättnad på bostadsrätter, samtidigt som 
det finns en stor andel hyresrätter jämfört med riket. Planarkitekt 3 hävdar däremot att den 
höga andelen av hyresrätter beror på att kommunen har många studentlägenheter som är 
hyresrätter. Samtidigt nämner inte Planarkitekt 3 något om på vilken skala blandning av 
upplåtelseformer sker, vilket innebär att de olika upplåtelseformerna kan ligga samlade men 
att Växjö ändock räknas som blandad på en stadsnivå. Studentlägenheter i ett 
campusområde indikerar att en stor del av hyresrätterna i kommunen ligger samlade. Fler 
bostadsrätter uppges behövas i kommunen för att det ska bli en jämn fördelning av 
upplåtelseformer enligt Planarkitekt 3, samtidigt som det framgår av ett lätt ironiskt skratt 
att hen inte håller med i detta.  
 
Politiker 2 är av annan åsikt och menar att fler hyresrätter inte är lösningen för att tillgodose 
fler med bostäder. Detta då det inte är säkert att människor vill bo i hyresrätter. Istället 
hävdar Politiker 2 att fler vill bo i bostadsrätter, det vill säga skulle människor få välja skulle 
de flesta vilja äga sitt boende. Omständigheter i samhället gör dock att hyresrätter är det 
som efterfrågas. Politiker 2 menar att ”under förutsättning att man kan bygga rätt typer av 
bostäder till rätt priser så är det ju ingen tvekan om att över 60 % av hushållen hellre vill bo i 
en ägd bostad än i en hyrd.”.  Politiker 2 fortsätter sitt resonemang med att det troligtvis 
skulle vara attraktivt för många med låg inkomst att kunna köpa en bostad med låg hyra om 
bostadsmarknaden var i balans.  
 
Kristianstads kommun försöker således inte styra upplåtelseform, utan Politiker 2 ser att 
deras uppgift är att ge villkor så att de som vill bygga kan bygga och äga det de vill. 
Planarkitekt 3 uppvisar däremot en strävan efter att styra upplåtelseformerna. I Växjö 
kommun finns det en målsättning med blandade upplåtelseformer, nämligen en tredjedel av 
hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Planarkitekt 3 menar dock att det inte alltid är 
att de får till denna målsättning. Kommunen går inte ut och styr när det är någon som vill 
köpa marken. De kan dock premiera om någon vill bygga hyresrätter, men kommer det in 
andra förslag så kommer de som vill bygga kunna bygga vad de vill (Planarkitekt 3). Som 
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konstaterade ovan anses blandade upplåtelseformer kunna leda till integrerade områden 
med möjlighet för människor att mötas (Planarkitekt 1; Planarkitekt 3; Politiker 2). Dock 
framgår det av informanterna att vilken upplåtelseform det blir vid exploatering inte är 
något som de helt kan styra över. Kommunerna kan ha målsättningar, men det är trots detta 
byggherren och marknaden som avgör vad som till slut byggs.  
 
Blandade upplåtelseformer som ett sätt att minska avstånd mellan människor och motverka 
monotona miljöer lyftes tidigare som ett sätt att arbeta mot social hållbarhet. Synen på hur 
blandade stadsdelar ska skapas råder det samtidigt delade synpunkter om. Genom att ta en 
närmare titt på det parti som politiker 2 är verksam i kan en förklaring till denna syn av 
styrning fås. Politiker 2 är liberal, vilket är ett parti som värnar om individens frihet samt 
varnar för följderna av omfattande samhällsingripanden. Planarkitekt 3s modalitet skiftar 
beroende om hen diskuterar innebörden i social hållbarhet eller ovanstående resonemang 
om blandade upplåtelseformer. Innebörden i social hållbarhet uttrycks i jag-form och 
målsättning med upplåtelseformer i vi-form. Hens lätta ironiska skratt gällande behovet av 
hyresrätter och bostadsrätter tyder på att det är beslut som kommer inifrån organisation 
och kan således vara sådant som Planarkitekt 3 inte håller med om fullt ut. Politiker 1 som är 
verksam i samma kommun som Planarkitekt 3 är liberal, precis som Politiker 2. Analysen 
visar således att blandade upplåtelseformer är en del av det sociala kapitalet, då det 
värderas högt som en lösning på sociala problem. Hur man ska använda sig av blandande 
upplåtelseformer i praktiken är dock något som inte har en gemensam värdegrund då 
informanterna uppvisar olika åsikter gällande detta.  
 
5.3.1.2. Hyresnivåer och kostnader  
Alltför höga hyresnivåer lyfts som en del i problematiken med att skapa integrerade 
områden av informanterna. Planarkitekt 3 anser att ”prisvärda bostäder” utifrån varje 
individs förutsättningar är ett bra begrepp för de bostäder som behövs. Prisvärda bostäder 
är ett samlingsnamn för bostäder med olika hyresnivåer och upplåtelseformer i såväl en ort 
på landet som i centrala områden, det vill säga i alla delar av kommunen. Planarkitekt 3 
menar dock att prisvärda bostäder är ett begrepp som hens politiker inte har godkänt.  

”Men prisvärda bostäder tycker jag är ett nyckelbegrepp. Alltså olika 
hyresnivåer i alla delar, olika hyresnivåer olika upplåtelseformer i alla delar 

av staden. Vi försöker åstadkomma det och är rätt så duktiga på att 
åstadkomma olika upplåtelseformer i våra nybyggda områden. Men vi 

lyckas inte att få varierande hyresnivåer egentligen, eftersom det är 
nyproduktion.” (Planarkitekt 3) 

Problematiken som Planarkitekt 3 ser med bostäder i nybyggnation är att hyresnivåerna för 
dessa blir för höga för att kunna passa varierande grupper med olika förutsättningar. 
Hyresnivåer är samtidigt något som informanterna uppger att de inte har möjlighet att 
påverka. Politiker 2 lyfter denna problematik och menar att det behövs bostäder som 
matchar efterfrågan och behov. Det ska finnas bostäder efter alla typer, men att lösningen 
inte ligger i att enbart fokusera på nybyggnation.  

”Vi som alla andra vet ju tillskottet är maximalt en procent utav 
beståndet.” (Politiker 2) 
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99% av alla bostäder finns således redan och frågan blir då hur de ska hanteras. Politiker 2 
menar att en metod är sociala förturer. Hen har tidigare arbetat i Malmö och beskriver olika 
bostadssociala insatser som kan hjälpa socioekonomiskt resurssvaga att ha råd med en 
bostad. Människors sysselsättning och inkomst är aspekter som Politiker 2 värdesätter i 
strävan efter att samhället ska bli socialt hållbart. Det är således en del av vederbörandes 
sociala kapital. Sociala förturer innebär att vid nybyggnation bestäms att exempelvis 10 % av 
bostäderna eller utav beståndet ska förmedlas via kommunal förmedling. Kommunens 
sociala förvaltning kan sedan förmedla lägenheterna med andrahandskontrakt. Genom att ta 
ut lägenheter ur ett befintligt bestånd pekas ingen ut som socialt utsatt och det skapas social 
mångfald. Vidare menar Politiker 2 att hyresgästerna har möjlighet att få ett 
förstahandskontrakt om de sköter sig och därmed inte behöva flytta.  
 
Även Politiker 1 lyfter problematiken med alltför höga hyresnivåer och menar att marknaden 
styr priserna. Politiker 1 är liberal vilket indikerar att hen anser att marknaden borde styra 
prisnivåerna. Hen ser dock att detta är problematiskt och menar att även om det går att 
producera billiga lägenheter är kostnaden enbart lägre för den första ägaren. När den ägaren 
sedermera vill sälja och flytta kommer värdet på bostaden att anpassas utefter priserna på 
marknaden och priset ökar således (Politiker 1). Dock menar Politiker 1 att tidigare försök att 
subventionera från statens sida inte varit lyckat. Politiker 1 ser därför inte lösningen åt 
varken mer eller mindre styrning från statens respektive marknadens sida. För att finna en 
förklaring till detta vänder vi oss mot hens habitus då Broady (1991:241) menar att habitus 
fungerar som ett mellanled mellan samhället och individen. Politiker 1 tidigare erfarenhet av 
subventioner går därmed ses vara grunden i att hen inte anser att det är lösningen. 
Samtidigt visar erfarenheten av marknadsstyrning att det inte heller är lösningen för att 
producera billigare lägenheter. Politiker 1 habitus är därigenom en förklaring till att hen inte 
anser sig veta hur problematiken ska lösas.  

”Det är kanon fina lägenheter, det är inget fel på dem. De uppfyller allting. 
Problemet är att det inte är billigt ändå. Ska man då, social hållbarhet, hur 
får man fram bostäder som kostar, en tre rum och kök som kostar 6000 kr i 

månaden? Jag tror inte det är möjligt, tyvärr. Sen är det ju det här äldre 
beståndet man måste jobba med och det är.. ja det är inte lätt.” (Politiker 

1) 

Politiker 1 menar således att det behövs bygga billigare bostäder, men att hen inte ser hur 
det ska gå till. Samtidigt så uppger Politiker 1 att det finns en risk att kvalitén på bostäderna 
sänks alltför mycket om byggkostnaderna pressas. Risken är att det några år senare blir 
underhållsproblematik samt att hen inte anser att dålig kvalité skapar bra områden (Politiker 
1).   

”Annars har det ju nästan funnits en tanke, om man tittar på svensk 
byggpolitik så kan man ju undra vad vi håller på med. Men det verkar 

nästan så att efter 50 år ska husen ändå rivas eller någonting sådant. Man 
har byggt så dåliga hus i alla fall så att det vore bättre att riva dem efter 50 

år.” (Politiker 1)  

Likaväl Tjänsteman byggbransch 1 menar att byggnader bör åtminstone kunna hålla i 70-100 
år om de ska räknas som hållbara. Tjänsteman byggbransch 1 uppger att kvalitén på 
byggnader till stor del beror på dess skötsel och underhåll. En förändring som Tjänsteman 
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byggbransch 1 anser behövas är att människor som äger bostadsrätter behöver tänka mer 
likt de som äger en villa gällande just skötsel och underhåll. En villaägare ser till både utsidan 
och insidan, vilket även en ägare till en bostadsrätt bör göra. Ekonomi och brist på kunskap 
är något som ses som orsaken till att bostadsrättsägare överlag enbart ser till sin individuella 
lägenhet. Tjänsteman byggbransch 1 hävdar att genom att byggnaderna hålls fräscha håller 
de längre vilket bidrar till social hållbarhet och att folk känner sig trygga. Skötsel och kvalité 
är således något som informanterna värdesätter, d.v.s. en del av det sociala kapitlet.  
 
Intervjuerna visar att det finns ett stort fokus på bostäder kopplat till social hållbarhet hos 
informanterna. Tjänsteman Boverket 2 menar samtidigt att antal byggda bostäder är en 
aspekt inom social hållbarhet som är mätbar. Antal byggda bostäder kan därmed ses vara ett 
kvantifierbart sätt att visa att kommunen arbetar mot social hållbarhet. Planarkitekt 3 
hävdar samtidigt att politikerna är nöjda så länge det byggs. Politiker 1 stärker denna 
uppfattning då hen menar att bostadsförsörjningsprogrammet i kommunen är viktigt och 
uppdateras varje år med syfte att kunna få pengar i bidrag. 

”Ja, bara man kan visa en siffra på att i år har vi varit jätte duktiga och 
producerad 1000 bostäder då är man jätte nöjd. Men vart det placerats 

eller för vem är inte så intressant.” (Planarkitekt 3) 

Tjänsteman Boverket 1 menar samtidigt att hen är ”lite trött på att man har ett sådant fokus 
på bostäder”. Genom att ha stort fokus på bostäder riskeras att andra funktioner såsom 
skola, infrastruktur och fritid som behöver ta plats och yta i städer tappas. Tjänsteman 
Boverket 2 håller med och lägger till att affärer eller post är ytterligare faktorer som spelar in 
för att skapa en dräglig bostadsmiljö. Lösningen kan således inte ses ligga i att enbart 
producera bostäder så att folk har någonstans att bo, utan social hållbarhet innebär fler 
aspekter än så.   

”Att en stad inte bara är, det är jätte bra att man har mål för bostäder, det 
är inte det jag säger. Men man måste ta med det andra också. Annars får 
vi en väldigt enformig stad där folk inte vill vara faktiskt. Jag tror inte folk 
vill va faktiskt, alltså om du inte tar dig fram. Då kommer det en punkt där 
du säger: Nu flyttar jag härifrån för jag orkar inte kliva upp klockan fem på 
morgonen för att ta tunnelbanan innan det blir fullt. Eller jag vill inte vara 

här för det finns inga böcker att låna, inga fritidsgårdar.” (Tjänsteman 
Boverket 1) 

Det framkommer således att bostäder som är tillgängliga för alla anses vara en aspekt med 
högt värde i strävan efter social hållbarhet, vilket innebär att bostadsfrågan är en del av det 
symboliska kapitalet inom diskursen. Bostadsfrågan går även att finna i en den aktuella 
samhällsdebatten. Sammanfattningsvis förefaller synen på bostäder medföra att en viktig 
del i begreppet social hållbarhet är att alla ska ha någonstans att bo. Försök görs att 
motverka segregerade områden med svaga grupper samlade, varav särskilt invandrartäta 
områden pekas ut. Dessa områden kännetecknas av utanförskap som har sin grund i låg 
utbildningsgrad samt arbetslöshet vilket ses kunna leda till kriminalitet. Genom att 
eftersträva blandade upplåtelseformer med varierande hyresnivåer inom samma områden 
anses de svaga grupperna kunna inspireras av de som har utbildning och arbete att gå till 
varje dag (Planarkitekt 3). Implicit definieras således social hållbarhet som en gemenskap 
eller sammanhang samt att du som individ är självständig och klarar dig själv i samhället. Bor 
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människor i olika samhällsgrupper med långt avstånd till varandra minskar således chansen 
till möte. Politiker 1 anser att Sverige inte längre bör föra en ”omsorgspolitik” som innebär 
att samhället ska ta hand om alla. Hen menar att jobb är vägen in i samhället. 
Informanternas resonemang indikerar således att social hållbarhet är motsatsen till olika 
sociala problem som finns i samhället. 
 

5.3.2. Förtätning 
Förtätning är ytterligare en aspekt som lyfts av flertalet informanter. Planarkitekt 2 är en 
utav dessa och menar att i Kristianstads kommun finns det områden som är socialt utsatta 
med dåliga rykten. En lösning som lyfts fram för dessa områden är förtätning.  

 ”Vi tänker att man kanske kan förbättra de här områdena genom att 
förtäta.” (Planarkitekt 2) 

Ett av problemen som lyfts fram som kan löses genom förtätning är att det finns grönytor 
där det inte framgår vad funktionen eller syftet är (Planarkitekt 2). Tillhör de dem som bor i 
husen eller tillhör de allmänheten? Grönytor bör enligt Planarkitekt 2 vara användarvänliga 
med tydliga funktioner samt att dess tillhörighet ska framgå. Genom att blanda nya 
byggnader med de befintliga är tanken att grönytorna kan ramas in och därmed ges en 
tydligare funktion (Planarkitekt 2). Planarkitekt 2 menar däremot inte att alla grönytor ska 
tas bort, men att det är viktigt att de som finns används.  

”Det handlar ju om det här, att man vill bli sedd och att man vill se andra 
människor ofta, för att känna sig säker i områden. Så det är ju så man 

tänker, vad kan man göra med. Man vill ju inte ta bort alla grönytor, men 
man vill ju att de ska användas. Och då kanske det på vissa ställen kan vara 

bättre att förtäta, men att se till att de grönytor som finns får fler 
funktioner, att de blir med användarvänliga. Att det är tydligt vem de 

tillhör.” (Planarkitekt 2) 

Verksam i samma kommun som Planarkitekt 2 är Politiker 2 och hen använder begreppet 
stadsmässighet för att beskriva vad utformningen av stadsdelarna innebär. Kommunen ser 
förtätningsmöjligheter där det redan finns sociala strukturer och en infrastruktur som 
fungerar (Politiker 2). Behovet av nya skolor, utvecklad service, tillgång till kollektivtrafik ska 
vara en del av arbetet. Vidare menar Politiker 2 att översiktsplanen är tydlig med att större 
utbyggnader annat är enstaka byggnader inte görs om det inte är rimligt avstånd till service 
och kollektivtrafik. Detta uppges vara för att inte skapa nya utanförskapsområden. 
Planarkitekt 2 menar att de på plankontoret försöker tänka på blandade områden och 
förtätning, då mycket fokus lagts på frågorna på översiktsplanenivån. Politiker 2 lyfter fram 
att exploatören behöver en viss grad av exploatering för att det ska bli lönsamt för dem att 
exploatera. Flertalet intressen behöver således samordnas:  

”Exploateringsgraden ska i XX stad och XX vara så hög som möjlig med 
hänsyn till hållbara sociala och ekologiska värden. Det vill säga för att 
beakta ekonomin i projektet så ska vi acceptera en hög exploatering, 

naturligtvis inte på bekostnad av tillgång till rekreation, utevistelse eller 
natur. Men vi måste kunna väga ihop det på ett vettigt sätt. Och så långt 

det är möjligt så ska vi ju gå exploatören till mötes.” (Politiker 2) 
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Förtätning förekommer således med positiv bemärkelse. Det framkommer att förtätning på 
ytor som upplevs osäkra kan inge en känsla av tillhörighet och trygghet genom att individer 
syns och ser andra. Sociala problem som förtätning därmed anses kunna lösa är utsatthet 
och utanförskap. Dock är inte alla informanter överens om att förtätning bör ses som en 
lämplig åtgärd för att motverka dessa sociala problem. Exempelvis menar Planarkitekt 3 att 
sociala problem i ett område inte löses genom att bygga ytterligare en byggnad. En 
fotbollsplan eller ett grönområde kan vara värt mer på en plats än en nybyggnation 
(Planarkitekt 3). Planarkitekt 1 lyfter att förtätning på mindre ytor ofta innebär att det inte 
finns yta kvar till offentliga ytor såsom parker. Även Tjänsteman Boverket 1 menar att 
förtätning inte bör ses som en lösning på sociala problem.  

”Men det har ju varit ett mantra de sista tio åren att man ska förtäta. 
Förtätningen är ju bra på vissa ställen, men den behövs inte på andra 

ställen. Förtätning är ju inte lösningen. Det finns ju också ett omland till 
staden och den måste vi ju också ta med. Det har ju kommit en rätt så 

kraftig reaktion på att det är mycket fokus på staden och att man inte ser 
relationen till omlandet. Och att också se glesbygden, och där har vi en 

politik som inte hänger ihop alls.” (Tjänsteman Boverket 1) 

Det finns således olika synsätt på vad förtätning kan bidra eller inte bidra med gällande social 
hållbarhet. För att söka en förklaring till detta påvisar det analytiska ramverket att 
informanternas habitus och kontext bör studeras närmare. Politiker 2 och Planarkitekt 2 är 
verksamma i samma kommun och deras uppfattningar av förtätning är snarlika. Planarkitekt 
2 diskuterar förtätning genom att använda ordet ”vi” samtidigt som informanten utryckte 
egna tankar samt hänvisade till folkhälsomyndigheten när innebörden i begreppet social 
hållbarhet avhandlades. Bergström och Boréus (2000:376) menar att modalitet kan 
användas för att avgöra om en person eller organisation står bakom det som uttrycks. Denna 
skiftning i användning av ”jag” respektive ”vi” tyder således på att åsikterna angående 
förtätning kommer inifrån organisationen. Kontexten i Kristianstads kommun innefattar 
naturmiljö som beskrivs som svår att exploatera (Politiker 2). Staden är byggd på lera med 
hot från översvämningar på grund av den stigande havsnivån, vilket uppges vara 
anledningen till behovet att bygga tätt på de ställen där de kan bygga och när de kan bygga 
(Politiker 2). En bakgrund i en miljö som innebär svårigheter att bebygga kan såldes vara 
förklaring till att förtätning ses som positivt i just Kristianstads kommun, då förtätning kan 
vara enda möjligheten till vidare exploatering. Deras habitus har således gjort att de anser 
att förtätning är ett led i strävan efter social hållbarhet. Tjänsteman Boverket 1 hävdar att 
förtätning kan vara bra på vissa ställen men inte överallt. Tjänsteman Boverket 1 ser således 
frågan från en mer övergripande skala. Exempelvis lyfter Tjänsteman Boverket 2 
kommunikationer och att de behöver anpassas utefter vart man befinner sig. Planarkitekt 3 
uppgav inte några svårigheter med exploatering, vilket därmed kan vara förklaringen till att 
hens syn på förtätning innebär inte enbart är positiv.  
 

5.3.3. Mötesplatser 
Mötesplatser och deras sammanlänkning genom stadens fysiska struktur är en aspekt av 
social hållbarhet som lyfts fram av informanterna. Syftet och vart platserna ligger 
någonstans avgör vad som behövs för att en plats ska bli en mötesplats. Genom att 
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sammankoppla tätbefolkade stråk ökar möjligheterna till att människor samlas på en plats 
(Planarkitekt 3). Det kan handla om platser som är avskilda för lugn tillvaro eller en plats där 
unga och gamla vill träffas. Aktiviteter på mötesplatser kan vara blandade från gungor, 
minigolf, skatepark till möjligheter att ha picknik (Planarkitekt 3). Intervjuerna visar att det 
offentliga rummets utformning kan bidra till att skapa möten mellan människor. Detta ger i 
sin tur positiva effekter i form av trygghet och social mångfald genom att stadsdelar binds 
samman med hjälp av infrastruktur. 
 
Planarkitekt 1 menar att de offentliga miljöerna ska vara tillgängliga för alla, exempelvis med 
tillgång till parker och naturmiljöer. Möjliggörande för fysisk aktivitet är en aspekt av social 
hållbarhet eftersom alla människor har rätt till hälsa. Den fysiska strukturen tillsammans 
med mötesplatser blir således viktigt i strävan efter social hållbarhet. Planarkitekt 3 är av 
samma åsikt och menar att det är den offentliga platsens uppgift att sammanlänka och inte 
verka som en barriär. Platser där människor kan mötas möjliggör att människor skapar tillit 
till varandra och därigenom upplever trygghet (Planarkitekt 1). Mötesplatser och stadens 
struktur blir därmed en del i att undvika att människor grupperar sig i ”vi” och ”ni”. Genom 
att sammanlänka den fysiska strukturen kommer människor mötas på offentliga platser och 
uppdelningen mellan grupper kan därigenom undvikas (Planarkitekt 3). 
 
För att skapa attraktiva målpunkter och mötesplatser menar Tjänsteman byggbransch 2 att 
kunskap behövs om vilka som använder målpunkterna idag, vem som lockas dit samt hur 
man tar sig till dem. Tjänsteman Boverket 1 menar samtidigt att en del i problematiken med 
social hållbarhet ligger i att det handlar om människors upplevelser. Littig & Grießler 
(2005:67) belyser samma problematik och menar att hållbarhet handlar om mänskligt 
välmående som kan skilja sig från person till person. En individ kan således uppleva något 
helt annorlunda jämfört med hur en annan individ upplever det. Människors habitus kan 
därigenom ge en förklaring till hur individer uppfattar olika platser då vissa människor kan 
anse att en plats anses trygg respektive otrygg på grund av tidigare erfarenheter. Dempsey 
et al (2011:297) menar att säkerhet och trygghet är en aspekt kopplat till den fysiska 
dimensionen av social hållbarhet. Medborgares habitus är således förklaringen till hur 
individer upplever platser. Konsult uppger att för en positiv upplevelse av städers offentliga 
platser handlar det rent generellt om att skapa god belysning, bra siktförhållanden, bra 
orienteringsförmåga samt även skötsel och underhåll.  
 
Det förefaller således att mötesplatser är något som behövs för att social hållbarhet ska 
kunna uppnås. Det framkommer även att social hållbarhet genom mötesplatser handlar om 
att skapa trygghet och tillit genom social mångfald. Informanterna uppvisar en gemensam 
bild angående vad mötesplatser ska kunna uppnå. Social hållbarhet genom mötesplatser är 
därmed något som informanterna anser att fysisk planering och byggande kan skapa, eller 
åtminstone ge förutsättningar för. 
 

5.3.4. Icke-fysiska åtgärder för social hållbarhet.  
Vissa informanter betonar att den fysiska miljön inte enbart kan ses vara lösningen på 
sociala frågor. Även Dempsey et al (2011:291) belyser att social hållbarhet bygger på fysiska 
såväl som icke-fysiska aspekter. Det finns således åtgärder som behövs utöver de inom 
planering och byggande. Exempelvis menar Planarkitekt 3 att den fysiska planeringen kan 
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bidra till social hållbarhet, men att den inte spelar någon roll om människor inte har 
sysselsättning. Politiker 1 är av samma åsikt och hävdar att grunden måste vara att lösa 
arbetslösheten och skapa sysselsättning. Genom att man har ett arbete kan individer komma 
in på bostadsmarknaden och ta del av det utbud som finns. Om individer är arbetslösa spelar 
det ingen roll vilka åtgärder som görs för att tillgodose behovet av bostäder, eftersom det är 
marknaden som styr priserna på dessa. Ett arbete är därmed viktigt för att individer ska 
kunna ha råd med ett boende (Politiker 1). Politiker 2 menar i sin tur att sociala problem som 
finns ofta har sin grund i socialt utanförskap som uppstår när människor saknar arbete och 
utbildning. Tjänsteman byggbransch 2 lyfter att byggbranschen bör bidra med åtgärder som 
kan användas för att bidra till arbete och social mångfald. Genom att skapa en handlingsplan 
med olika anpassade åtgärder såsom praktikplatser under byggtiden, studiebesök eller 
sociala företag kan social hållbarhet främjas (Tjänsteman byggbransch 2).  

”Alltså, grunden i sig. Jag måste ändå säga det här, man måste ändå börja 
med alltså sysselsättningen. Man måste ha jobb, man måste ha bra skolor. 
Det är grunden. Det spelar ingen roll vad vi gör med fysisk planering om vi 

inte först och främst tänker på det. Det är väl också sånt som jag, men visst 
vi kan vara.. Vi kan absolut bidra med det också.. Vart en skola ligger, 

vilken utemiljö skolan får. alltså vi kan göra grejer med fysisk planering, 
men det är ändå... Vi kan inte sitta och prata om en gångtunnel som inte är 

trygg, med folk som inte har jobb eller har andra alltså.. Det finns något 
som går före fysisk planering. Även om vi måste jobba på både fronter.” 

(Planarkitekt 3) 

Konsult menar att enbart småinsatser i den fysiska miljö inte är tillräckligt om det handlar 
om större problem, exempelvis kan polisinsatser eller väktare behövas för att förhindra 
brott. Social hållbarhet är en stor och komplex fråga som inte enbart kan ses ur ett 
perspektiv, vilket gör att arbete över flera olika kompetensområden kan behövas (Konsult). 
Konsult är den enda informanten som lyfter åtgärder såsom polisinsatser eller väktare, vilket 
kan ges en förklaring genom att studera informantens habitus i en större stad med fler 
sociala problem i form av brott. Konsult menar att genom att få ut folk på gatan så att staden 
känns befolkad är ett steg i rätt riktning. Fler verksamheter tillsammans med målpunkter och 
aktivitetsplaster är åtgärder som lyfts fram bidra till den sociala hållbarheten (Konsult).  
 

5.3.5. Sammanfattande analys: Åtgärder för social hållbarhet inom planering och 
byggande 
Den fysiska miljöns betydelse för social hållbarhet är förankrade hos alla informanter då de 
lyfter att den fysiska miljön kan påverka sociala frågor. Den vanligaste sociala aspekten som 
åtgärderna i den fysiska miljön syftar till att förändra är den socioekonomiska segregationen. 
Arbetslöshet och brist på sysselsättning ses som frågor som behöver lösas för att kunna 
sträva efter social hållbarhet (Planarkitekt 3; Politiker 1; Politiker 2). I stor utsträckning 
sammankopplas socioekonomiskt resurssvaga med social ohållbarhet varav särskilt områden 
med nyanlända svenskar pekas ut som problemområden med socialt utanförskap 
(Planarkitekt 3; Politiker 1; Politiker 2). Dock uppvisas även att socioekonomiskt starka 
områden ses som ohållbara då dess invånare bara kan bo där under en begränsad tid i livet 
(Planarkitekt 1). Blandade upplåtelseformer som ett sätt att motverka ensidiga områden och 
skapa boendemiljöer som passar alla belyses av informanterna. Blandade områden ses 
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kunna bidra till att skapa möten och således påverka människors beteende. Hyresnivåer är 
även något som diskuteras, men som informanterna däremot inte anser sig kunna påverka. 
Reflektionerna kring svårigheter och möjligheter som utgörs av bostadsmarknaden visar att 
bostäder är en del av informanternas sociala kapital då det värdesätts högt.   
 
Angående åtgärderna som anses behövas för att skapa en social hållbar bostadsmarknad går 
informanternas åsikter isär. Precis som tidigare sammanfattande analys visar uppstår 
problem när det kommer till konkretisering. Upplåtelseformer och förtätning är två aspekter 
som informanterna inte är överens om när det gäller genomförande. Planarkitekt 3 menar 
att styrning behövs för att åstadkomma fler hyresrätter medan Politiker 2 menar att fler 
hyresrätter inte har något egensyfte. Likaså är det angående förtätning då Planarkitekt 2 och 
Politiker 2 menar att det ska generera positiva aspekter som ökad trygghet och tillhörighet. 
Det framkommer även att det finns svårigheter med att eftersträva en tät stad samtidigt 
som det blir allt färre ytor kvar (Planarkitekt 1). Det som värdesätts skiftar mellan de olika 
informanterna och deras kommuner. Mångtydigheten i begreppet framkommer därmed 
tydligt.  
 
Trots mångtydigheten som framkommer vid konkretisering belyser det empiriska materialet 
att det finns socialt kapital inom begreppet social hållbarhet. I intervjuerna framkom att 
social hållbarhet innebär en strävan efter en blandad befolkningssammansättning genom 
blandade upplåtelseformer och mötesplatser samt sammankopplad infrastruktur. Sociala 
problem i samhället såsom arbetslöshet och utanförskap är negativa aspekter som 
informanterna uppvisar en vilja att motarbeta. Social hållbarhet blir således de åtgärder som 
anses åtgärda och lösa dessa negativa aspekter i samhället. Värderingar som finns i 
begreppet blir därigenom en gemenskap med människor som är självständiga och har 
någonstans att bo. Det sociala kapitalet innebär således en strävan efter att människor har 
en bostad samt känner en trygghet och ett sammanhang utan att samhället behöver ta hand 
om dem.  
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5.4. Styrmedel och process för social hållbarhet 
Hitintills har kapitlet 5. Resultat och Analys fokuserat på begreppet social hållbarhets 
innebörd och de möjligheter samt begränsningar som finns gällande åtgärder inom planering 
och byggande. I den tredje och sista delen kommer studien riktas mot hur informanterna ser 
på genomförande och processen dit, det vill säga hur social hållbarhet kommer till tal, 
förhandlas och slutligen ges någon slags konkret innebörd inom planering och byggande.   
 

5.4.1. Samarbete och samverkan  
Planarkitekt 1 menar att hens roll som planarkitekt innebär att vara projektledare. Rollen 
beskrivs som svår då det är planarkitektens roll att få ihop flertalet intressen till en färdig 
plan. Planarkitekt 1 beskriver arbetet som ett pussel som inte kan bli perfekt utifrån alla 
intressen, utan kompromisser behöver göras. Planarkitekt 1 menar samtidigt att hens roll 
innebär att just bevaka intresset social hållbarhet, precis som projektören har koll på 
vägarna. Undersöks nominaliseringen så framkommer att Planarkitekt 1 strävar efter att vara 
en aktiv part i strävan efter social hållbarhet. Tjänsteman Boverket 2 delar samma 
uppfattning och menar att planarkitekter har en viktig roll för att få politiker att förstå att 
social hållbarhet handlar om mer än enbart intresset bostäder. För Planarkitekt 1 är således 
social hållbarhet en del av vederbörandes sociala kapital då det värderas högt.  
 
Planarkitekt 1 berättar att detaljplanen används som ett verktyg för att reglera de åtgärder 
som gynnar det som anses leda till social hållbarhet. Planmonopolet uppges vara en viktig 
del i styrningen (Politiker 2; Tjänsteman Boverket 1). Dock lyfts att det finns brister i vad 
detaljplaner kan reglera gällande den sociala hållbarheten (Planarkitekt 1). Ju mer tillåtande 
en detaljplan är, desto mer tillåter den. Samtidigt som ju mer styrd en detaljplan är, desto 
mer ökar risken att vissa värden tappas som annars kunde varit med. Konsult menar att 
social hållbarhet ligger som ett filter över allt arbete samt att i konkreta uppdrag kopplade 
till social hållbarhet arbetar Tyréns bland annat med barnkonsekvensanalyser och 
socialkonsekvensanalyser. Tjänsteman byggbransch 2 uppger att Skanska bland annat 
arbetar med verktygen social värdeskapandeanalys och socialkonsekvensanalys. Innehållet i 
analyserna anpassas utefter varje uppdrag (Konsult; Tjänsteman byggbransch 2). 
Planarkitekt 2 hävdar dock att beslut angående vad som ska eller inte ska byggas till slut 
faller på byggherren. Den fysiska planeringen kan genom dessa formella och informella 
verktyg således enbart ge förutsättningar för att förbättra den sociala hållbarheten. 

”Det handlar ju ofta om en kombination som sagt var, att vi tillåtit något 
och att den som faktiskt bygger sen och jobbar med det faktiskt har gjort 
något jätte bra med det också. Så vi kan inte säga att bara vi gjorde ett 

jätte bra. Utan hela kedjan måste fungera bra. Det kräver väldigt mycket 
samarbete mellan förvaltningarna för att det ska bli rätt.” (Planarkitekt 2) 

Precis som citatet ovan belyser menar Tjänsteman byggbransch 2 att en ökad mängd 
samverkan mellan förvaltningar kan leda till konsensus om de mål och åtgärder som behövs 
för att uppnå social hållbarhet. Genom mer gränsöverskridande samarbete uppger således 
Tjänsteman byggbransch 2 att förändring kan uppnås. Planarkitekt 2 menar samtidigt att 
trots ökad mängd samverkan finns en risk att det kommer uppstå konflikter vid 
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konkretisering. Detta då troligtvis olika aktörers bilder ändock inte är överensstämmande. 
Planarkitekt 1 lyfter samma problematik: 

”Men sen beror det ju, alltså det beror ju på hur man ser på de här 
punkterna. Om någon annan anser att vi har uppfyllt alla dessa, men om 

jag som jobbar med detta skulle säga att: nej men vi uppfyller faktiskt inte 
detta. Men vi har ju ingen skala för att säga, ja men till vilken... vad innebär 

detta egentligen?” (Planarkitekt 1) 

Vidare uppger Planarkitekt 1 att de på planenheten arbetar med att ta fram en gemensam 
checklista så att alla på kontoret har en gemensam grund att utgå ifrån. Checklistan är tänkt 
att definiera social hållbarhet så att en gemensam bild av begreppet fås. Listan ska även 
inrymma de åtgärder som anses eftersträvbara i den fysiska miljön. Planarkitekt 2 menar 
däremot att de inte använder sig av checklistor för att varje människa samt stadsdel är 
individuella och unika. Innehållet i begreppet social hållbarhet anpassas därför utefter den 
aktuella kontexten (Tjänsteman byggbransch 2; Konsult; Planarkitekt 2). Planarkitekt 1 
uppvisar däremot att social hållbarhet har ett innehåll oberoende av situation. Tjänsteman 
byggbransch 2, Konsult och Planarkitekt 2 framhåller således social hållbarhet som 
varierande utefter kontexten. Samtidigt så menar Planarkitekt 1 att checklistan ska fungera 
som ett medel för att stärka frågornas status hos politiken. Genom en gemensam checklista 
så hoppas hen att de mjuka värdena blir mer konkurrenskraftiga gentemot de hårda.  
 
Planarkitekt 1 anser således att en checklista kommer medföra positiva aspekter för arbetet 
med social hållbarhet. Samtidigt så uppvisar andra informanter att en checklista kan 
innebära att aspekter tappas då innehållet i begreppet behöver anpassas från fall till fall. 
Planarkitekt 1 delger även att utav syftena med checklistan är att ge frågorna mer tyngd hos 
politiken. Tjänsteman byggbransch 2 menar att lösningen är ytterligare samverkan och 
samarbete. Samtidigt menar Planarkitekt 2 att trots samverkan och samarbete över 
förvaltningar finns risk att aktörerna ändock inte är överens. Checklistan som Planarkitekt 1 
eftersträvar kan ses som ett verktyg för att nå konsensus i kommunen. Mängden 
gränsöverskridande samverkan och samarbete som anses behövas skiljer sig därmed åt 
mellan informanterna. Även angående vilken effekt som går att uppnå skiljer informanterna 
åt.  
 

5.4.2. Nivåer för planering och beslutsfattande  
Det framkommer att informanterna arbetar på olika nivåer med frågorna. Med nivå menas 
här olika planeringsnivåer såsom översiktsplanering eller detaljplanering samt nivåer för 
beslutsfattande såsom nationellt eller lokalt. Konsult uppger att hen tänker ur ett 
platsbundet perspektiv samtidigt som hen antar att exempelvis tjänstemännen på Boverket 
tänker ur ett mer övergripande perspektiv. Bostäder, framförallt upplåtelseformer samt 
hyresnivåer, tillsammans med offentliga ytor såsom mötesplatser eller infrastruktur 
behandlas av informanterna på kvarters-, eller stadsdelsnivå. Oavsett vilken nivå 
informanterna arbetar med anses problematiken ligga på en annan skalnivå. Exempelvis 
Planarkitekt 2 arbetar på översiktplansnivå med social hållbarhet och menar att det är svårt 
att arbeta med frågorna på den nivån. Resonemanget fortsätter med att de ”ändå bara kan 
påverka den fysiska strukturen” (Planarkitekt 2). På översiktplansnivå arbetar hen således 
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främst med policy och uppvisar svårigheter med att koppla den övergripande nivån till den 
faktiska fysiska miljön:  

”Det hade varit jätte bra om vi hade gjort ett torg här eller planterat 
blommor där eller om vi hade… och det är ju inte den nivån som föpen är 

på. Utan vi är med storskaliga, jamen vart ska vi ha bostäder, vart ska vi ha 
parker och vilka ska vi fokusera på, vart tänker vi vägar, asså det är ju mer 
de övergripande dragen. Så det kan ju vara ett problem att de är svårt att 

koppla mellan de två nivåerna, att det liksom saknas ett steg där emellan.” 
(Planarkitekt 2)  

Tjänsteman byggbransch 2 menar att det är svårt att få kommuner att se det större 
perspektivet. I och med att kommuner inte ser social frågor ur ett större perspektivet ges 
enligt Tjänsteman byggbransch 2 svårigheter med att avgöra vad som behöver åtgärdas för 
att få största möjliga effekt. Planarkitekt 1 menar i sin tur att social hållbarhet ofta är starkt i 
planerarskedena, det vill säga det finns en vision om den sociala hållbarheten. Planarkitekt 1 
upplever dock att vid byggandet så tappas mycket av värdena och visionerna bort. Hen 
beskriver att planarkitekterna oftast inte får närvara då de upplevs som besvärliga under 
byggprocessen: ”Oj nu måste vi göra detta, oj nu måste vi tänka mer på detta”. Planarkitekt 
3 hävdar att själva byggprocesserna är ineffektiva med olika skrån såsom rörmokare och 
elektriker. De olika skråna gör att man får vänta på varandra vilket bidrar till en längre 
byggprocess. Planarkitekt 3 menar därigenom att byggprocessen är en del av större 
övergripande förutsättningar som ligger på andra nivåer än vad kommunen kan påverka. Det 
finns därmed faktorer som kommunen inte kan hantera eller förändra, utan förändring 
behöver ske på en annan nivå. 
 
Tjänsteman Boverket 1 uppger att ett av problemen Boverket har som myndighet är att 
regeringsuppdragen kommer från olika departement. Uppdragen har således olika 
inriktningar och syften. Tjänstemännen är även styrda av vad Boverkets ledning vill att de ska 
prioritera (Tjänsteman Boverket 2). Uppdragen är därmed tydligt avgränsade och inramade 
vilket ger en svårighet i att bredda perspektivet. Tjänsteman Boverket 1 menar även att en 
svårighet är att människan är med överallt samtidigt som hon är komplex.  

”Politiken är superviktig, för det är ju ändå beslutsfattandet som styr. Det 
kan man inte komma ifrån. Och att kommuner har planmonopol och 

samtidigt finns det en relation till det som är inne, vår omvärld, vad det är 
för värld vi lever i. Vi påverkas ju av den. Alla blir ju det. Vi är ju människor 

liksom.” (Tjänsteman Boverket 1) 

Weingaertner och Moberg (2014:124) menar att en del av problematiken är att sociala 
frågor antas vara inbäddade i politiken på en högre nivå, vilket indikerar att antingen 
övervägs frågorna inte eller att de anses alltför svåra att tillämpa på en lägre nivå. Huruvida 
aktörerna uppger att de kan påverka eller inte påverka kan studeras genom transitiviteten 
(Whinter Jørgensen & Philips, 2000:87). Informanterna uppger att ansvar och påverkan vid 
genomförandet är problematiskt. Marknadskrafter och ekonomi uppges av flertalet 
informanter vara det som styr, vilket således indikerar att genomförandet blir en del av ett 
större sammanhang än vad en enskild individ kan påverka. Ytterligare en förklaring till 
svårigheten med att ta ansvar kan ses finnas i Tjänsteman Boverkets 1 beskrivning av 
begreppet: ”Det är nåt sorts högre mål, något att sträva efter.” vilket återigen belyser att 
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informanterna strävar efter en luddig och mångtydig innebörd i begreppet social hållbarhet. 
Styrning av utvecklingen mot ett odefinierat mål ses därmed bidra till att aktörerna upplever 
svårigheter med begreppet. Dessa svårigheter är troligtvis orsakerna till att aktörerna i viss 
mening verkar lägga ansvaret på en alternativ nivå än den de befinner sig på.  
 

5.4.3. Ekonomi  
Tjänsteman byggbransch 1 hävdar att det finns mycket goda intentioner i branschen men att 
ekonomi är det som styr. Exempelvis menar Planarkitekt 3 att social hållbarhet är svårt att 
åstadkomma i nya områden. Det är dock ännu svårare i redan befintliga områden eftersom 
de pengar som kommunen får in vid exploatering vid markförsäljning läggs in i samma 
projekt (Planarkitekt 3). Det kan därmed bli påkostade offentliga ytor i nya områden varav 
Planarkitekt 3 efterfrågar pengar som behöver gå till befintliga stadsdelar. Planarkitekt 3 
anser således att detta ekonomiska system inte går ihop med strävan efter social hållbarhet.  

”Jag tror på det här med nya ekonomiska modeller och där tror jag att vi 
har möjlighet att själva kunna göra det med politisk vilja. Med det finns 

inte någon politisk vilja.” (Planarkitekt 3) 

Tjänsteman byggbransch 2 menar att sett till ekonomiska system är branschen omogen. Det 
är ovanligt att samhällsnyttan räknas in i kostnaderna av diverse projekt. Problem som finns 
med att räkna på samhällsnyttan är att dess värde inte är mätbart i form av pengar samt 
problematik i avgörandet av vem som får ut nyttan av olika åtgärder. Tjänsteman 
byggbransch 2 anser dock att betalning bör kunna ske genom andra värden än enbart 
pengar. Även Tjänsteman Boverket 1 menar att ett behov av nya ekonomiska modeller finns 
för att beräkna kostnader och värden. Politiker 2 är ytterligare en informant som lyfter att 
ett projekt kan tillåtas kosta mer om det höjer värdet på andra existerande områden. Genom 
att göra så ses helheten och inte den enskilda byggnaden.  

”Alltså det finns en massa pengar men de används inte för social 
hållbarhet. Och sen skyller man på att det inte finns några pengar, men det 

finns (betoning) en massa pengar bara att vi inte fördelar dem på rätt 
sätt.” (Planarkitekt 3) 

Planarkitekt 1 uppger att varje stadsutvecklingsprojekt har en begränsad budget. I Kalmar 
kommun har det förts en diskussion gällande att ställa krav på byggherrarna som innebär att 
de behöver vara med och investera i offentliga platser. Planarkitekt 1 upplever dock att det 
finns en rädsla hos politikerna att ställa krav på byggherrarna då risken finns att de därefter 
inte längre vill bygga. Samtidigt uppger Tjänsteman byggbransch 1 att Skanska i vissa projekt 
har ställt sociala krav i markanvisningsprocessen, exempelvis projekt i Malmö stad. De 
sociala kraven i markanvisningarna kan exempelvis innebära åtgärder som praktikanter 
under byggnadstiden eller subventionerade lokaler för sociala företag. Återigen vänder vi oss 
mot begreppet habitus för att söka en förklaring till varför vissa kommuner anser sig kunna 
ställa krav. Kalmar kommun och Malmö stad är två kommuner som skiljer sig åt gällande 
invånarantal och lokalisering i Sverige. Malmö stads storlek och närhet till Köpenhamn samt 
kontinenten kan således vara en förklaring till att det är högre tryck på exploatering jämfört 
med Kalmar kommun. Malmö stad kan därmed ställa högre krav och byggherrar kommer 
trots det fortsätta att exploatera. Politiker 1 uppger samtidigt att i Växjö kommun kan 
kommunen använda markanvisningar för att ställa krav. I kommunen görs en satsning för att 
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bygga hus i trä. Byggherrar får därmed i vissa områden inte köpa mark om de inte har ett 
bygglov som säger att de ska bygga i trä. Politiker 1 menar att detta inte är för att lösa 
bostadsproblematiken, utan att fokus på trä som byggmaterial har sin grund i miljötänk. Om 
vi återigen vänder oss till kontexten för att få en förklaring ser vi att de två kommunerna 
Kalmar och Växjö inte skiljer sig avsevärt angående befolkningsmängden. Detta indikerar 
därmed att storleken på kommunen inte är avgörande för att ställa krav utan beroende på 
den politiska viljan framkommer det således att olika krav kan ställas. Intresset och 
motivationen behöver därmed finnas hos alla berörda aktörer.  

”De får inte köpa marken förrän de har ett bygglov som säger att det är 
trä.” (Politiker 1) 

 

5.4.4. Sammanfattande analys: Styrmedel och process för social hållbarhet 
På kvarters- och stadsnivå diskuteras främst bostäder tillsammans med offentliga ytor såsom 
mötesplatser och infrastruktur med syfte att skapa social mångfald genom möten och 
integration mellan olika slags grupper. Social hållbarhet ter sig olika beroende på vilken nivå 
som studeras varav informanterna ser på begreppet utifrån sina egna perspektiv. Det 
framkommer att den nivå som informanterna betraktar som mest effektiv att hantera frågor 
kopplade till social hållbarhet är en eller fler nivåer över eller under sig själva. Transitiviteten 
visar att ansvaret därmed förskjuts till en annan aktör. Förklaring till detta kan ligga i 
svårigheten att definiera begreppet. Konsult menar att social hållbarhet kan ses som ett 
filter över planeringen, vilket innebär att man ska eftersträva en planering med människan 
behov i centrum. Dock blir styrning mot sociala värden problematiskt då ingen vet vad målet 
är och således inte heller vägen dit.  
 
Informanterna har lyft fram planmonopol, översiktsplaner och detaljplaner som alternativa 
verktyg för att främja social hållbarhet. Dock uppvisas samtidigt begräsningar med dessa 
verktyg. Planarkitekt 2 menar att det är glapp mellan nivåer. Policys från översiktsplansnivån 
kan därmed vara problematiska att implementera i den fysiska miljön. Planers visioner är 
därmed något som riskerar gå förlorat vid genomförande (Planarkitekt 1). Hur styrande eller 
tillåtande en detaljplan ska vara är samtidigt något som det råder delade meningar om 
(Planarkitekt 1; Planarkitekt 2). En lösning som belyses är att ha en stark samverkan och 
samarbete (Tjänsteman byggbransch 2; Planarkitekt 2). Dock behöver inte ökad mängd 
samverkan leda till stärkt konsensus. Aktörer kan ändock få svårt att komma överens. 
 
Barnkonsekvensanalys, socialkonsekvensanalys och social värdeskapandeanalys är tre 
informella verktyg som lyfts (Konsult; Tjänsteman byggbransch 2). Konsult menar att 
innehållet i analyserna anpassas efter respektive uppdrags mål och syfte, det vill säga vad 
som räknas som social hållbart varierar utefter kontexten. Sedermera är det beställaren som 
avgör vad resultatet av analysen ska leda till.  
 
Beträffande begräsningar i strävan mot social hållbarhet pekas ekonomi ut av flertalet 
informanter (Tjänsteman byggbransch 1; Tjänsteman byggbransch 2; Planarkitekt 1; 
Planarkitekt 3). Ekonomi är såldes en viktig aspekt, men vad betyder begreppet ekonomi för 
informanterna? Är det ekonomi såsom kostnader eller är det fördelningssystem som avses? 
Politiker 1 diskuterar byggkostnader samtidigt som Planarkitekt 3 i samma kommun anser 
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att ett byte till ekonomi som fördelningssystem är nödvändigt. En alternativ metod för att 
föra in sociala frågor anses av informanterna vara nya ekonomiska modeller (Tjänsteman 
Boverket 1; Tjänsteman byggbransch 2; Planarkitekt 3). Ekonomi som fördelningssystem 
innebär att det handlar om en modell för att kunna tillgodose grupper med människor som 
inte har råd att betala för en bostad, i många fall för att de saknar arbete eller att de inte har 
en tillräcklig hög lön. Genom att se samhällsnyttan som fås av åtgärder som gynnar social 
hållbarhet kan aktörer motiveras till att göra diverse åtgärder som främjar just hållbarheten. 
Kostnader kan således värderas på ett annat sätt genom att inte enbart se till den enskilda 
byggnaden utan till helheten. Det kan handla om att införa åtgärder såsom exempelvis 
subventionerade lokaler för företag. En politisk vilja för att förändra de ekonomiska 
systemen ses dock som en nödvändighet.  
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6. Diskussion   
Syftet med denna uppsats har varit att kritiskt granska hur och vilken kunskap som verkar för 
att legitimera normativa representationer av begreppet social hållbarhet inom 
samhällsplanering och byggande. I detta kapitel ska uppsatsens två frågeställningar 
diskuteras och besvaras.  
 

• Vilka idéer, värden och föreställningar ligger till grund för konstruktion av begreppet 
social hållbarhet inom samhällsbyggandet idag? 

 
• Vilka upplevda möjligheter och begränsningar framträder i aktörernas utsagor 

gällande begreppet social hållbarhet?  
 
De idéer, värden och föreställningar som informanterna diskuterar kopplade till social 
hållbarhet visar att begreppet betraktas som svårt och komplicerat. Tidigare forskning 
styrker denna uppfattning varav Vallance et al (2011:342) menar att antalet definitioner på 
social hållbarhet är så många till antalet att det har lett till ett konceptuellt kaos. 
Informanterna har dock oaktat dessa svårigheter en gemensam värdegrund för begreppet. 
Värden som återkommer innefattar begrepp såsom: deltagande, trygghet, inkluderande, 
tillgänglighet och jämställdhet samt att människan placeras i centrum för samhällets 
utveckling. Begreppen som informanterna använder för att beskriva innebörden i social 
hållbarhet är således i sin tur begrepp som är mångtydiga och luddiga. På en abstrakt nivå är 
informanterna överens om betydelsen men vid konkretisering uppvisar informanterna att 
det uppstår olika meningar och bilder. Paralleller kan därmed dras till De Roo och Porter 
(2007:1-2) som menar att hållbarhet är ett mångtydigt begrepp med flertalet innebörder. 
Detta tyder således på att begreppets vaghet och otydlighet som uppvisas inom forskningen 
även upplevs av informanterna.  
 
Värdeorden värderas högt av alla informanter oavsett deras bakgrund vilket tyder på att det 
är begreppets social hållbarhets gemensamma värdegrund i den nuvarande diskursen inom 
samhällsplanering och byggande. Uppsatsens informanter består av individer från olika 
aktörsgrupper nämligen politiker, tjänstemän på kommunala plankontor, konsultföretag 
inom planering och samhällsbyggnad, byggföretag samt på Boverket. De olika 
aktörsgrupperna valdes ut för studien med syfte att undersöka social hållbarhet inom den 
svenska planeringskedjan från plan till byggande. Sett ur Bourdieus perspektiv finns en 
förklaring till att värdeorden för ett otydligt och mångtydigt begrepp är gemensamt över 
flera olika grupper. Genom att vända oss till begreppen fält, socialt kapital och habitus kan 
denna förklaring fås. Ett fält enligt Bourdieu är en slags plattform där agenter kämpar om 
erkännande om något som är gemensamt för dem (Broady, 1991:266). I uppsatsen har det 
tidigare konstaterats att diskursen om social hållbarhet är alltför avgränsad för att utgöra ett 
eget fält. Däremot går det att säga att ovanstående aktörsgrupper tillhör ett och samma 
autonomt fält gällande samhällsplanering och byggande enligt Bourdieu. Det sociala 
kapitalet är i sin tur i princip allt som av sociala grupper erkännes värde (Broady, 1991:169). I 
detta fall värderingarna inom social hållbarhet då informanterna uppvisar att begreppet är 
viktigt för samhällsutvecklingen.  
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Inom fält sker således en kamp mellan agenter om inflytande och erkännande. Fältanalysens 
grundläggande socialkonstruktivistiska synsätt medför att värderingar ses som en fråga om 
sociala överenskommelser som ligger bortom den enskilda individen (Pellandini-Simányi, 
2014:654). De värdeord som informanterna uppvisar är begrepp som återfinns inom 
politiken på en metanivå. Informanterna diskuterar samtidigt värdeorden som deras egna 
personliga åsikter, det vill säga de går inte att spåra eller stöds av hänvisning till 
organisationen där informanten arbetar. Enligt Bourdieu hänger allt samman relationellt 
vilket är förklaringen till att dessa normers och trenders ursprung är svårt att finna. 
Värdeorden blir en del av informanternas habitus vilket innebär att de blir inbäddade som 
självklarheter utan ett tydligt ursprung. Det är sedermera normer på en metanivå 
tillsammans med individers normer som ger de mångtydiga värdebegreppen dess innebörd 
och därigenom skapar föreställningen om social hållbarhet. Aktörernas habitus och 
fältposition är därmed det som skapar värderingar och handlingar med syfte att stärka den 
symboliska makten (Pellandini-Simányi, 2014:657). Detta kan tolkas som att värdeorden ger 
informanterna symbolisk makt och därigenom legitim makt. I och med att de är 
gemensamma tyder det på att det är just värdeorden som tillskrivs värde inom fältet 
samhällsplanering och byggande. Informanternas habitus visar att enbart individer som 
arbetar med frågor rörande den fysiska miljön har intervjuats för denna uppsats. 
Informanterna diskuterar således fysiska aspekter då deras vardagliga arbete består av 
frågor kopplade till den fysiska byggda miljön. Andra fält kan därför uppvisa andra värdeord, 
men ovanstående resonemang tyder på att det finns en gemensam värdegrund gällande 
social hållbarhet inom svensk samhällsplanering och byggande. 
 
Whinter Jørgensen och Philips (2000:71) menar att diskurs inte enbart är konstituerad utan 
även konstituerande. Diskursen om social hållbarhet blir därmed en viktig form av social 
praktik som förändrar kunskapen om begreppet. Det är därigenom ett ständigt föränderligt 
begrepp som varierar utifrån tid och kontext. Uppsatsens teoretiska perspektiv innebär att 
samhället är socialt konstruerat av människor som påverkar och påverkas av varandra. Det 
vore därmed anmärkningsvärt om samhällsdebatten och förändrade förutsättningar i 
omgivningen inte skulle påverka samhällsbyggandet. När kontexten och människors habitus 
ändras kommer således även betydelsen i begreppet social hållbarhet att ändras. För 10-15 
år sedan var sociala frågor annorlunda och om 10-15 år kommer innebörden i begreppet 
troligtvis förändrats. Våren år 2018 förknippade informanterna social hållbarhet med 
följande värdeord:  

• Social mångfald 
• Deltagande 
• Trygghet 
• Inkluderande 
• Tolerans 
• Tillgänglighet 
• Jämställdhet 
• Människan i centrum för samhällets utveckling 

 
Mötesplatser lyfts som en del av social hållbarhet och handlar om att skapa social mångfald 
och därigenom uppnå trygghet samt tillit. Social hållbarhet blir därmed något som 
informanterna anser att fysisk planering och byggande kan skapa, eller åtminstone ge 
förutsättningar för. Informanterna belyser dock att social hållbarhet börjar med arbete och 
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sysselsättning. Sett till de svar informanterna givit under intervjuerna framkommer det att 
det som värdesätts av informanterna är bostäder samt självständiga individer som är en del 
av ett sammanhang. Idén om social hållbarhet år 2018 är därigenom i någon mening en 
strävan efter att människor har någonstans att bo samt att alla ska känna sig trygga och vara 
en del av en gemenskap. Dessa frågor går även att finna i den aktuella samhällsdebatten. 
Social hållbarhet blir implicit motsatsen till diverse sociala problem som finns i samhället. 
Hur och vilka åtgärder som anses behövas är dock något som skiljer sig åt mellan 
informanterna.  
 
Desto abstraktare diskussion som förs desto starkare och mer gemensam bild av social 
hållbarhet uppvisas hos informanterna. Det är vid konkretisering av innebörden av 
begreppet som det uppkommer olika synpunkter och åsikter hos informanterna. Exempelvis 
framkom att blandade upplåtelseformer och hyresnivåer är en del av begreppet social 
hållbarhet. Blandade upplåtelseformer och hyresnivåer uppvisas av informanterna kunna 
skapa trygga integrerade områden. De är dock inte överens om hur dessa områden bäst bör 
skapas. Planarkitekt 3 menar att hyresrätter bör premieras av kommunen jämfört med 
Politiker 2 som menar att individer egentligen inte efterfrågar hyresrätter utan 
bostadsrätter. Innebörden i begreppet trygghet betraktas även på olika sätt. Politiker 2 och 
Planarkitekt 3 menar att det handlar om att skapa trygghet i områden med social utsatthet i 
form av låg arbetslöshet och kriminalitet. Planarkitekt 1 däremot uppger att det handlar om 
trygghet i att kunna välja att bo vart du vill oavsett livsskede. Det teoretiska perspektivet 
innebär att värderingar som värdesätt är de värden som tillerkännes värde av dominerande 
grupper varav Pellandini-Simányi (2014:654) menar att värderingar handlar om 
dominerandes gruppers maktkamp gällande olika intressen. Att informanterna uppvisar olika 
innebörder vid konkretisering belyser bristen på en allmängiltig definition då det därmed 
uppkommer olika möjliga konkretiseringar av begreppet. Dempsey et al (2011:292) belyser 
samtidigt att social hållbarhet är ett dynamiskt koncept som är föränderligt, vilket inger 
flexibilitet samtidigt som det behöver förklaras utefter kontexten. Det finns därmed 
intressanta aspekter att påpeka i ovanstående resonemang som diskuteras vidare i 
efterföljande stycken.   
 
Informanterna upplever att ett av problemen med social hållbarhet är just bristen på 
definition och slutmål. Eftersom det inte finns ett slutmål för vad som eftersträvas – hur ska 
utvecklingen kunna styras dit? Blir social hållbarhet då ett filter i form av en princip som ger 
sociala frågor utrymme inom planering och byggande? Flertalet informanter var överens om 
att en entydig definition inte var något önskvärt då en av möjligheterna med begreppet är 
att det kan anpassas utefter kontexten. Weingaertner och Moberg (2014) menar att det 
finns forskning som visar att konceptets styrka ligger i att det inte är exakt definierad. 
Begreppet blir därmed flexibelt och kan anpassas efter samhällets förändringar. Genom en 
process av dialoger och reflektion avgörs därmed innehållet från fall till fall. De sociala 
problem som finns på den aktuella platsen kan därmed belysas och diskuteras under 
begreppet social hållbarhet. Begränsningen med att social hållbarhet ses som ett filter eller 
koncept som kan innehålla varierande värden är att det inte finns någon konsensus. 
Forskningen som Keskitalo och Liljenfeldt (2013) bedrivit stärker denna bild. Hållbar 
utveckling som ett koncept kan leda till osäkerhet och skillnader när det kommer till 
användning och implementering (Keskitalo & Liljenfeldt, 2013:16). Denna begränsning 
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uppvisas av informanterna då de menar att det uppstår problem och meningsskiljaktigheter i 
den faktiska innebörden vid genomförande.  
 
Weingaertner och Moberg (2014:124) menar att ansvaret för social hållbarhet antas ligga på 
lokala myndigheters ansvarsområde, men att även andra grupper har ansvar. Vilka 
möjligheter har den kommunala planeringspraktiken att faktiskt styra samhällsutvecklingen 
via planmonopolet? Under intervjuerna uppdagades att informanterna har olika 
uppfattningar angående vilken skalnivå social hållbarhet ska arbetas med. Nivåer som ansågs 
lämpliga men samtidigt medför begränsningar var översiktlig nivå samt detaljplanenivå såväl 
som åtgärder när det redan är exploaterat. Planarkitekt 1 efterfrågar exempelvis verktyg för 
att ge de mjuka frågorna mer tyngd jämfört med hårda värden. Detta problem är intressant 
då det ger uttryck för den mångtydighet som finns i användningen av begreppet social 
hållbarhet. På den översiktliga nivån sker en planering med höga ambitioner och visioner, 
men huruvida de kan genomföras är en annan fråga. På detaljnivå blir planeringen bindande, 
samtidigt som det finns begränsningar i hur mycket som kan styras. Informanterna tar upp 
problematiken med att göra detaljplanerna alltför styrda vilket kan innebära att vissa 
aspekter inte kan tas med. Regleras detaljplanerna däremot alltför vagt så ges byggherren 
stor frihet vid exploatering vilket kan medföra att planen till viss del ändras och att vissa 
aspekter därför inte tas med. Hur platserna sedermera nyttjas är upp till invånarna vilket kan 
innebära att trots stora ambitioner för användningen av en plats så kan den användas på ett 
annat sätt i praktiken. Planeringen är även en politisk styrd verksamhet, så om det inte finns 
en politisk vilja att arbeta med social hållbarhet finns det små chanser för implementering. 
Informanterna lyfte att planarkitekter i någon mening ska fungera som en samordnare för 
frågorna rörande social hållbarhet. Weingaertner och Moberg (2014:124) menar dock att i 
praktiken är det ingen enskild aktör som har ett explicit ansvar för sociala frågor.  
 
Samarbete och samverkan över förvaltningar och mellan aktörer framstår även som önskvärt 
av vissa informanter. Detta innefattar dock problem när olika parter har varierande syn på 
innehållet i begreppet social hållbarhet samt på deras respektive roller. Persson (2013:302) 
menar att det kan finnas en risk att begreppet används som ett rättfärdigande av åtgärder 
som inte kan anses vara hållbara, utan passar in på egna gruppers mål. Frågan är därmed 
huruvida kommunens visioner om social hållbarhet ska kunna stå emot intressen i en 
omvärld där konkursens ökar och marknaders behov och efterfrågan ökar. Trots utökat 
samarbete och samverkan kan således dessa svårigheter kvarstå. 
 
Ytterligare en begräsning som informanterna uppvisar under intervjuerna gäller ekonomi. 
Flertalet åtgärder uppges kompromissas som en följd av för höga kostnader (Planarkitekt 1). 
Politiker 1 menar att dyra byggkostnader är en av orsakerna till att kommunen inte kan 
tillgodose alla samhällsgrupper med bostäder. Genom att se ekonomi som kostnader anser 
flertalet informanter att sociala värden hamnar i skymundan. Genom att istället se ekonomi 
som ett fördelningssystem blir effekten att samhällsnyttan för olika åtgärder kan värderas på 
ett nytt sätt (Tjänsteman Boverket 1; Tjänsteman byggbransch 2; Planarkitekt 3). Ekonomi 
som fördelningssystem innebär att samhällsnyttan värderas för olika projekt och inte enbart 
dess kostnader i pengar. Ett projekt kan därigenom genomföras, trots höga kostnader, om 
den positiva samhällsnyttan anses vara värd det. Helheten handlar därigenom i centrum för 
utvecklingen (Politiker 2). En möjlighet som därigenom uppstår är att sociala värden kan 
värderas högre och tillåtas ta mer plats vid exploatering. Planarkitekt 3 hävdar att en politisk 
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vilja krävs för att genomföra en sådan förändring. Ingemann Holm (2016:121) menar att 
möjligheterna och förmågan till att skapa den konsensus som krävs för förändring beror på 
samhällets maktkonstellationer. Maktkonstellationernas styrka beror i sin tur på 
kontextuella omständigheter såsom praxis och diskurs. Tjänsteman byggbransch 2 upplever 
branschen som omogen sett till ekonomiska system. Detta tyder på att en tillräcklig stark 
konsensus inte finns i dagsläget. Samtidigt har synen och utveckling på planering och 
byggande ständigt utvecklats och varierat som en del av föränderlig värld. Denna uppsats 
bygger på en socialkonstruktivistisk uppfattning som innebär att människan påverkar och 
påverkas av samhället varvid förändring kan uppnås om tillräcklig stark konsensus uppnås.  
 
Sett till vad som eftersträvas inom begreppet social hållbarhet visar denna uppsats att det 
finns en gemensam värdegrund. Den gemensamma värdegrunden består i sin tur av 
mångtydiga begrepp som rör allmänmänskliga värden. Det uppstår problematik i hur 
styrning efter dessa allmänmänskliga värden bör gå till. I och med att det inte finns en 
definition på vad som eftersträvas väcks frågan angående hur styrningen bör se ut. Fungerar 
därmed social hållbarhet som ett filter? Uppfyller således begreppet ett syfte som innebär 
ett synsätt som sätter mänskliga värden i centrum? Genom att sätta en definition på 
begreppet förloras dess funktion som ett filter. Aspekter som då skulle kunna vara en del av 
begreppet riskerar att förloras. En definition som innebär att konkretisera åtgärder skulle 
även kunna göra att bilden blir ännu mer komplicerad. Goel och Sivam (2015:63) hävdar 
även att kunskap om vad som är hållbart eller inte är problematiskt att få. Detta kan tolkas 
som att begreppet således fungerar på en hög abstraktionsnivå med syfte att åskådliggöra 
och uppmärksamma allmänmänskliga värden.  
 
För att avsluta ska en kort diskussion föras angående det teoretiska perspektivets 
användarbarhet. Social hållbarhet är ett mångtydigt begrepp som skiftar betydelse utefter 
aktörers normer och kontext. Att applicera Bourdieus fältanalys till analysen ger en inblick i 
att individer, normer och samhället påverkar samt påverkas av varandra. Då uppsatsen syftar 
till att studera de normer och värderingar som ligger till grund för begreppets betydelse 
samt möjligheter och begränsningar inom begreppet har således Bourdieus fältanalys 
ansetts lämplig och fungerat bra för att undersöka dessa faktorer. Genom att komplettera 
Bourdieus abstrakta fältanalys med Norman Faircloughs mer konkreta kritiska diskursanalys 
har en ingång till det empiriska källmaterialet getts. Generellt har de två teoretiska 
utgångspunkterna tillsammans lett till en bred analys.  
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7. Slutsatser  
Syfte med denna uppsats har varit att kritiskt granska hur och vilken kunskap som verkar för 
att legitimera normativa representationer av begreppet social hållbarhet inom 
samhällsplanering och byggande. I kapitlet Slutsatser återkommer vi till det övergripande 
syftet för att på så sätt kunna knyta ihop säcken.  
 
I frågan om de idéer, värden och föreställningar som ligger till grund för konstruktion av 
begreppet social hållbarhet inom samhällsbyggandet visar uppsatsen på att det finns en 
gemensam värdegrund. Oavsett om du är politiker eller tjänsteman på kommunala 
plankontor, konsultföretag inom planering och samhällsbyggnad, byggföretag eller på 
Boverket så består värdegrunden av begreppen deltagande, trygghet, inkluderande, 
tillgänglighet och jämställdhet samt att människan placeras i centrum för samhällets 
utveckling. Den gemensamma värdegrunden grundas således i sin tur på andra mångtydiga 
och luddiga begrepp.  
 
Vid konkretisering framgår det att social hållbarhets innebörd varierar mellan de olika 
informanterna. Den gemensamma värdegrunden eftersträvas dock genom ett antal aspekter 
som går att säga är gemensamma. Dock vid ytterligare konkretisering visas det att 
informanterna inte är överens om vägen mot målet. Det som värdesätts av informanterna är 
att människor ska ha någonstans att bo samt att alla ska känna sig trygga och vara en del av 
en gemenskap. Social hållbarhet blir därmed i någon mening motsatsen till sociala problem i 
samhället. Social hållbarhet blir även något som informanterna anser kunna skapa, eller i alla 
fall ge förutsättningar för.  
 
Informanterna diskuterade de övergripande värdena utifrån sina egna åsikter. Det är således 
normer inom politiken på metanivå tillsammans med individers normer som ger begreppet 
social hållbarhet dess innebörd. Samhället hänger ihop relationellt och det går därmed inte 
avgöra vart normerna från början kommer ifrån. Normer på metanivå och en individs 
normer påverkar samt påverkas av varandra. Begreppet är därigenom trendkänsligt. Våren 
år 2018 tillskrev informanterna begreppet följande värdeord: social mångfald, deltagande, 
trygghet, inkluderande, tolerans, tillgänglighet, jämställdhet samt människan i centrum för 
samhällets utveckling. Dessa värdeord skiljer sig troligtvis från begreppets värden för 10-15 
år sen eller om 10-15 år. Bostäder, trygghet och tillit genom möten är således det som social 
hållbarhet syftar till att åstadkomma år 2018. 
 
Fysisk planering är i grunden en framtidsinriktad verksamhet som syftar till att ge 
förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Innebörd samt möjligheter och 
begränsningar med begreppet social hållbarhet är därför av intresse. Social hållbarhet och 
de aspekter som medföljer är en del av ett större sammanhang med olika drivkrafter och 
aktörer på både lokal, regional och global nivå. Den samhälleliga kontexten tillsammans med 
individers bakgrund och erfarenheter skapar således innebörden samt förutsättningar i den 
lokala skalan. Genom en medvetenhet om social hållbarhets mångtydighet tillsammans med 
dess möjlighet att belysa sociala frågor och uppmärksamma allmänmänskliga värden kan 
begreppet vara ett gott hjälpmedel i strävan efter den hållbara utvecklingen inom planering 
och byggande.   
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8.2. Figurer 
Figur 1: Den kritiska diskursanalysens tre dimensioner. Figuren är bearbetad av författaren. 
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Bilaga  

Bilaga 1  

Intervjuguide: Tjänsteman Boverket   
Inledning  
Presentation av mig själv och examensarbetet.  
 
Bakgrund  

• Kan du berätta lite om dig själv? 
• Ålder, utbildning, hur länge man varit på Boverket, vart man arbetat tidigare? 

 
• Kan du berätta lite om din roll inom Boverket?   

• Personliga intressen, uppgifter och utmaningar i yrket?  
 

Begreppets konstruktion 
• Vad innebär social hållbarhet för er?  
• Vilka nyckelbegrepp anser ni definierar begreppet?  

 
Strategier och verktyg för implementering av begreppet  

• Hur jobbar Boverket med social hållbarhet?  
• Rekommenderar ni verktyg och strategier för att nå social hållbarhet? Iså fall vilka?   

 
• Inom vilka områden tycker ni att den svenska planeringen har lyckats bra med social 

hållbarhet?  
• Vilka faktorer beror det på?  

 
• Vilka är de största utmaningarna för att uppnå social hållbarhet i praktiken? 

• Vilka svårigheter ser ni i arbetet med social hållbarhet?  
• Varför är det ett problem?  
• Hur skulle det kunna lösas? 
  

• När är social hållbarhet uppnått? / Vad är målbilden?  
 
Aktörers relationer  

• Hur är social hållbarhet tänkt att implementeras i kommunerna? 
• Vilka viktiga aktörer finns det för arbetet med social hållbarhet?  
• Hur ska aktörerna tänka när de måste prioritera mellan olika intressen?  
• Hur är det tänkt att konflikter ska hanteras?   

 
• Hur anser ni att kommunen kan integrera social hållbarhet som en viktig del i 

planeringsprocessen?  
• Hur bör medborgardeltagandet ut? 

 
• Vilka andra jobbar med social hållbarhet på Boverket?  
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• Hur förs dialog om social hållbarhet utåt från Boverket? /Hur ser ert samarbete ut 
med andra aktörer?  

 
Finns det något övrigt som vi inte diskuterat men som ni skulle vilja tillägga?  

Intervjuguide: Tjänsteman privat företag  
Inledning  
Presentation av mig själv och examensarbetet.  
 
Bakgrund  

• Kan du berätta lite om dig själv? 
• Ålder, utbildning, hur länge man varit på denna arbetsplats, vart man arbetat 

tidigare? 
 

• Kan du berätta lite om din roll inom företaget?   
• Personliga intressen inom yrket?  
• Uppgifter och utmaningar i yrket?  

 
Begreppets konstruktion 

• Vad innebär social hållbarhet?  
• Vilka nyckelbegrepp anser du definierar begreppet?  

 
Strategier och verktyg för implementering av begreppet  

• Hur jobbar ni med social hållbarhet?  
• Använder ni verktyg och strategier för att nå social hållbarhet? Iså fall vilka?   

 
• Inom vilka områden tycker du att ni har lyckats bra med social hållbarhet?  

• Vilka faktorer beror det på?  
 

• Vilka är de största utmaningarna för att uppnå social hållbarhet i praktiken? 
• Vilka svårigheter ser ni i arbetet med social hållbarhet?  
• Varför är det ett problem?  
• Hur skulle det kunna lösas? 
  

• När är social hållbarhet uppnått? / Vad är er målbild?  
 
Aktörers relationer  

• När kommer social hållbarhet in i er arbetsprocess?  
• Hur stort fokus har ni på dessa frågor i ert vardagliga arbete?  
• Hur anser du att social hållbarhet kan integreras som en viktig del i arbetsprocessen?  

 
• Vilka andra jobbar med social hållbarhet?  

• Hur fattas beslut och av vem?  
• Hur fungerar ert samarbete med andra aktörer?  
• Hur förs dialogen om social hållbarhet inom organisationen? 
 

• Finns det några problem i strävan efter social hållbarhet?  
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• Hur värderas olika intressen?  
• Hur görs prioriteringar?  

 
Finns det något övrigt som vi inte diskuterat men som du skulle vilja tillägga?  

Intervjuguide: Tjänsteman på kommunal förvaltning  
Inledning  
Presentation av mig själv och examensarbetet.  
 
Bakgrund  

• Kan du berätta lite om dig själv? 
• Ålder, utbildning, hur länge man varit på denna arbetsplats, vart man arbetat 

tidigare? 
 

• Kan du berätta lite om din roll inom kommunen?   
• Personliga intressen inom yrket?  
• Uppgifter och utmaningar i yrket?  

 
Begreppets konstruktion 

• Vad innebär social hållbarhet?  
• Vilka nyckelbegrepp anser du definierar begreppet?  

 
Strategier och verktyg för implementering av begreppet  

• Hur jobbar ni med social hållbarhet?  
• Använder ni verktyg och strategier för att nå social hållbarhet? Iså fall vilka?   

 
• Inom vilka områden tycker du att ni har lyckats bra med social hållbarhet?  

• Vilka faktorer beror det på?  
 

• Vilka är de största utmaningarna för att uppnå social hållbarhet i praktiken? 
• Vilka svårigheter ser ni i arbetet med social hållbarhet?  
• Varför är det ett problem?  
• Hur skulle det kunna lösas? 
  

• När är social hållbarhet uppnått? / Vad är er målbild?  
 
Aktörers relationer  

• När kommer social hållbarhet in i processen?  
• Hur stort fokus har ni på dessa frågor i ert vardagliga arbete?  
 
• Hur anser du att kommunen kan integrera social hållbarhet som en viktig del i 

planeringsprocessen?  
• Hur ser medborgardeltagandet ut? 

 
• Vilka andra jobbar med social hållbarhet? (personer/förvaltningar inom  

kommunen)? 
• Hur fattas beslut och av vem?  



 67 

• Hur fungerar ert samarbete med andra aktörer?  
• Hur förs dialogen om social hållbarhet inom organisationen? 
 

• Finns det några problem i arbetet efter social hållbarhet?  
• Hur värderas olika intressen?  
• Hur görs prioriteringar?  

 
Finns det något övrigt som vi inte diskuterat men som du skulle vilja tillägga?  
 

Intervjuguide: Politiker  
Inledning  
Presentation av mig själv och examensarbetet.  
 
Bakgrund  

• Kan du berätta lite om dig själv och din roll inom kommunen? 
• Ålder, hur länge du suttit i nämnden?  

• Beskriv dina kunskaper och erfarenheter av planering gällande social hållbarhet?  
• Vilken utbildning eller annan kunskap har du i frågan? har du arbetat med 

sociala frågor tidigare?  
 

Begreppets konstruktion 
• Vad innebär social hållbarhet?  
• Vilka nyckelbegrepp anser du definierar begreppet?  

 
Strategier och verktyg för implementering av begreppet  

• Hur jobbar ni med social hållbarhet?  
• Vilka planer, dokument m.m. är bra för att diskutera social hållbarhet?  
• Använder ni verktyg och strategier för att nå social hållbarhet? Iså fall vilka?   

 
• Hur anser du att kommunens arbete med social hållbarhet ska se ut?  
 
• Inom vilka områden tycker du att ni har lyckats bra med social hållbarhet?  

• Vilka faktorer beror det på?  
 

• Vilka är de största utmaningarna för att uppnå social hållbarhet i praktiken? 
• Vilka svårigheter ser ni i arbetet med social hållbarhet?  
• Varför är det ett problem?  
• Hur skulle det kunna lösas? 
  

• När är social hållbarhet uppnått? / Vad är er målbild?  
• Vad tror/tycker du skulle förbättra arbetet mot social hållbarhet?  

 
Aktörers relationer  

• När kommer social hållbarhet in i processen?  
• Hur stort fokus har ni på dessa frågor i ert vardagliga arbete?  
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• Hur anser du att kommunen kan integrera social hållbarhet som en viktig del i 
planeringsprocessen?  

• Hur ser medborgardeltagandet ut? 
 

• Vilka jobbar med social hållbarhet? (personer/förvaltningar inom  
kommunen)? 

• Hur fattas beslut och av vem?  
• Hur fungerar ert samarbete med andra aktörer?  
• Hur förs dialogen om social hållbarhet inom organisationen? 
 

• Finns det några problem i arbetet efter social hållbarhet?  
• Hur värderas olika intressen?  
• Hur görs prioriteringar?  
 

Finns det något övrigt som vi inte diskuterat men som du skulle vilja tillägga?  
 
 

 
 


