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hon producerat material när jag inte kunnat slita mig från 
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Vi vill även rikta ett stort TACK till vår handledare Jimmie 
som kommit med givande kritik, bra stöttning och upplyftande 
engagemang. 



Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att granska 
eventuella skillnader mellan svenska kommuners 
visioner rörande social hållbarhet som konkretiseras 
i respektive kommuns översiktsplan. Granskningen 
syftar även till att generera kunskap gällande hur 
svenska kommuner följer Plan- och bygglagens 
(PBL) krav på behandling av social hållbar 
utveckling i den översiktliga planeringen. 
Uppsatsens resultat är intresseväckande då det inte 
finns en klar definition av social hållbarhet, vilket 
leder till svårigheter att implementera begreppet 
inom planeringen. Parallellt med begreppets 
svårdefinierbara natur är hållbarhet likväl ett av de 
mest frekvent använda och accepterade målen inom 
planering (De Roo & Porter 2007, 2). Även Persson 
understryker svenska kommuners svårigheter 
att tillämpa en planeringspraxis med tillhörande 
strategier som för samhället i en hållbar riktning 
(Persson 2013, 302). Följaktligen innebär det att 
det finns en ovisshet i svenska kommuners visioner 
samt att dessa kan skilja sig åt kommuner emellan 
vilket genererar olikartade samhällsutvecklingar. 

För att konkretisera uppsatsens syfte kommer fyra 
översiktsplaner väljas ut med utgångspunkt i 
följande kriterier: kommunen ska ha en stabil 
befolkningstillväxt med en befolkning på 100 000 
- 155 000 invånare samt en översiktsplan antagen 
år 2016 eller senare. Syftet med kriterierna är att 
de ska ligga till grund för framtida generaliseringar 
baserade på granskningens resultat. Utöver de 
fastställda kriterierna väljs kommunerna ut baserat 
på geografisk spridning samt skillnader i landareal.

Ett teoretiskt ramverk skapas för att åskådliggöra 
hur denna uppsats tolkar begreppet social 
hållbarhet. Ramverket utgörs av sex kategorier: 
livskvalitet, social interaktion, jämlikhet, 
tillgänglighet, trygghet och framtidsvision. De 
valda översiktsplanerna ska sedan granskas med 
hjälp av en kvalitativ innehållsanalys där meningar 
som berör denna uppsats teoretiska ramverk tas ut. 
I nästa steg kondenseras, kodas samt kategoriseras 
de uttagna meningarna efter uppsatsens teoretiska 
ram. Därefter kommer översiktsplanernas innehåll 
jämföras utifrån ramverkets sex kategorier och i 
nästa steg ska skillnader, likheter samt eventuell 
problematik uppmärksammas som senare ska 
ligga till grund för uppsatsens slutsats. Det  
generaliserade resultatet visar att svenska 
kommuners visoner mot social hållbarhet skiljer sig 
åt, men bitvis strävar efter samma mål.

Svenska kommuner är enligt lag skyldiga att visa 
hänsyn till de paragrafer i PBL som berör den 
översiktliga planeringens innehåll av social 
hållbarhet. Utifrån granskningen går det dock 
att urskilja ingen kommunbehandlar samtliga 
paragrafer som enligt granskningens teoretiska 
ramverk berör social hållbarhet. Rimligtvis går det 
därför att anta att även övriga svenska kommuners 
översiktsplaner behandlar PBLs paragrafer på 
likartat sätt. En värdering av det framkomna 
utfallet diskuteras i uppsatsens slutdiskussion där 
en möjlig förklaring tar avstamp i kommunernas 
skilda förutsättningar som tvingar dem att jobba 
efter olika premisser. Frågan som kvarstår är 
dock huruvida PBL bör utgöra striktare lagverk 
för arbetet mot social hållbarhet eller om lagens 
tolkningsfrihet är en nödvändighet för att Sveriges 
kommuner ska kunna implementera den på sina 
egna förutsättningar.



Innehållsförteckning





1. Inledning

1.1 Problemformulering
I den svenska planeringen eftersträvas ett hållbart samhälle vilket bland annat visar sig i Sveriges 16 miljökvalitetsmål 
som syftar till att lösa Sveriges rådande miljöproblem (Naturvårdsverket 2018, 1). Ett hållbart samhälle är enligt 
Nationalencyklopedin ett begrepp som först användes i Brundtlandsrapporten 1987 där begreppet definierades som 
en utveckling där  dagens samt framtida generationers behov tillgodoses (Nationalencyklopedin u.å a). Behoven 
tillgodoses genom implementeringen av den hållbara utvecklingens tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet. Det är däremot inte angivet hur avvägningen mellan dessa dimensioner ska utföras och det förekommer 
flera olika tolkningar av begreppet (Nationalencyklopedin u.å a). Tolkning av begreppet hållbar utveckling görs bland 
annat i Sveriges kommuners översiktsplaner. Översiktsplanen är det kommunala dokument som redovisar kommunens 
visioner om den framtida samhällsutvecklingen och ligger till grund för 
genomförandestrategier för att nå en hållbar utveckling (Boverket 2018a). Översiktsplanen styrs av 
plan- och bygglagen (PBL) som skapar ett ramverk för arbetet för hållbar utveckling som kommunernas 
översiktsplaner ska följa. I första kapitlet 1 § i PBL beskrivs syftet med lagen:

1 §   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. 

(PBL 2010:900)

Mycket av den forskning som finns inom ämnet social hållbarhet pekar på att begreppets mångtydighet leder till 
svårigheter vid implementeringen inom översiktsplanering (De Roo & Porter 2007, 2). Persson pekar på svenska 
kommuners svårighet att tillämpa hållbarhet på planeringen och skriver att hållbarhet tenderar att snarare användas 
som pekpinne mot allmänna mål än att skapa visioner som leder till faktiska resultat (Persson 2013, 302). Utifrån 
detta resonemang framträder en skillnad mellan social hållbarhet som mål och social hållbarhet som strategi. Perssons 
forskning tyder på är att det finns en problematik kring avvägningen mellan dessa två faktorer och menar att det krävs 
mer än användandet av social hållbarhet som pekpinne för att uppnå ett socialt hållbart samhälle (Persson 2013, 302). 
Vad som krävs är strategier rörande social hållbarhet samtidigt som social hållbarhet ses som ett planeringsmål, vilket 
Persson (2013) understryker.

Utifrån stycket ovan är det tydligt att Sveriges kommuner kan ha svårt att ta använda social hållbarhet som ett mål 
samtidigt som visioner för social hållbarhet tas fram samt implementeras. Det innebär även att kommuner eventuellt 
har skilda visioner mot social hållbarhet, vilket kan komma att leda till ett framtida samhälle som skiljer sig åt mellan 
Sveriges kommuner eftersom planering ligger till grund för samhällsutvecklingen och därmed styr det framtida 
samhället. Ett samhälle som skiljer sig åt mellan Sveriges kommuner kan som följd generera ett ojämlikt, och i vissa 
fall orättvist, samhälle med stora sociala skillnader då den fysiska planeringen, som tidigare nämnts, tillhandahåller 
visioner för den samhälleliga utvecklingen. Svårhanterliga förhållningsregler gällande den sociala hållbarheten och 
den sociala utvecklingen riskerar därmed generera eftergifter på människors hälsa och levnadsstandard vilket riskerar 
att bidra till ökade samhällsklyftor varför stor vikt bör läggas på att utveckla samhället på ett socialt hållbart sätt. 
Därtill uppkommer frågetecken kring hur hanteringen av social hållbarhet behandlas i översiktsplanen, samt huruvida 
olika kommuners visioner skiljer sig åt. 

1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida svenska kommuners visioner mot ett socialt hållbart samhälle 
skiljer sig åt i översiktsplaner. Med en ökad förståelse för kommuners olika tolkningar av begreppet social hållbar 
utveckling syftar denna uppsats även till att undersöka hur väl kommuners visioner följer de krav PBL ställer på 
behandling av hållbar utveckling i översiktsplaner. PBL är ett lagverk som medger olika tolkningar av dess innehåll 
vilket påverkar planeringsåtgärder. Eftersom en översiktsplan är ett vägledande dokument för en kommuns framtida 
samhällsbyggnad genererar planeringsåtgärder sedan konsekvenser på det samhälle som byggs vilket är anledningen 
till varför olika tolkningar av lagen kan leda till olika samhällen.
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1.3 Avgränsning 
Denna uppsats berör social hållbarhet vilket är en av tre hållbarhetsdimensioner. De två resterande dimensionerna, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet, kommer ej att diskuteras då det skulle vara ett för omfattande arbete för denna 
begränsade tidsperiod som en kandidatuppsats verkar i. Uppsatsen kommer inte heller beröra medborgardeltagande i 
planeringsprocessen. 

Baserat på tre kriterier har fyra kommuners översiktsplaner valts ut för att ligga till grund för att besvara denna 
uppsats forskningsfrågor. De valda kommunerna är Jönköping, Nacka, Umeå och Västerås. De kriterier som använts 
för att välja ut dessa kommuner är att befolkningstillväxten i kommunen ska vara stabil, befolkningsmängden ska 
vara mellan 100 000-155 000 invånare och översiktsplanen ska vara antagen år 2016 eller senare. En kommun med 
stabil befolkningstillväxt samt relativt hög befolkningsmängd förmodas ha möjlighet att lägga betydande resurser på 
åtgärder för social hållbarhet då de har större skatteintäkter än en kommun med färre invånare. Att översiktsplanerna 
ska vara antagna de senaste tre åren säkerställer att kommunerna har uppdaterade visioner och strategier som är 
relevanta i nutid. Kriterierna har satts upp för att resultatet ska kunna generaliseras på liknande fall. 

I urvalsprocessen återfanns det ytterligare fyra kommuner vars översiktsplaner passade in under de uppställda 
kriterierna. På grund av arbetets omfattning finns inte möjlighet att granska samtliga åtta kommuner varefter fyra 
kommuner valdes ut. Urvalet baserades på geografisk spridning och skillnad i landsareal som förmodas skapa 
intressanta diskussionsunderlag.

1.3.1 Presentation av de valda översiktsplanerna
I denna uppsats kommer fyra kommuners översiktsplaner att granskas, ett urval gjort utefter de kriterier som 
presenterats i avsnitt 1.3. Denna del syftar till att kort introducera varje kommun.

Jönköpings kommun hade år 2018 knappt 140 000 invånare och en befolkningsökning på drygt 1 700 invånare mellan 
årskiftena 2016/2017 och 2018/2019 (Statistiska centralbyrån u.å. a). I Jönköpings tätort bor ungefär hälften av 
kommunens befolkning, år 2018 uppräknat till 66 800 invånare (Statistiska centralbyrån u.å. b). Kommunen har en 
landareal på 1 480 km2 (Statistiska centralbyrån u.å. c).

Nacka kommun hade år 2018 cirka 104 000 invånare och en befolkningsökning på drygt 2 400 personer mellan 
årskiftena 2016/2017 och 2018/2019 (Statistiska centralbyrån u.å. a). Nacka kommuns centralort är Nacka som även 
är en del av Stockholm tätort. Kommunen har en landareal på cirka 95 km2 (Statistiska centralbyrån u.å. c). 

Umeå kommun hade år 2018 drygt 127 000 invånare och en befolkningsökning på drygt 2 000 invånare mellan 
årskiftena 2016/2017 och 2018/2019 (Statistiska centralbyrån u.å. a). Inom tätorten bodde det år 2018 cirka 87 000 
invånare , alltså cirka 70 % av kommunens invånare (Statistiska centralbyrån u.å. b). Kommunens landareal är cirka 2 
300 km2  (Statistiska centralbyrån u.å. c). 

Västerås kommun hade år 2018 cirka 152 000 invånare och en befolkningsökning på knappt 2 000 invånare mellan 
årskiftena 2016/2017 och 2018/2019 (Statistiska centralbyrån u.å. a).  I Västerås tätort bor det 121 000 invånare vilket 
innebär att cirka 80 % av kommunens befolkning bor där (Statistiska centralbyrån u.å. b). Kommunens landareal är 
knappt 960 km2 (Statistiska centralbyrån u.å. c). 

1.3.2 Varför översiktsplaner?

Baserat på syftet kommer denna uppsats bygga på följande forskningsfrågor:
• Skiljer sig kommuners visioner för social hållbarhet i översiktsplaner?

• Hur åskådliggörs kommuners eventuella skilda tolkningar av begreppet social hållbar utveckling i deras 
översiktsplaner?

• Hur uppfyller kommuner de krav som PBL ställer på översiktsplanernas behandling av social hållbarhet? 

Anledningen till varför översiktsplaner valts ut som undersökningsenhet är på grund av deras funktion som vägledande 
dokument för kommuners utveckling. Varje kommun har krav på sig att tillhandahålla en aktuell översiktsplan som 
innefattar hela kommunen och tar avstamp i den breda massans politiska uppfattning. Översiktsplanen stöds på 
undersökningar av förutsättningar och allmänintresset som leder till mål, visioner och strategier som ligger till grund 
för kommunens utveckling (Boverket 2018a). Således har översiktsplanen en strategiskt viktig roll i den samhälleliga 
utvecklingen och därmed för den sociala hållbarheten.
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2. Forskningsöversikt

Forskningsöversikten syftar till att presentera en del av den forskning som gjorts inom ämnet social hållbarhet i ett 
försök att definiera vad begreppet innebär. Anledningen är att det inte finns en klar definition av vad hållbarhet är, 
vilket De Roo och Porter underbygger genom att beskriva hållbarhet som det mest accepterade målet inom planering 
samtidigt som det anses vara ett av de mest diffusa begreppen inom diskursen (De Roo & Porter 2007, 2). Persson 
understryker De Roo och Porters beskrivning genom att framställa användningen av hållbar utveckling i den svenska 
planeringen som en pekpinne mot ett gemensamt mål snarare än ett identifierat begrepp. Persson underbygger sin 
tes genom att peka på politikers vana att använda hållbar utveckling som ett allmänt mål utan att veta vad resultatet 
egentligen kommer innebära. Som följd understryker Persson vikten av att vidareutveckla hållbar utveckling då 
resultatet ofta blir obefintligt när begreppet endast används som en pekpinne mot ett allmänt mål (Persson 2013, 302). 
Persson förlänger sin diskussion kring användningen av hållbar utveckling i den svenska kontexten genom att skildra 
hur de flesta svenska översiktsplaner använder planeringsprinciper som ofta associeras med hållbar utveckling utan att 
redovisa en fullt utvecklad strategi för att nå hållbar utveckling. Persson menar att det tyder på att principerna endast 
används för att de blivit likt ett trossystem för svenska planerare (Persson 2013, 311-312). Persson menar med andra 
ord att principer som anses vara förknippade med hållbar utveckling endast används i översiktsplaner för att de blivit 
planeringspraxis istället för att användas för att tillämpa åtgärder som gör samhället mer hållbart. 

Partridge skildrar likt Persson vikten av en definition av hållbarhet för att kunna utforma strategier mot ett hållbart 
samhälle (Partridge 2005, 6). Partridge gör ett försök till att skapa en definition av social hållbarhet genom att ställa 
begreppet i kontrast till social rättvisa. Social rättvisa innebär att samhällets resurser ska fördelas rättvist och genom 
jämförelsen klarlägger Partridge att skillnaden mellan social rättvisa och social hållbarhet är framtidsvisioner. Som 
följd menar Partridge således att det krävs att social rättvisa säkerställs både idag samt i framtiden för att social 
hållbarhet ska kunna uppnås (Partridge 2005, 8). Partridge presenterar slutligen sex teman som bör följas för att 
upprätthålla ett socialt hållbart samhälle. Dessa teman är livskvalitet, social jämlikhet, inkluderande, tillgänglighet, 
framtidsfokus och deltagande (Partridge 2005, 8-11).

Livskvalitet
Partridge beskriver begreppet livskvalitet som något 
subjektivt och svårt att definiera, men också som den 
mänskliga dimensionen i social hållbarhet. Temat 
avhandlar vikten av att förbättra människans 
livskvalitet, men Partridge skildrar också vikten av 
att tillgodose även framtida generationers livskvalitet. 
En ytterligare viktig aspekt är att tillgodose utsatta 
gruppers behov för att skapa ett samhälle där alla har 
samma möjligheter (Partridge 2005, 9). 

Social jämlikhet
Partridge beskriver livskvalitet som ett tema som 
inte kan uppnås utan social jämlikhet. I diskussioner 
rörande social hållbarhet är social jämlikhet ett av de 
mest frekvent använda begreppen och syftar till att 
belysa sociala ojämlikheter som hinder för hållbar 
utveckling. Anledningen är att det i diskussioner 
rörande lösningar för hållbar utveckling ofta fokuseras 
på privilegierade gruppers möjligheter till 
miljöfrämjande metoder och inte på att utsatta sociala 
grupper inte har samma ekonomiska möjlighet 
(Partridge 2005, 10). Social jämlikhet handlar således 
om att alla människor ska ha samma möjlighet att 
bidra till socialt hållbar utveckling. 

Inkludering
Som komplement till social jämlikhet ställer Partridge 
upp temat inkludering och beskriver det som vikten av 
att inte stänga ute människor, varken fysiskt (möjlighet 
till kollektivtrafik, jobb och samhälleliga funktioner) 
eller socialt (fördelar från socialt och ekonomiskt 
deltagande). Det är därför viktigt att främja utsatta 
gruppers möjligheter till deltagande i den ekonomiska, 
sociala och politiska sfären (Partridge 2005, 10). 

Tillgänglighet
För att nå social hållbarhet menar Partridge att 
grupper som idag lever i social uteslutning ska få 
tillgång till resurser, service och möjligheter till 
exempelvis anställning, boende och vård. För att det 
ska uppnås behöver särskild vikt läggas vid att 
inkludera grupper som idag hindras av social 
uteslutning (Partridge 2005, 10). 

Framtidsfokus
För att uppnå social hållbarhet beskriver Partridge 
vikten av framtidsfokus från dagens generation för att 
säkerställa strukturer och processer som garanterar 
framtida generationers lika möjligheter (Partridge 
2005, 10-11). 

Deltagande
Slutligen tar Partridge upp temat deltagande för att 
beskriva nödvändigheten av att inkludera samtliga 
samhällsgrupper vid identifiering av problem, 
utveckling av mål samt deltagande i beslutsprocesser. 
Partridge skildrar vikten av hållbar utveckling och 
deltagande samt att begreppen måste stå sida vid sida 
eftersom det inte går att uppnå en sak utan den andra. 
Hållbarhet ses som ett socialt projekt och en pågående 
process vilket inkluderar hela samhällets medverkan 
(Partridge 2005, 11). 
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Dempsey, Bramley, Power och Brown behandlar också begreppet social hållbarhet och gör ett försök till att 
identifiera begreppets innebörd. Dempsey et. al. delar upp social hållbarhet i två byggstenar, en av dessa är social 
jämlikhet som definieras på liknande sätt som Partridge. Däremot tar Dempsey et. al. även upp samhällelig hållbarhet 
vilket definieras som ett samhälle i balans. I ett försök att skildra samhällelig hållbarhet tas fem teman upp, social 
interaktion, deltagande, stabilitet, känsla av tillhörighet samt trygghet och säkerhet (Dempsey et. al. 2009, 293-294).  

Dempsey et. al. gör även en uppdelning mellan fysiska och icke- fysiska faktorer för att påvisa den sociala 
hållbarhetens bredd. Värt att notera är att urvalet av begrepp baserats på uppsatsen syfte varför inte samtliga begrepp 
är medräknade. Översiktsplanen är ett brett politiskt dokument, men har en begränsning gällande vilka dimensioner 
av social hållbarhet den kan beröra då översiktsplanen enbart behandlar långsiktigt strategiska ambitioner. Som 
följd resulterar det i att återstående begrepp listade av Dempsey et. al inte lämpar sig för denna uppsats. De fysiska 
faktorer som berör denna uppsats är miljökvalitet, rekreation och tillgänglighet och kompletterar de kategorier som 
presenterats i föregående stycke (Dempsey et. al. 2009, 291). Anledningen till att kommunerna bör erbjuda goda 
miljökvalitetsnivåer och rekreationsmöjligheter är att nämnda faktorer kan leda till en ökad livskvalitet som Partridge 
beskriver som en viktig del av social hållbarhet (Partridge 2005, 9). Tillgänglighet är en faktor som berör den här 
uppsatsen eftersom samtliga grupper i samhället bör ha tillgång till resurser, service, bostad och vård på det sätt som 
Partridge beskriver som viktigt (Partridge 2005, 10). De icke fysiska faktorerna som är betydande för denna uppsats är 
hälsa, välmående samt arbetsmöjligheter (Dempsey et. al. 2009, 291). Samtliga av dessa faktorer påverkar nämligen 
människans livskvalitet som Partridge skriver om (Partridge 2005, 9). 

Social interaktion
Dempsey et. al. beskriver vikten av social interaktion 
i ett hållbart samhälle för att skapa en tillhörighet 
till platsen man lever på. Genom att integreras med 
människor som bor på samma ställe sätts enskilda 
individer i ett sammanhang vilket skapar känslor 
av stolthet inför det område man bor och lever i. 
Stoltheten leder i sin tur till en känsla av gemensamt 
ansvar för den platsen. Social interaktion skapar 
slutligen känslor av trygghet och välmående (Dempsey 
et. al. 2009, 294-295).  

Trygghet och säkerhet
Skribenterna beskriver trygghet och känsla som en 
grundläggande del av social hållbarhet. Invånare måste 
känna trygghet innan andra aspekter såsom stabilitet 
och social interaktion kan tillgodoses. Tryggheten kan 
skapas vid utformning av det offentliga rummet, som 
fönster ut mot gatan eller väl belysta ytor (Dempsey et. 
al. 2009, 297).

Inkludering
Som komplement till social jämlikhet ställer Partridge 
upp temat inkludering och beskriver det som vikten av 
att inte stänga ute människor, varken fysiskt (möjlighet 
till kollektivtrafik, jobb och samhälleliga funktioner) 
eller socialt (fördelar från socialt och ekonomiskt 
deltagande). Det är därför viktigt att främja utsatta 
gruppers möjligheter till deltagande i den ekonomiska, 
sociala och politiska sfären (Partridge 2005, 10). 

Deltagande 
I likhet med Partridge beskriver Dempsey et. al. 
deltagande som ett socialt projekt och en pågående 
process. Däremot läggs inte lika stor vikt vid att utsatta 
grupper ska inkluderas även om det rimligtvis kan 
tänkas bli en naturlig följd av deltagande (Dempsey et. 
al. 2009, 295).

Känsla av tillhörighet
Dempsey et. al. menar att normer skapas som följd av 
social interaktion, deltagande som stabilitet som i sin 
tur leder till en känsla av ansvar för sitt område och 
därmed känslor av tillhörighet (Dempsey et. al. 2009, 
296-297).

Stabilitet
Dempsey et. al. beskriver stabilitet som något 
nödvändigt i ett hållbart samhälle för att motverka 
kriminalitet och oordning. Dempsey et. al. knyter 
samman detta med temat social interaktion genom att 
trycka på vikten av invånare som bor på samma plats 
under längre tid för att människor ska hinna komma 
in i det sammanhang som social interaktion leder till. 
Detta leder i sin tur till ett stabilt samhälle och på sikt 
även social hållbarhet (Dempsey et. al. 2009, 296).
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3. Teoretisk utgångspunkt

3.1 Social hållbarhet 
Baserat på tidigare diskussioners resultat finns inte en klar definition av vad social hållbarhet är. För att kunna ta 
fram ett empiriskt material samt analysera det krävs dock ett förhållningssätt till det. Detta avsnitt syftar därför till 
att reda ut hur begreppet social hållbarhet har tolkats i kontexten av denna uppsats och kommer fungera som ett 
ramverk vid granskningen av de utvalda översiktsplanerna. Baserat på forskningsöversikten kommer definitionen 
av social hållbarhet i denna uppsats bygga på faktorer som livskvalitet, social interaktion, jämlikhet, tillgänglighet, 
framtidsfokus och trygghet (Dempsey et. al. 2009, 293-294; Partridge 2005, 8-11). De fysiska och icke-fysiska 
faktorerna som Dempsey et. al. presenterar kommer likt de ovanstående faktorerna användas för att avgränsa 
definitionen av social hållbarhet i uppsatsen (Dempsey et. al. 2009, 291). Dessa kategorier har valts ut eftersom 
dessa kan skapa visioner som är relevanta på den strategiska ambitioner som en översiktsplan behandlar. Varför vissa 
faktorer som tagits upp i forskningsöversikten valts bort alternativt vävts samman med andra faktorer förklaras nedan. 

Inkludering som Partridge skriver om vävs samman med jämlikhet då dessa faktorer anses komplettera varandra samt 
gå att uppnå genom samma visioner. Som Partridge skriver handlar jämlikhet om att samtliga samhällsgrupper ska 
ha samma möjligheter i samhället (Partridge 2005, 10). Inkludering innebär enligt Partridge att samtliga människor 
ska ha samma tillgång till fysiska samt icke fysiska faktorer, exempelvis transport, jobb samt socialt deltagande 
(Partridge 2005, 10). Paralleller mellan faktorerna jämlikhet och inkludering kan dras eftersom tillgång till fysiska 
och icke fysiska faktorer leder till vad Partridge beskriver som ett jämlikt samhälle, ett samhälle där samtliga 
samhällsgrupper har samma möjligheter. Deltagande är en av faktorerna som sållats bort. Partridge och Dempsey et. 
al. beskriver deltagande som samtliga människors rätt till deltagande vid identifiering av problem, utveckling av mål 
samt deltagande i beslutsprocesser (Partridge 2005, 11; Dempsey et. al. 2009, 295). Denna faktor kommer därför inte 
beröras baserat på denna uppsats avgränsning gällande medborgardeltagande. Ytterligare en faktor som sållats bort är 
stabilitet som Dempsey et. al. behandlar. Dempsey. et. al. beskriver att ett stabilt samhälle uppstår när invånarna trivs 
och därmed bor kvar i samma område under en längre tid (Dempsey et. al. 2009, 296). Huruvida kommuners invånare 
trivs framkommer inte i översiktsplaner vilket innebär att denna faktor inte kommer kunna granskas. Den sista faktorn 
som sållats bort är känsla av tillhörighet som Dempsey et. al. behandlar. Känsla av tillhörighet beskriver Dempsey 
et. al. som något som uppstår till följd av goda möjligheter till social interaktion, deltagande samt ett stabilt samhälle 
(Dempsey et. al. 2009, 296-297). Känsla av tillhörighet är således beroende av två faktorer som denna uppsats inte 
behandlar. Om denna faktor tillgodoses i översplaner kan därmed inte granskas. 

Sammanfattat definieras social hållbarhet i denna uppsats som något som ska gynna faktorer som livskvalitet, social 
interaktion, jämlikhet, tillgänglighet och trygghet. Det är också viktigt att dessa faktorer ställs inför visioner om 
framtiden för att säkerställa att även framtida generationers behov tillgodoses. Dessa kategorier har valts ut baserat 
på den strategiska ambitionsnivå en översiktsplan verkar i. De utvalda kategorierna kan alltså rimligen återfinnas i 
visioner i översiktsplaner eftersom dessa berör social hållbarhet i enlighet med uppsatsens definition av begreppet. 
Nedan samt på efterföljande sida följer en förklaring av dessa kategorier som denna uppsats kommer utgå ifrån vid 
analys av hur översiktsplanerna behandlar social hållbarhet:

Livskvalitet
Livskvalitet syftar i denna uppsats på människans 
hälsa, välmående samt  möjlighet till rekreation 
utifrån Dempsey et. al. fysiska och icke fysiska 
faktorer (Dempsey et. al. 2009, 291). Detta kan 
handla om planläggning av grönområden, ett utvidgat 
näringsliv som leder till fler arbetstillfällen, förbättrad 
luftkvalitet eller åtgärder som syftar till att förebygga 
mänsklighetens påverkan av exempelvis översvämning 
och/eller jordskred.  

Jämlikhet
Jämlikhet innebär att offentliga platser ska planläggas 
för att samtliga samhällsgrupper ska kunna använda 
detta (Partridge 2005, 10). Jämlikhet kan även 
skapas genom planläggning av ökad trygghet i de 
offentliga rummen. Bortsett från offentliga rum kan 
jämlikhet skapas genom att möjliggöra för samtliga 
människors rätt till boende som kan skapas av blandade 
upplåtelseformer. Slutligen skapas även jämlikhet av 
att möjliggöra för samtliga människors rätt till transport 
och tillgänglighet till samhällets funktioner. Detta kan 
skapas genom att inte endast planera för bilen utan även 
för gång, cykel och kollektivtrafik. 
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3.2 Plan- och bygglagen
I denna del presenteras de paragrafer av PBL som berör översiktsplanens behandling av social hållbar utveckling. 
Värt att tydliggöra är att PBL inte definierar social hållbarhet och därför har paragraferna tolkats utifrån uppsatsens 
teoretiska ramverk för att ta fram de paragrafer som berör social hållbarhet. Paragraferna kommer sedan ligga till 
grund för att besvara frågeställningen kring huruvida de utvalda översiktsplanerna uppfyller kraven som PBL ställer 
på behandlingen av social hållbar utveckling. De paragrafer som presenteras är utdrag från PBL 2 kapitlet eftersom 
det kapitlet är var det främst går att finna paralleller till social hållbar utveckling. Boverket understryker nämligen att 
2 kapitlet i PBL innehåller de allmänna intressena som ska beaktas vid planläggning ur ett hållbarhetsperspektiv och 
att det är en bra grund att utgå från vid planering mot hållbar utveckling (Boverket 2018b; Boverket 2018c). Följande 
paragrafer har valts ut för att passa denna uppsats syfte.

3 §   Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala 
förhållanden främja
   1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av 
bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
   2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för 
alla samhällsgrupper,
   3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt 
goda miljöförhållanden i övrigt,
   4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
   5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

(PBL 2010:900)

Denna uppsats kommer att utgå från de tre första, samt den sista punkten i 3 § eftersom punkt 4 inte anses påverka den 
sociala hållbarhetsdimensionen som går att finna i översiktsplanen. Ovanstående paragraf innebär att planläggning ska 
ske med utgångspunkt i natur- och kulturvärden, med hänsyn till miljö- och klimataspekter samt till mellankommunala 
och regionala förhållanden. Anledningen är att planläggningen ska främja goda miljöförhållanden genom att anpassas 
till klimatförändringar och leda till minskad klimatpåverkan (Boverket 2018d). En planläggning som främjar 
utformningen av en estetiskt tilltalande bebyggelse, grönområden samt kommunikationsleder påverkar den sociala 
hållbarheten i form av rekreations- samt interaktionsmöjligheter. Vidare underlättar en planläggning som främjar 

Tillgänglighet
Likt definitionen av jämlikhet innebär tillgänglighet 
att samtliga samhällsgrupper ska kunna använda det 
offentliga rummet (Partridge 2005, 10). Det kan handla 
om närhet till samhällsfunktioner som bland annat kan 
skapas genom en tät stad. Tillgänglighet innebär även 
att samtliga samhällsgrupper ska ha tillgång till alla 
funktioner. Att vara rullstolsbunden innebär med andra 
ord inte att man inte ska ha tillgång till bland annat 
rekreationsområden. Att utvidga kollektivtrafiknätet 
kan även innebära att tillgängligheten ökar då detta 
innebär större möjlighet för att de utan bil kan ta sig till 
samma samhällsfunktioner som de med bil. 

Trygghet
Trygghet innebär bland annat att alla ska kunna 
använda offentliga rum utan att vara rädd eller osäker. 
Det kan skapas genom upplysta offentliga rum, säkra 
trafikmiljöer eller överskådliga miljöer (Dempsey et. 
al. 2009, 297). 

Social interaktion
Social interaktion innebär möjlighet att träffa 
medmänniskor, detta kan handla om planläggning 
av mötesplatser som torg, rekreationsområden eller 
kulturliv. Det kan även handla om viljan att skapa 
social rörlighet genom planläggning för möjliggörandet 
av att människor från olika bakgrunder möts (Dempsey 
et. al. 2009, 294-295). Framtidsvision

Som tidigare beskrivet behövs även en viss 
framtidsvision för att uppnå ett socialt hållbart 
samhälle. Det handlar om att bevara och säkerställa 
ovannämnda faktorer både för dagens och framtidens 
generationer (Partridge 2005, 10-11). 
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5 §   Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till 
   1. människors hälsa och säkerhet,
   2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
   3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
   4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och
   5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

(PBL 2010:900)

5 § innebär att somliga aspekter måste tas hänsyn till för att minimera risker för människan och går därför att kopplas 
till social hållbarhet. Denna uppsats kommer utgå från samtliga punkter i paragrafen eftersom de allihop har påverkan 
på den sociala hållbarheten samt kan appliceras på den dimension av planering som översiktsplanen verkar i. En 
planläggning som tar hänsyn till samtliga punkter i 5 § kan anses påverka de sociala hållbarhetsaspekterna trygghet, 
tillgänglighet samt livskvalitet i form av befolkningens hälsa.

tillgängliga och användbara livsmiljöer för samtliga samhällsgrupper faktorer som jämlikhet, tillgänglighet och 
trygghet. En långsiktigt god hushållning av mark, vatten, energi och råvaror möjliggör för att dagens samt framtidens 
generationers behov ska tillgodoses.  

6 §   Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende 
byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan,
   2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och 
andra olyckshändelser,
   3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av 
stridshandlingar,
   4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och 
hygienförhållanden,
   5. möjligheterna att hantera avfall,
   6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
   7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att 
använda området, och
   8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

(PBL 2010:900)

Ovanstående paragraf innebär att hänsyn måste tas till samtliga punkter vid planläggning av bebyggelseutformning 
och placering. Från 6 § kommer denna uppsats använda sig av punkt 1, 4, 6 och 7 eftersom dessa går att återfinna i den 
nivå som översiktsplanen behandlar samt för att de berör social hållbarhetsutveckling. En planläggning som tar hänsyn 
till skydd mot uppkomst och spridning av brand och trafikolyckor och andra olyckshändelser kan sägas påverka 
människans trygghet. Hänsyn till behovet av hushållning av energi och vatten samt klimat- och hygienförhållanden 
tillgodoser både människans livskvalitet idag samt i framtiden. Planläggning med hänsyn till trafikförsörjning, en god 
trafikmiljö samt möjligheter för utsatta grupper att använda samma platser som andra grupper bidrar till jämlikhet, 
tillgänglighet, livskvalitet och trygghet. 
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6a §  Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bostads- 
byggnader
   1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om 
omgivningsbuller, och
   2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i 
fråga om omgivningsbuller.

(PBL 2010:900)

6 a § innebär att hänsyn vid planläggning av bostäder måste tas till människors hälsa i termer av buller. Uppsatsen 
kommer utgå från båda av de angivna punkterna i paragrafen eftersom båda påverkar aspekten livskvalitet inom social 
hållbar utveckling. De båda punkterna återfinnas även i den dimension av planering som översiktsplanen verkar i.

9 §   Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering 
och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna 
lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten 
eller ljusanordningar kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller 
omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller 
betydande olägenhet på annat sätt.

(PBL 2010:900)

9 § är den sista paragrafen som denna uppsats tar i beaktande och innebär att hänsyn vid planläggning av 
byggnadsverk, skyltar samt ljusanordningar måste tas tillsammans med diskussionen kring huruvida grundvattnet 
påverkas negativt eller om det innebär fara för människans hälsa eller säkerhet. Skylt- och ljusanordningar behandlas 
sällan eller aldrig i den dimension av planering som översiktsplanen verkar i och kommer därför inte att vidare 
behandlas. Uppsatsen kommer däremot att behandla frågan kring huruvida planläggning av byggnadsverk påverkar 
människans hälsa eller säkerhet eftersom det påverkar social hållbarhet utifrån aspekten livskvalitet. Diskussionen om 
planläggning av ljusanläggningar kommer till viss del diskuteras i denna uppsats då ljusanläggningar kan ha en viss 
inverkan på hållbarhetsaspekterna trygghet och jämlikhet. 
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4. Metod

4.1 Fallstudie
Denscombe beskriver fallstudier som en metodansats som avser sätta ett specifikt fall, eller några få, i fokus för 
att förse forskaren med en djupgående redogörelse för förhållanden och processer inom det särskilda området 
(Denscombe 2014, 91). Denna uppsats ämnar att fokusera på fyra stycken översiktsplaner för att kunna generera 
tillräcklig information för att fylla uppsatsens syfte. Samtidigt ska fallen ger möjlighet till djupgående granskning av 
kommunernas översiktliga planeringsstrategier rörande social hållbarhet. Vidare skriver Denscombe att avsikten med 
fallstudier är att tillhandahålla och klarlägga det generella genom att titta på det specifika (Denscombe 2014, 91). 
Denna uppsats ämnar därav att fokusera på fyra översiktsplaner för att generera tillräcklig information för att fylla 
uppsatsens syfte. De sex kategorier som tagits fram i den teoretiska utgångspunkten syftar därtill att leda fram till ett 
empiriskt material som kan ligga till grund för en slutsats av hanteringen av social hållbarhet i översiktsplaner. 

Merriam delar upp fallstudier i två olika kategorier, tolkande fallstudier och värderande fallstudier. De tolkande 
fallstudierna används för att framställa begreppskategorier som i sin tur syftar till att samla in tillräckligt med 
information om en situation för att kunna tolka den (Merriam 1994, 41). I arbetet med att analysera översiktsplaners 
visioner för socialt hållbar utveckling kommer tolkande fallstudier vara en värdefull resurs och ge tyngd till arbetets 
metodprocess. Den tolkande fallstudien hjälper nämligen vid framtagandet av det empiriska materialet utefter de 
kategorier som ställts upp i den teoretiska utgångspunkten. Denscombe framför även vikten av urval i fallstudier. 
Valet ska göras medvetetet och vara noga övervägt eftersom det är en viktig beståndsdel i arbetets utfall och huruvida 
det blir framgångsrikt eller inte. Inför urvalet bör ett antal kriterier tas fram och om kriterierna innefattar storlek 
ska relevanta siffror anges eftersom dessa motiverar att generaliseringar kan göras på det framkomna resultatet 
(Denscombe 2014, 96). I det här arbetet har valet av översiktsplaner grundats på tre kriterier: kommunerna ska 
ha en stabil befolkningstillväxt, de ska ha en befolkningsmängd på mellan 100 000- 155 000 invånare och deras 
översiktsplaner ska vara antagna år 2016 eller senare. De uppsatta kriterierna är tydliga och har utskrivna siffror vilket 
gör resultatet godtagbart för generaliseringar. Denscombe menar att valda fall ska ha så pass stora likheter med andra 
fall att dessa likväl hade kunnat väljas och att resultatet kan generaliseras på ett större antal fall än de som valts ut i 
den specifika undersökningsenheten (Denscombe 2014, 97).  

Slutligen handlar den andra kategorin, värderande fallstudier, om att förklara, beskriva och bedöma. Merriam 
karakteriserar värderande fallstudier som en strategi som ämnar förenkla för läsaren genom att redogöra för innebörder 
och dold kunskap i undersökningsenheten (Merriam 1994, 42). Att redogöra för kommuners visioner för social hållbar 
utveckling kommer kräva tillämpningen av värderande fallstudier av den orsaken att social hållbar utveckling är ett 
omfångsrikt begrepp vilket erfordrar möjligheten att tolka framställda innebörder.

4.1.1 Validitet i fallstudie
Tidigare forskning som rör validitet i fallstudier har påvisat att kvalitativ forskning bör utgå från en annan betydelse av 
begreppet validitet än den som är allmänt rådande. Som förslag har det satts upp
att inre och extern validitet bör tolkas som sanningsvärde och överförbarhet (Merriam 1994, 175-177). Merriam 
skildrar den inre validiteten som en angelägenhet som ämnar besvara frågor kring huruvida det framkomna resultatet 
kan sägas stämma överens med verkligheten (Merriam 1994, 177). Det är därmed viktigt att det finns en transparens 
i uppsatsen för att läsarna ska förstå de tolkningar som forskarna gjort för att få fram ett resultat som enligt deras 
verklighetsuppfattning är korrekt. Den externa validiteten beskriver Merriam som i vilken grad det går att generalisera 
resultaten framkomna ur undersökningsenheten. Den externa validiteten tar avstamp i den inre validiteten eftersom 
det inte går att generalisera ett resultat med låg verklighetsförankring. Den inre validiteten får däremot inte vara 
för hårt styrd eftersom det är svårt att generalisera på ett resultat med mycket strikt kontrollerade faktorer eftersom 
möjliga generaliseringar måste vara lika hårt styrda (Merriam 1994, 183). Argumentet för att använda fallstudie som 
forskningsstrategi i detta arbete går ut på att urvalet av översiktsplaner har gjorts i försök att frambringa kriterier som 
är generaliserbara. Detta för att ge svar på hur det generellt ser ut i svenska kommuner. Avgränsningen har även gjorts 
med en viss bredd för att kunna applicera det framkomna resultatet på fall som möter samma bedömningsgrunder. 

Merriam karaktäriserar kvalitativa fallstudier som ett holistiskt tillvägagångssätt och argumenterar för att dess 
flerdimensionella karaktär försvårar uppnåelsen av validitet eftersom det alltid kommer finnas undangömda 
dimensioner (Merriam 1994, 178). Detta innebär således att arbetet ska vara transparent för att läsaren ska förstå 
varför de utvalda visionerna från översiktsplanerna anses vara kopplade till social hållbarhet. Anknytningen till 
kommunernas arbete för social hållbar utveckling ligger i att definiera kommunernas olika visioner rörande begreppet 
social hållbar utveckling. 
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4.2 Innehållsanalys
Ytterligare en metodansats som kommer användas i denna uppsats är kvalitativ innehållsanalys som är en genre av 
textanalys. Som Fejes och Thornberg skriver innebär innehållsanalys att läsa och studera samhälleliga strukturer 
i skrivna texter (Fejes & Thornberg 2016, 177). Detta görs utifrån ett väl avgränsat undersökningsproblem som 
i detta fall är hur ett antal översiktsplaner förhåller sig till social hållbarhet, huruvida det skiljer sig åt mellan 
dokumenten samt hur de förhåller sig till PBL. I detta fall kommer metodansatsen användas för att kategorisera delar 
av textinnehållet i de utvalda översiktsplanerna för att besvara uppsatsens forskningsfrågor. Kategorierna kommer 
utgå från uppsatsens teoretiska utgångspunkt vilket senare kommer innebära att empirin kommer kunna analyseras 
utifrån dessa. På så sätt åskådliggöras skillnader samt likheter mellan kommuners visioner för social hållbarhet. 
Boréus och Bergström beskriver att avsikten med innehållsanalys är att konsekvent kunna undersöka ett större 
material, som i detta fall är ett antal översiktsplaner, för att få fram en bred analys som sedan går att jämföra (Boréus 
& Bergström 2018, 49). Fejes och Thornberg skriver även att utförandet av innehållsanalys ska förhålla sig till en 
av tre dimensioner. I denna uppsats kommer analysen förhålla sig till den första dimensionen som innebär att fokus 
riktas mot författarens föregivna syn på specifika frågor. Denna analysdimension går ut på att skapa kunskap om vilka 
föreställningar och innebörder författarna uttrycker (Fejes & Thornberg 2016, 179). Dimensionen passar därmed 
denna uppsats syfte angående att ta reda på huruvida olika översiktsplaners visioner rörande social hållbarhet skiljer 
sig åt och hur de förhåller sig till PBLs ramverk. 

Det finns flertalet tillvägagångssätt i utförandet av en innehållsanalys. Johannessen och Tufte understryker vikten 
av att anpassa metoden efter uppsatsens syfte samt det material som ska granskas. (Johannessen & Tufte 2003, 108-
109). Boréus och Bergström presenterar ett exempel på ett arbetssätt med åtta steg. Dessa steg är val av material, 
kodning, konstruerande av kodschema, bestämmelse av kodningsenheter, bestämmelse av analysenheter, test av 
analysinstrumentet, test av konsekvenser samt sammanställning, redovisning och jämförande av resultat (Boréus 
& Bergström 2018, 55-63). Johannessen och Tufte presenterar ett arbetssätt med fyra steg, det första steget är 
helhetsintryck och sammanfattning av meningsinnehåll, det andra är koder, kategorier och begrepp, det tredje är 
kondensering och det fjärde är sammanfattning (Johannessen & Tufte 2003, 110-115). Denna uppsats kommer 
till viss del följa dessa arbetssätt, men med vissa avvikelser för att få ut den empiri som behövs för att besvara 
forskningsfrågorna. Utifrån ovan presenterade arbetssätt kommer denna uppsats rätta sig efter följande steg: 

• Val av material: Val av material: Innehållsanalysen tar sin början i avgränsningen samt insamlandet av det 
material som ska analyseras. Med andra ord handlar det om urvalet av översiktsplanen. (Boréus & Bergström 
2018, 55-56). 

• Kodning och kondensering: I detta steg gås materialet grundligt igenom för att finna visioner i 
översiktsplanerna som är relevanta utifrån uppsatsens definition av social hållbarhet. De insamlade visionerna 
gås senare igenom för att kategoriseras under passande kodord som anger vilken typ av information 
textelementen ger. Kodorden används sedan för att organisera de meningsfulla utsnitten i översiktsplanerna 
för att det ska bli analyserbart (Johannessen & Tufte 2003, 111). Slutligen kondenseras meningarna för att få 
ut det meningsbärande elementet (Johannessen & Tufte 2003, 114).  

• Kategorisering: Utifrån de kodord som tagits fram i steg två kategoriseras det empiriska materialet utifrån 
uppsatsens definition av social hållbarhet (Johannessen & Tufte 2003, 111). Detta görs för att granska hur 
de valda kommunerna förhåller sig till social hållbarhet. Dessa kategorier är livskvalitet, social interaktion, 
jämlikhet, tillgänglighet, trygghet och framtidsvision. Vad dessa kategorier innefattar går att finna i kapitel 
3.1. Värt att poängtera är att dessa kategorier ofta verkar gränsöverskridande då en vision eller åtgärd kan 
passa in flera av dem.

• Test av analysinstrumentet: Eftersom det är två personer som ska analysera översiktsplanerna är det viktigt 
att detta görs konsekvent. Boréus och Bergström rekommenderar att göra en dubbelkodning vilket innebär 
att personerna som utför analyserna utför kodning på samma textdel för att sedan jämföra deras resultat. Om 
eventuella skillnader förekommer bör definitionen av social hållbarhet förtydligas (Boréus & Bergström 
2018, 61-62). 

• Sammanställning, redovisning och jämförande av resultat: Det sista steget går ut på att redovisa det 
som tagits fram till analysen. Detta kommer göras med tabeller som redovisar de utdragna meningar, koder, 
samt kondenseringar från respektive översiktsplan (Boréus & Bergström 2018, 63). Resultatet kommer även 
redovisas i textform där kommunernas olika visioner sammanfattas samt analyseras utifrån kategorierna. 

16



4.2.1 Validitet i innehållsanalys
Ofta uppstår problem angående validitet i innehållsanalyser då kodningsenheterna sätts ur sitt sammanhang. Sådana 
problem förekommer däremot mer sällan när kodningen görs av människan istället för datorn eftersom människan 
gör en intuitiv avvägning när yttrandet ska förstås (Boréus och Bergström 2018, 79-80). För att minimera nämnda 
validitetsproblem kommer kodningarna inte utföras av datorer, detta för att möjliggöra för avvägningar mellan 
visioner när dessa ska förstås och väljas ut. Det andra validitetssproblemet som kan komma stötas på vid analysen är 
tillfällen där visioners innebörder är vaga och upplevas som dåligt avgränsade (Boréus och Bergström 2018, 81-82). 
Det problemet ska försöka minimeras genom att utföra tydliga och transparenta bedömningar samt att mycket tid ska 
läggas på tolkningsarbetet, vilket Boréus och Bergström menar kan lösa validitetsproblemet (Boréus och Bergström 
2018, 82). 

4.3 Dokumentstudie 
Dokumentstudier kommer  användas för att samla in empiri. Dokumentstudier innefattar skrivna texter, digitala 
kommunikationer samt visuella källor (Denscombe 2014, 319). I denna uppsats kommer skrivna texter i form av 
översiktsplaner användas. Denscombe understryker att dokument inte behöver läsas bokstavligen utan kan användas 
som källa för att hitta djupare fakta än det bokstavliga. Dokument behöver alltså inte nödvändigtvis endast användas 
som ren faktainsamling utan kan också användas för att tolka dolda innebörder (Denscombe 2014, 319). I denna 
uppsats kommer översiktsplanerna användas för att söka efter eventuellt dolda innebörder eftersom det som anses vara 
socialt hållbart sällan återges i exakta termer. 

4.3.1 Validitet i dokumentstudier
I denna uppsats kommer översiktsplaner användas för att samla in data. En översiktsplan passar in i kategorin 
statspublikationer och offentlig statistik (Denscombe 2014, 320). Statspublikationer är enligt Denscombe en term 
som innefattar att dokumentet producerats av en eller flera författare som råder över stora resurser samt inkluderar 
många sakkunniga vilket ger dokumentet en stark trovärdighet. Denscombe menar även att statspublikationer är 
faktabaserade eftersom de utgörs av så kallad hårddata som det inte råder oklarheter kring (Denscombe 2014, 320). 
Värt att notera efter Denscombe uttalande om statspublikationer som en säker källa är att sådana kan vara vinklade 
utefter politiska värderingar. En översiktsplan är exempel på en statspublikation som speglar politiska värderingar som 
en kommunen besitter, därav bör det belysas att en översiktsplan kan vara vinklad i ett försök att framställa kommunen 
som attraktiv. Denscombe påpekar även att validiteten kan missgynnas om forskaren tvingas leta efter dold kunskap 
(Denscombe 2014, 326). I denna uppsats kommer, som tidigare beskrivet, rimligtvis en del av texterna behöva tolkas 
för att kunna återge kommunernas visioner om social hållbarhet. För att öka validiteten behöver granskningen omges 
av en transparens för att läsaren ska förstå forskarnas tolkningar och själv kunna dra slutsatsen om dessa, i dennes 
världsbild, är korrekt. 

4.4 Komparativ metod
I följande avsnitt kommer en kort introduktion av metodansatsen komparativ metod presenteras eftersom uppsatsens 
analys delvis behandlar en jämförelse av översiktsplaner.

Komparativ metod är benämningen på en undersökning som är inriktad på att beskriva och analysera skillnader och 
likheter mellan studieobjekt, som i denna kontext är fyra översiktsplaner (Nationalencyklopedin u.å. b). Landman 
beskriver jämförelse mellan olika fenomen som ett naturligt och mänskligt beteende (Landman 2003, 4). Landman 
menar även att jämförelse kan delas in i kategorier beroende på vad syftet med arbetet är, dessa kategorier är 
kontextuellt beskrivande, klassifikation, test av hypotes samt förutsägelse. Det kontextuella beskrivandet syftar till 
att få ökad kunskap om fenomenen som studeras genom att genomförligt beskriva det. Detta steg är ofta det  som 
måste genomföras innan annan jämförelse kan utföras (Landman 2003, 5). Denna uppsats kommer därför börja med 
att beskriva de meningar som återfinns i respektive översiktsplan som kan sättas i en kontext till social hållbarhet. 
Nästkommande steg kommer innebära kondensering, kategorisering samt kodning av materialet för att belysa 
det viktiga utefter uppsatsens syfte . Därefter ska en klassifikation göras som innebär att likheter samt skillnader 
åskådliggörs mellan de fenomen som studerats (Landman 2003, 5). Likaledes är detta steg aktuellt i denna uppsats 
eftersom arbetet syftar till att belysa likheter och eventuella skillnader i de utvalda kommunernas arbete för social 
hållbarhet. Återfunna likheter och skillnader kommer åskådliggöras genom de kategorier som tagits fram i uppsatsens 
teoretiska utgångspunkt samt som används vid kategorisering av materialet. Därefter beskriver Landman ett 
hypotestest som ämnar förklara skillnader samt likheter som återfunnits i det studerade materialet (Landman 2003, 6). 
Detta steg kommer utföras genom att jämföra det framkomna resultatet med uppsatsen forskningsöversikt
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som eventuellt kommer kunna ge en förklaring till möjliga likheter och skiljaktigheter. Slutligen skriver Landman 
om förutsägelser som innebär att generaliseringar kan göras utifrån jämförelsen för att ge en möjlig grund till att 
fenomenet inte endast är en engångsföreteelse utan även går att applicera på liknande fall (Landman 2003, 10). 
Eftersom inte samtliga av Sveriges kommuner är aktuella i denna granskning kommer detta steg vara relevant för 
att besvara huruvida svenska kommuners översiktsplaner generellt skiljer sig åt med rörande visioner för social 
hållbarhet.
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5. Begreppsdefinition

Blandstad: Blandstad definieras som staden med närhet till allt. Här finns en blandning av verksamheter, människor 
och upplåtelseformer som bidrar till en komplex livsmiljö.

Funktionsblandning: Begreppet funktionsblandning används i sammanhang som främst rör människors rätt till 
närhet till olika funktioner. Begreppet kan exempelvis handla om kommuners ambition att planlägga nyproduktion 
av bostäder i närheten till offentliga funktioner såsom förskola  och vårdcentral. 

Förtätning: I denna kontext är förtätning ett begrepp som ämnar åskådliggöra olika karaktärer av nyproduktion. 
Förtätning är ett brett begrepp som kan syfta på olika företeelser. I denna uppsats används begreppet främst i 
kontexter av nyproduktion av bostäder, kollektivtrafik, gång- och cykelstråk samt centrumfunktioner i redan 
bebyggd miljö.  

God bebyggd miljö: Enligt Boverket är syftet med målet att den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. God bebyggd miljö är ett komplext begrepp som 
innefattar tio delmål (Boverket 2019). Denna uppsats grundar sig på dessa delmål, men för att en kommun i denna 
granskning kan sägas jobba mot begreppet behöver inte samtliga delmål ha avhandlats i strategin.  

Mångfald: Begreppet mångfald definieras i denna uppsats som en variation av egenskaper i det offentliga rummet 
och bygger på visionen om ett heterogent samhälle. Mångfald kan uppvisas i olika former och kan påvisas i bland 
annat kulturella- och exploateringskontexter. I denna uppsats används begreppet främst för att påvisa vikten av 
variation i exploateringssammanhang. 

Offentliga rum: Offentliga rum är ett begrepp som medför allmänhetens tillträde till gemensamma utrymmen, både 
inomhus och utomhus. I denna uppsats konkretiseras begreppet främst genom att sättas i kontext till mötesplatser, 
parker samt torg och definieras som platser för vardagliga möten.
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6. Empiriskt material

I denna del kommer en sammanfattning av empirin göras utifrån de kategorier som koderna delats in i utefter denna 
uppsats definition av social hållbarhet. Det empiriska materialet har därmed en teoretisk styrning. På grund av 
empirins storlek kan inte allt redovisas i denna del, däremot återfinns den kompletta empirin i tabeller i bilagorna. 
Vad som presenteras i detta kapitel är de visioner som kommunerna mest frekvent tar upp. Detta behöver däremot inte 
innebära att dessa frågor är de som är viktigast för respektive kommun. 

6.1 Jönköping
Översiktsplanen för Jönköpings kommun antogs år 2016 och har som mål att stärka Jönköpings stad som huvudort 
och regioncentrum. Kommunen har en uttryckt ambition av att utveckla tåg- och bussförbindelser för att utveckla 
möjligheten till att resa hållbart. Slutligen beskriver kommunen vikten av att bevara och utveckla natur-, kultur-, och 
friluftsvärden (Jönköpings kommun 2016, 3). 

6.1.1 Livskvalitet
Livskvalitet är ett återkommande begrepp i Jönköpings kommuns översiktsplan och används regelbundet 
i sammanhang som går att koppla till social hållbarhet. Begreppet används i samband med exempelvis 
rekreationsmöjligheter, utbyggnad av kollektivtrafik samt motverkning av översvämningsrisk, exempelvis:

Att få människor att komma ut och röra sig ökar folkhälsan,här skapas 
möjligheter för olika typer av rekreation och fysisk aktivitet utan krav på 
prestation. Med tillgång till natur av varierande typer erbjuds ett urval som 
passar de flesta. 

(Jönköpings kommun 2016, 33)

Förtätnings- och omvandlingsområden i närheten av välutvecklade 
kollektivtrafikstråk och/ eller centrumfunktioner ska ges en hög exploatering. 
På sikt kan även behovet av bilresor minska. 

(Jönköpings kommun 2016, 9) 

Den fysiska planeringen ska ta hänsyn till översvämningar som orsakas av 
höga flöden i vattendrag eller av höga nivåer i sjöar.  

(Jönköpings kommun 2016, 67)

I många fall återfinns livskvalitet i samband med diskussioner kring tillgänglighet och jämlikhet. 

Stationer och tåghållplatser ska vid ny- och ombyggnation utformas med god 
tillgänglighet för cykel, buss och bil för att uppmuntra hållbart resande. 

(Jönköpings kommun 2016, 79) 

6.1.2 Social interaktion
Kommunen beskriver visioner om social interaktion en gång i sin översiktsplan i samband med diskussion kring 
fullvärdiga bebyggelsemiljöer i nyexploateringsområden:

Inom ett större nyexploateringsområde för bostäder ska det finnas en blandning 
av olika användningar för att skapa en fullvärdig bebyggelsemiljö. 

(Jönköpings kommun 2016, 15)  

Det ska strävas efter blandade bebyggelseformer med olika bostadstyper och 
upplåtelseformer integrerat med andra funktioner. 

(Jönköpings kommun 2016, 3) 

6.1.3 Jämlikhet
Ett återvändande begrepp är jämlikhet som i översiktsplanen tas upp ett flertal gånger, exempelvis: 
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Kollektivtrafiken har möjlighet att skapa ett effektivt kollektivtrafiksystem. 
En blandad bebyggelse medför att fler har gång- och cykelavstånd till olika 
funktioner. 

(Jönköpings kommun 2016, 7) 

Vid nybyggnad av ett område är det betydelsefullt att hålla en relativt hög 
exploateringsgrad för att invånarna ska få korta avstånd service och för att 
skapa ett tillräckligt stort befolkningsunderlag för till exempel matbutik och 
kollektivtrafik. 

(Jönköpings kommun 2016, 16) 

Jämlikhet avhandlas ofta i samband med diskussioner kring tillgänglighet och livskvalitet som återses i exempel 
nedan:

6.1.4 Tillgänglighet
Ett frekvent förekommande begrepp i översiktsplanen är tillgänglighet som ofta påträffas i diskussioner rörande 
jämlikhet, exempelvis:

Nya strukturer ska möjliggöra gång- och cykelavstånd till olika funktioner samt 
skapa större underlag för kollektivtrafik och service. 

(Jönköpings kommun 2016, 3) 

Förtätnings- och omvandlingsområden som ligger utmed ett välutvecklat
kollektivtrafikstråk och/eller i närheten av en centrumfunktion eller större 
arbetsplats ska ges en särskilt hög exploatering för att erbjuda boende närhet 
till service. På sikt kan även behovet av bilresor minska och bidra till att nå den 
hållbara utveckling som kommunen eftersträvar. 

(Jönköpings kommun 2016, 9)  

Begreppet rör även resonemang kring livskvalitet och de tre begreppen tillgänglighet, jämlikhet och livskvalitet 
diskuteras ofta ihop. Exempel på det ses nedan:

På ett ställe i kommunens översiktsplan anträffas tillgänglighet i ett resonemang rörande social interaktion: 

Inom ett större nyexploateringsområde för bostäder ska det finnas en blandning 
av olika användningar. Det ska vara en bra balans mellan arbete, bostäder och 
service för att skapa en fullvärdig bebyggelsemiljö.

(Jönköpings kommun 2016, 15)   

6.1.5 Trygghet
Ytterligare ett begrepp är trygghet som i översiktsplanen över Jönköpings kommun ofta återfinns i sammanhang 
rörande kollektivtrafik, cykel- och gångvägar samt utformningen av den bebyggda miljön. Trygghet diskuteras ofta i 
samband med begreppet jämlikhet som återges nedan:

Det innebär både att vår livsmiljö ska utformas på sätt som gör att den är 
fysiskt säker och på ett sätt som gör att den upplevs som trygg, något som 
påverkar både människors psykiska och fysiska hälsa. 

(Jönköpings kommun 2016, 38)
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Till g ä n gli g h et är ytt erli g ar e ett b e gr e p p s o m t as u p p i s a m b a n d m e d tr y g g h et:

Pl a n eri n g f ör ett br a c y k el n ät h a n dl ar till st or d el o m fr a m k o m li g h et o c h 
tr a fi ks ä k er h et. 

(J ö n k ö pi n gs k o m m u n 2 0 1 6, 7 4) 

 P ar k er n a, n at ur m ar k e n o c h v att n et h ar e n vi kti g s o ci al o c h r e kr e ati v f u n kti o n 
s o m m öt es pl ats o c h vist els er u m f ör m ä n nis k or. D e h ar o c ks å e n st or b et y d els e 
f ör v år f ysis k a o c h ps y kis k a h äls a. 

( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 2 4)

Pr o m e n a d er, fril uftsli v o c h a n n a n f ysis k a kti vit et i d et fri a g ör m ä n nis k or 
fris k ar e o c h f ör e b y g g er oli k a sj u k d o mstillst å n d. 

( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 2 4) 

B y g g n a dss ätt et s k a a n p ass as s å att ris k e n f ör ol ä g e n h et, till e x e m p el 
ö v ers v ä m ni n g i l å gl ä nt a o mr å d e n, mi ni m er as. 

( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 6 1)

M e d e n v ä x a n d e b ef ol k ni n g i N a c k a är d et e n st or ut m a ni n g att s ä kr a 
till g å n g e n till n at ur, p ar k er o c h pr o m e n a dstr å k. D et är o c ks å vi kti gt att ö k a 
till g ä n gli g h et e n till d e n b ost a ds n är a n at ur e n o c h s k a p a n y a attr a kti v a p ar k er 
s o m sti m ul er ar till m öt e n o c h a kti vit et. 

( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 2 5)

Att k u n n a u p pr ätt h åll a friti ds- o c h i dr otts a kti vit et er är e n vi kti g d el a v d e n 
s o ci al a s er vi c e s o m eft erfr å g as a v d e u n g a k o m m u ni n v å n ar n a o c h d er as 
f a milj er. 

( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 3 0)

E n v äs e ntli g gr u n d f ör v äl b e fi n n a n d e är att m ä n nis k or u p pl e v er  att milj ö n är 
tr y g g o c h s ä k er att vist as i. 

( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 3 1) 

6. 1. 6 Fr a mti ds visi o n
K o m m u n e n b er ör i nt e fr a mti ds visi o n er i r el ati o n till d e n n a gr a ns k ni n gs d e fi niti o n a v s o ci al h åll b ar h et. 

6. 2 N a c k a
N a c k a k o m m u ns ö v ersi kts pl a n a nt o gs år 2 0 1 2, d är e er utf ör d es e n r e vi d eri n g o c h a kt u alit ets pr ö v ni n g år 2 0 1 8 d å 
pl a n e n a nt o gs i g e n. Ö v ersi kts pl a n e n l ä g g er st or vi kt vi d m å n gf al d o c h ö p p e n h et vil k et g e n o ms yr ar k o m m u n e ns 
pl a n ar b et e ( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 5). E nli gt k o m m u n e n sj äl v a är d e n st örst a ut m a ni n g e n att l ös a b ost a dsf örs örj ni n g 
o c h s er vi c e p å ett g o dt a g b art s ätt, ä v e n b e h o v et a v s ats ni n g ar p å i nfr astr u kt ur är st ort ( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 5).

6. 2. 1 Li vs k v alit et
Ö v ersi kts pl a n e n f ör N a c k a k o m m u n b er ör visi o n er kri n g li vs k v alit et o c h f ör r es o n e m a n g kri n g e x e m p el vis 
r e kr e ati o ns o mr å d e n, fril uftsli v o c h ö v ers v ä m ni n gsris k er:

I s a m b a n d m e d r es o n e m a n g kri n g li vs k v alit et t as b e gr e p p et s o ci al i nt er a kti o n u p p i s a mt al r ör a n d e 
r e kr e ati o ns m öjli g h et er o c h friti ds- o c h i dr otts a kti vit et er:

Li vs k v alit et dis k ut er as o c ks å tills a m m a ns m e d tr y g g h et o c h j ä mli k h et:
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D et b ör fi n n as e n n ärl e k pl ats ell er b ost a ds g år d i b ost a d e ns n är h et o c h e n 
gr a n ns k a ps p ar k, e n gr ö n o as f ör l e k, pr o m e n a d er o c h a v k o p pli n g, i n o m 
g å n g a vst å n d fr å n b ost a d e n ut a n att m a n b e h ö v er k ors a tr a fi k er a d e  v ä g ar. 

( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 6 0)

Ä v e n b e gr e p p et till g ä n gli g h et f u n g er ar s o m k o m pl e m e nt till k o m m u n e ns visi o n r ör a n d e li vs k v alit et:

6. 2. 2  S o ci al i nt e r a kti o n
S o ci al i nt er a kti o n är ett b e gr e p p s o m N a c k a k o m m u n a n v ä n d er i visi o n er kri n g e x e m p el vis m öt es pl ats er, g o d b e b y g g d 
milj ö o c h bl a n d a d e u p pl åt els ef or m er.

N a c k a är e n v äl k o m n a n d e, t ol er a nt o c h n ys k a p a n d e pl ats att  b o, b es ö k a o c h 
ar b et a i. H är fi n ns s p ä n n a n d e milj ö er o c h l e v a n d e m öt es pl ats er s o m är tr y g g a 
o c h till g ä n gli g a. 

( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 1 2)

Ä v e n o m st a ds b y g g a n d ets m öjli g h et er är b e gr ä ns a d e k a n e n bl a n d ni n g a v 
b ost a dst y p er, u p pl åt els ef or m er, v er ks a m h et er o c h m öt es pl ats er fr ä mj a e n 
allsi di gt s a m m a ns att s o ci al str u kt ur o c h s k a p a m öjli g h et er till  ö k a d i nt e gr ati o n 
o c h s a m h öri g h et. 

( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 2 0)

M öt es pl ats er i d et off e ntli g a r u m m et b e h ö v er ut v e c kl as f ör att  bli m er 
till g ä n gli g a f ör all a gr u p p er. D et kr ä vs o c ks å m öt es pl ats er a v oli k a k ar a kt är, 
b å d e f ör l å n g v ari g a k o nt a kt er i gr a n ns k a p et o c h i ar b etsli v et 

( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 3 5)

I N a c k a fi n ns ett a nt al l o k al a c e ntr u m. E n ut v e c kli n g a v d essa o c h d er as 
o m gi v ni n g är s ärs kilt vi kti g f ör att u p p n å m ål et o m ” Ett st ar kt  n äri n gsli v, br a 
h a n d els ut b u d o c h g ott o m m öt es pl ats er i h el a N a c k a ”. 

( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 4 8)

Pl a n eri n g e n b ör d ärf ör ö p p n a f ör fl er b ost ä d er r u nt d ess a l o k al a c e ntr u m. 
P å d et s ätt et s k a p as fl er m öt es pl ats er, m å n gf al d e n ö k ar o c h d e n l å n gsi kti g a 
h åll b ar h et e n st är ks. 

( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 4 9)

S o ci al i nt er a kti o n är ett b e gr e p p s o m oft a dis k ut er as i s a m b a n d m e d j ä mli k h et o c h till g ä n gli g h et, e x e m p el vis: 

Li vs k v alit et är ytt erli g ar e ett b e gr e p p s o m a v h a n dl as i s a m b a n d m e d visi o n er kri n g s o ci al i nt er a kti o n:

S o ci al i nt er a kti o n dis k ut er as ä v e n i s a m b a n d m e d k o m m u n e ns fr a mti ds visi o n:

6. 2. 3 J ä mli k h et
J ä mli k h et är e n visi o n i N a c k a ar b et e r ör a n d e s o ci al h åll b ar h et o c h a v h a n dl as oft a i s a m b a n d m e d tr y g g h et:

E n v äs e ntli g gr u n d f ör v äl b e fi n n a n d e är att m ä n nis k or u p pl e v er  att milj ö n är 
tr y g g o c h s ä k er att vist as i. 

( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 3 1)
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6. 2. 4  Till g ä n gli g h et
I ö v ersi kts pl a n e n ö v er N a c k a k o m m u n a n v ä n ds b e gr e p p et till g ä n gli g h et s o m e n d el i k o m m u n e ns ar b et e f ör s o ci al 
h åll b ar h et. B e gr e p p et åt er g es oft a tills a m m a ns m e d j ä mli k h et, tr y g g h et o c h li vs k v alit et:

D et är o c ks å vi kti gt att d et fi n ns ett l o k alt ut b u d a v v ar or o c h tj ä nst er i all a 
k o m m u n d el ar. D et l o k al a h a n d els ut b u d et är s ärs kilt vi kti gt f ör d e gr u p p er i 
s a m h äll et s o m s a k n ar till g å n g till bil. 

( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 3 4)

D et b ör fi n n as e n n ärl e k pl ats ell er b ost a ds g år d i b ost a d e ns n är h et o c h e n 
gr a n ns k a ps p ar k, e n gr ö n o as f ör l e k, pr o m e n a d er o c h a v k o p pli n g, i n o m 
g å n g a vst å n d fr å n b ost a d e n ut a n att m a n b e h ö v er k ors a tr a fi k er a d e  v ä g ar. 

( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 6 0)

6. 2. 5  Tr y g g h et
Ytt erli g ar e ett b e gr e p p i ö v ersi kts pl a n e n s o m b er ör s o ci al h åll b ar h et är tr y g g h et:

Gr ö n o mr å d e n, p ar k er o c h b a d pl ats er s k a u p pl e v as s o m tr y g g a o c h 
v äl v år d a d e, ris k e n fi n ns a n n ars att m å n g a i nt e v å g ar a n v ä n d a d e m.

( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 2 6)

Tr y g g h et t as oft a u p p tills a m m a ns m e d j ä mli k h et o c h s o ci al i nt er a kti o n:

E n v äs e ntli g gr u n d f ör v äl b e fl n n a n d e är att m ä n nis k or u p pl e v er  att milj ö n är 
tr y g g o c h s ä k er att vist as i.  

( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 3 1)

N a c k a s k a h a e n g o d li vs milj ö o c h g ott o m m öt es pl ats er f ör b o e n d e, ar b et a n d e, 
st u d er a n d e o c h b es ö k ar e. N a c k a är c erti fl er at s o m e n s ä k er o c h tr y g g k o m m u n 
e nli gt W H O:s krit eri er. M ål et är att k o m m u n e n s k a bli s ä k er o c h tr y g g att l e v a 
o c h v er k a i, s a mt att ol y c ksf all i all a ål dr ar s k a mi ni m er as. 

( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 1 4)

Ä v e n till g ä n gli g h et a n v ä n ds f ör att f ör kl ar a visi o n e n:

D et är o c ks å vi kti gt att k oll e kti vtr a fi k milj ö er n a är attr a kti v a o c h tr y g g a.
( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 1 6)

Ä v e n s o ci al i nt er a kti o n o c h till g ä n gli g h et t as u p p i dis k ussi o n er r ör a n d e b e gr e p p et:

Ä v e n o m st a ds b y g g a n d ets m öjli g h et er är b e gr ä ns a d e k a n e n bl a n d ni n g a v 
b ost a dst y p er, u p pl åt els ef or m er, v er ks a m h et er o c h m öt es pl ats er fr ä mj a e n 
allsi di gt s a m m a ns att s o ci al str u kt ur o c h s k a p a m öjli g h et er till  ö k a d i nt e gr ati o n 
o c h s a m h öri g h et. 

( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 2 0)

J ä mli k h et dis k ut er as li k al e d es tills a m m a ns m e d li vs k v alit et s o m åt er g es i e x e m pl et n e d a n:

E n v äs e ntli g gr u n d f ör v äl b e fi n n a n d e är att m ä n nis k or u p pl e v er  att milj ö n är 
tr y g g o c h s ä k er att vist as i. 

( N a c k a k o m m u n 2 0 1 8, 3 1)

2 4



6.2.6  Framtidsvision
I arbetet för social hållbarhet använder sig kommunen även av begreppet framtidsvision. I översiktsplanen tas 
begreppet upp tillsammans med livskvalitet, social interaktion och tillgänglighet:

Med en växande befolkning i Nacka är det en stor utmaning att säkra 
tillgången till natur, parker och promenadstråk. Det är också viktigt att öka 
tillgängligheten till den bostadsnära naturen och skapa nya attraktiva parker 
som stimulerar till möten och aktivitet. 

(Nacka kommun 2018, 25)

Både det regionala och lokala vägnätet måste utvecklas och anpassas för att det 
ska vara en hållbar lösning utifrån dagens och framtidens behov samt för att 
uppnå en god framkomlighet.

(Nacka kommun 2018, 46)

6.3 Umeå
Översiktsplanen antogs år 2018 och är utformad efter målet om en fortsatt stark utveckling av kommunen med tydliga 
mål om tillväxt på ett hållbart sätt (Umeå kommun 2018, 5). Kommunen har en uttryckt ambition av att år 2050 nå 
200 000 invånare och därför läggs stor vikt vid att tillgodose framtida expansionsbehov samtidigt som kommunen 
arbetar för att öka attraktionskraften genom skapandet av möjligheter och förutsättningar. Att nå målet om 200 000 
invånare anses kunna göras genom att stärka Umeås roll som regionalt centrum och genom att planera för en hållbar 
och attraktiv stad (Umeå kommun 2018, 13).

6.3.1 Livskvalitet
Umeå kommun beskriver visioner om livskvalitet flertalet gånger i deras översiktsplan. Dessa visioner är ofta nära 
knutna till planläggning för att möjliggöra eller förbättra rekreationsområden, folkhälsa och arbetsmöjligheter. 
Exempelvis:

Satsningar på företagsamhet och engagemang är viktigt för attraktionskraften 
på landsbygden.  

(Umeå kommun 2018, 45)

Kommunen arbetar för att uppnå godtagbara ljudnivåer för att olägenheter för 
människors hälsa ska undvikas. 

(Umeå kommun 2018, 55)

I vissa fall skriver Umeå kommun även om åtgärder som leder till livskvalitet av motverkandet av översvämningsrisk. 
Exempelvis:

När det gäller översvämningshotade områden bedöms höga flöden i älvar 
och vattendrag kunna uppstå i Umeälven och Sävarån vilket kan orsaka 
egendomsskador och erosionsskador i strandlinjen. Förstärkningsarbeten har 
vidtagits och planeras.

(Umeå kommun 2018, 58)

Umeå kommun har visioner som ofta leder till jämlikhet samtidigt som livskvalitet uppnås. Detta eftersom 
planläggningen och/eller utvecklingen av rekreationsområden ofta beskrivs bli trygga och/eller tillgängliga för 
samtliga i samhället. Exempelvis:

Ambitionen är att förstärka tillgängligheten och tryggheten i offentliga rum och 
i de stråk människor rör sig. 

(Umeå kommun 2018, 43)
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6.3.3 Jämlikhet
Jämlikhet återfinns ofta i sammanhang som berör planläggning av en blandad bebyggelse med olika 
upplåtelseformer som tidigare beskrivits. Det återfinns även i sammanhang berörande tillgängliga mötesplatser samt 
transportmöjligheter i form av kollektivtrafik samt gång och cykel. Exempelvis:

Tillgång till ytor för lek och utevistelse i anslutning till bostaden är viktigt var 
man än bor i kommunen.

(Umeå kommun 2018, 32)

Umeå behöver göra ett paradigmskifte mot hållbara förflyttningar vilket 
innebär en målmedveten utveckling och omställning av transportsystemet. 
Detta genom satsningar på bland annat huvudvägnät för gång- och cykel, 
stomlinjenät för kollektivtrafik, ringledens färdigställande, parkeringspolitik 
samt beteendeförändringar. 

(Umeå kommun 2018, 37)

På många ställen återfinns även visioner om ett jämställt samhälle då Umeå kommun beskriver vikten av trygga 
stadsmiljöer. Exempelvis:

För intentionerna om att skapa mer liv under en större del av dygnet, är det 
viktigt att kommunen innehåller en mångfald av service, mötesplatser, kultur, 
nöje osv. 

(Umeå kommun 2018, 72)

I samband med planläggningen för ett jämställt samhälle skapas också ett tillgängligt samhälle på grund av de 
intentioner som goda transportmöjligheter även ger till de utan bil eller rörelsenedsättningar. Det återfinns även ofta i 
samband med social interaktion då Umeå kommun ofta beskriver visionen om att kommunens mötesplatser ska vara 
tillgängliga för samtliga i samhället. Exempel på detta återfinns här ovan.

6.3.4 Tillgänglighet
Umeå kommun tar ofta upp visioner som leder till tillgänglighet, ofta i form av ett utvidgat kollektivtrafiknät eller 
att ny bebyggelse ska uppföras där redan befintliga kollektivtrafikstråk finns. Det handlar stundtals även om visioner 
som berör ett utvecklat gång- och cykelvägnät. I andra fall återfinns visioner som leder till tillgänglighet som berör 
förtätning av staden eller en mer funktionsblandad stad. Exempelvis:

Närhet till service och handel är en väsentlig faktor för ökad vardagsrörelse, 
liksom utformningen av promenad- och cykelvägar. 

(Umeå kommun 2018, 20)

6.3.2  Social interaktion
Umeå kommun beskriver flertalet visioner som leder till social hållbarhet genom social interaktion. Oftast innebär 
dessa visioner planläggning av mötesplatser eller ökad integration i samhället som Umeå kommun föreslår löses med 
blandade funktioner och upplåtelseformer i samhället. Exempelvis:

Det blir av vikt att genom stadsplanering skapa intressanta miljöer som ger 
förutsättningar för möten. 

(Umeå kommun 2018, 34)

Blandade funktioner och boendeformer motverkar segregerande effekter och 
skapar en stad där människor möts oaktat t.ex. kön, ålder och bakgrund.

(Umeå kommun 2018, 19)

De visioner Umeå kommun beskriver som berör social interaktion leder ofta även till jämlikhet. Detta återfinns i 
sammanhang då planläggningen bygger på visioner av blandade upplåtelseformer. 

Bostadsbyggandet ska präglas av energieffektivitet, mångfald och variation vad 
gäller upplåtelseformer, bostadsstorlekar och typer.  

(Umeå kommun 2018, 23)
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Intentioner är att Umeås roll som regionalt handelscentrum ska stärkas, 
stadskärnans roll ska utvecklas som överordnat centrum för en mångfald av 
handel, shopping, kultur, tjänster och annan service liksom fler boende. 

(Umeå kommun 2018, 33)

Umeå kommuns visioner som berör tillgänglighet återfinns flertalet gånger i samband med visioner som leder till 
jämlikhet och i vissa fall livskvalitet. Detta då visionerna ofta handlar om utvidgande av kollektivtrafiknät samt gång- 
och cykelvägar som tidigare beskrivits samt getts exempel på. Umeå kommun drar i vissa fall även slutsatsen att detta 
i sin tur leder till en ökad folkhälsa genom bland annat motion som bidrar till livskvalitet. Exempelvis:

Närhet till service och handel är en väsentlig faktor för ökad vardagsrörelse, 
liksom utformningen av promenad- och cykelvägar. 

(Umeå kommun 2018, 20)

6.3.5 Trygghet
Vid de tillfällen Umeå kommun tar upp visioner som påverkar trygghet handlar dessa oftast om offentliga rum som 
gator, mötesplatser samt rekreationsområden. I vissa fall tar Umeå kommun upp åtgärder för att skapa ett tryggt 
offentligt rum medan de ibland endast skriver att visionen är att skapa trygghet. Åtgärderna handlar i de flesta fall om 
att skapa liv i stadsrummet under dygnets alla timmar. Dessa visioner bidrar ofta även till jämställdhet. Exempelvis:

För intentionerna om att skapa mer liv under en större del av dygnet, är det 
viktigt att kommunen innehåller en mångfald av service, mötesplatser, kultur, 
nöje osv. 

(Umeå kommun 2018, 72)

De offentliga rummen ska generellt utformas med en skala som ger attraktiva, 
trygga och upplevelserika platser och stråk med plats för rekreation och 
grönska. 

(Umeå kommun 2018, 17)

6.3.6 Framtidsvision
I vissa visioner kan åtgärder som berör framtida generationer återfinnas. Dessa visioner behandlar frågor om 
grundvattenkvalitet samt skydd av områden där översvämningsrisk finns. Exempelvis:

Att skydda grundvattentillgångar med skyddsområden är ett viktigt verktyg för 
att trygga den framtida vattenförsörjningen.

(Umeå kommun 2018, 52)

När det gäller översvämningshotade områden bedöms höga flöden i älvar 
och vattendrag kunna uppstå i Umeälven och Sävarån vilket kan orsaka 
egendomsskador och erosionsskador i strandlinjen. Förstärkningsarbeten har 
vidtagits och planeras.

(Umeå kommun 2018, 58)

Eftersom en god vattenkvalitet samt skydd mot översvämningar bidrar till bland annat hälsa och välmående uppnås 
även en viss livskvalitet av de visioner som innefattar en framtidsvision. 
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6.4.2 Social interaktion
De visioner som berör social interaktion och Västerås kommun tar upp i översiktsplanen innefattar tillgängliggörande 
av mötesplatser, rekreationsmöjligheter samt mångfald i samhället. Exempelvis:

Det innebär tillgängliga mötesplatser, lokaler och scener såväl inomhus som 
utomhus som ger utrymme för mångfald och ett aktivt och kreativt kulturliv.

(Västerås kommun 2017, 23)

I ett hållbart Västerås har kulturutbudet stor bredd med möjlighet för alla att 
delta och att uttrycka sig kreativt, mötas och utveckla nya tankar.

(Västerås kommun 2017, 12)

6.4.3 Jämlikhet
De visioner som leder till jämlikhet handlar i de flesta fall om att offentliga miljöer såsom parker och gång- och 
cykelvägar ska vara tillgängliga för samtliga i samhället. Västerås kommun tar även upp visioner om en studentstad 
som i sin tur leder till ett jämlikt samhälle eftersom flera olika samhällsgruppers behov tillgodoses. Slutligen 
behandlar Västerås kommun visioner om ett samhälle vars offentliga platser ska vara tillgängliga för personer med 
funktionsvariationer eller personer utan tillgång till bil. Exempelvis:

… att tillgången till parker och naturområden, ytor för lek, idrott och odling 
liksom gång- och cykelvägar säkerställs.

(Västerås kommun 2017, 25)

Västerås ska vara en attraktiv studieort med bra tillgång till studentbostäder 
och förutsättningar för en rik fritid.

(Västerås kommun 2017, 36)

En viktig fråga för utveckling av besöksnäringen är tillgängligheten. 
Välutbyggd infrastruktur för alla, det vill säga även för personer med 
funktionsvariationer och ej bilburna.

(Västerås kommun 2017, 38)

6.4 Västerås
Översiktsplanen över Västerås kommun antogs år 2012 men har därefter reviderats och antagits på nytt år 
2017. Kommunen vill sätta människan i fokus och ge Västerås möjligheten att växa samtidigt som behovet av 
klimatpåverkande transporter begränsas. Kommunen lägger även stor vikt vid tillvaratagandet av naturvärden. 
Västerås har även en uttryckt ambition av att bli en nod i Mälardalsregionen och lyfter därför särskilt behovet av en 
väl utvecklad regional infrastruktur (Västerås kommun 2017, 7).

6.4.1 Livskvalitet
Västerås kommun skriver om visioner som berör livskvalitet gällande fler arbetstillfällen, rekreationsmöjligheter samt 
säkra miljöer i form av bland annat frisk luft och bullerfria platser. Exempelvis:

Det innebär en säker och hälsosam bebyggelsemiljö med frisk luft, rent vatten, 
god ljudmiljö och där människan inte utsätts för skadliga radonhalter och 
strålningsnivåer. 

(Västerås kommun 2017, 23)

För att studenterna ska trivas och stanna kvar i Västerås efter avslutade studier 
måste Västerås erbjuda intressanta och utvecklande arbetsplatser. 

(Västerås kommun 2017, 36-37)
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6.4.4 Tillgänglighet
De visioner som berör tillgänglighet handlar om förtätning, ett utvecklat kollektivtrafiknät och förbättrade gång- och 
cykelvägar. Västerås kommun beskriver även specifikt var det är extra viktigt att det finns goda kommunikationer. 
Exempelvis:

Gång- cykel och kollektivtrafikförbindelser ska finnas till och inom rena 
verksamhetsområden också.

(Västerås kommun 2017, 42)

När vi kompletterar bebyggelsen inom staden finns förutsättningar att bibehålla 
närheten till olika målpunkter, det vill säga på gång- och cykelavstånd.

(Västerås kommun 2017, 48)

6.4.5 Trygghet
De visioner som leder till trygghet handlar om gång- och cykelmiljöer samt stadsmiljöer. Västerås kommun beskriver 
visioner för trygga stadsmiljöer som levande, överblickbara och befolkade. Exempelvis:

Trygga gång- och cykelvägar länkar samman områden.
(Västerås kommun 2017, 43)

Levande, överblickbara och befolkade stadsmiljöer är exempel på hur den 
fysiska planeringen kan medverka till bättre förutsättningar för trygghet.

(Västerås kommun 2017, 43)

Vid ett fåtal tillfällen återfinns visioner rörande trygghet även leda till jämlikhet, detta främst när det talas om trygga 
stadsmiljöer, detta ges exempel på ovan. 

6.4.6 Framtidsvision
När Västerås kommun skriver om visioner som innefattar framtidsvision handlar dessa främst om en säkrad 
vattentillgång, men även god luftmiljö samt skydd av jordens resurser. Exempelvis:

Mälarens vatten ska vara av tillräckligt bra kvalitet och skyddas från negativ 
påverkan på lång och kort sikt.

(Västerås kommun 2017, 76)

Den lufthandlingsplan som tagits fram i staden syftar till att säkerställa att 
Västerås har god luftkvalitet både idag och i framtiden och utgår från såväl 
miljökvalitetsnormer för luft som lokala mål.

(Västerås kommun 2017, 87)
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7. Analys och diskussion 

I analysen kommer det empiriska materialet att analyseras för att åskådliggöra eventuella likheter och skillnader 
mellan kommunernas visioner angående social hållbarhet. Resultatet kommer analyseras utifrån uppsatsens 
teoretiska utgångspunkt om vad social hållbarhet är. Resultatet kommer även diskuteras utifrån bland annat 
uppsatsens forskningsöversikt samt PBLs ramverk. För att göra analysen och diskussionen tydlig kategoriseras den 
utifrån de teman som redovisas i kapitel 3.1 som även har använts för att kategorisera in de återfunna meningarna i 
översiktsplanerna. 

7.1 Livskvalitet
Samtliga kommuner som granskats beskriver visioner om utbyggnad eller upprustning av rekreationsområden som 
i enlighet med empirin är faktorer som kategoriserats under begreppet livskvalitet. Jönköpings kommun skriver om 
rekreationsmöjligheter i form av stadens grönytor som redan idag har höga värden och är väl använda. Kommunen 
skildrar även allas rätt till att bruka dessa grönområden och som följd framställer kommunen ofta vikten av att göra 
grönområden mer tillgängliga och varierade för att finnas till för alla. Ytterligare en aspekt som Jönköpings kommun 
framhåller vid visioner om grönområden är att de har en positiv inverkan på folkhälsan som i sin tur leder till ökad 
livskvalitet (Jönköpings kommun 2016, 34). Utifrån detta stycke är det tydligt att Jönköpings kommuns visioner 
angående rekreationsområden, i form av grönområden, behandlar några av de punkter som redovisas i 2 kapitlet 3 § 
och 6 § i PBL. Lagen beskriver att planeringen ska främja alla människors lika rätt till tillgång samt användning av 
grönområden i urbana miljöer (PBL 2010:900). 

Liksom Jönköpings kommun beskriver Nacka vikten av att bevara stadsnära grönområden för att dessa ska kunna 
användas i rekreativa syften. Nacka skildrar, till skillnad från Jönköping, rekreation som något som leder till sociala 
möten då kommunen menar att det ofta är i rekreationsområden man träffar medmänniskor (Nacka kommun 2018, 
30). Tolkningsvis innebär det att Nackas visioner kring kommunens rekreationsområden kan komma att leda till en 
god livskvalitet eftersom sociala möten enligt Dempsey et. al. är en viktig faktor i social hållbarhet som ger invånaren 
en känsla av trygghet och välmående (Dempsey et. al. 2009, 294-295). Nacka skildrar också, liksom Jönköping, 
vikten av att grönområden är lättillgängliga för samtliga i samhället (Nacka kommun 2018, 60). Således innebär det 
att även Nacka kommun behandlar punkterna rörande grönområden från 2 kapitlet 3 § och 6 § i PBL (PBL 2010:900). 
Ytterligare en aspekt som Nacka fokuserar på i visioner gällande rekreationsområden är att dessa platser ska vara 
säkra att röra sig till och från. Kommunen beskriver bland annat hur barn ska ha möjlighet att ta sig till lekplatser utan 
att behöva korsa körande trafik (Nacka kommun 2018, 60). 

Till skillnad från Jönköping och Nacka skriver Umeå kommun varken om rekreationsområden som något som 
ska vara tillgängligt för alla i samhället eller som något som bidrar till sociala möten. Umeås fokus gällande 
rekreationsområden är istället att dessa platser gärna får återfinnas i närheten av bostadsområden (Umeå kommun 
2018, 32). På samma sätt skriver Västerås kommun och menar att rekreationsområden bör återfinnas i närheten av 
boendemiljöer (Västerås kommun 2017, 45). Likt Jönköping och Nacka beskriver även Västerås kommun vikten 
av att rekreationsområden ska vara tillgängliga för alla (Västerås kommun 2017, 23). Västerås kommun behandlar 
således också punkter rörande grönområden i 2 kapitlet 3 § och 6 § i PBL (PBL 2010:900). Umeå kommun behandlar, 
till skillnad från föregående kommuner, inte alls befolkningens lika möjlighet att ha tillgång till rekreationsområden. 
Kommunen tar vid ett tillfälle upp behovet av att stadsrummet anpassas för barns lek och rörelse (Umeå kommun 
2018, 20). Utöver barns rätt till rekreationsmöjligheter behandlas däremot frågan inte nämnvärt. Tolkningsvis innebär 
det att Umeå kommun inte lägger lika stor vikt vid att tillgängliggöra kommunens rekreationsområden som resterande 
kommuner som granskats. Vid tolkning av detta uppkommer frågeställningar kring Umeås syn på livskvalitet 
eftersom en eventuell uteslutning av somliga samhällsgrupper har negativ inverkan på befolkningens övergripande 
livskvalitet. Ovanstående texturval drar paralleller till det Partridge skriver om vikten av samtliga människors rätt till 
tillgängliga urbana miljöer, vilket Partridge beskriver som essentiellt för att uppnå en god livskvalitet (Partridge 2005, 
9). Vidare är det även tydligt att Umeå kommun inte behandlar de punkter i PBL 2 kapitlet, 3 § och 6 § som berör 
människors lika rätt att använda sig av grönområden (PBL 2010:900). En vidare tolkning av det är att Umeå kommuns 
översiktsplan inte behandlar grönytefrågor på det sätt som Plan- och bygglagen förespråkar. 

Vid en djupare analys av kommunernas visioner angående rekreationsmöjligheter går det stundtals att utläsa visioner 
utan tillhörande strategier. Det kan dock att ställas i kontrast mot exempelvis Nackas vision om sociala möten som 
konkretiseras genom bevarandet av stadsnära grönområden (Nacka kommun 2018, 30). Persson skriver att svenska 
kommuners översiktsplaner tenderar att endast beskriva visioner, men inte tillhörande strategier (Persson 2013, 311-
312). Persson förklarar detta fenomen med att kommuner ofta använder begrepp eller meningar som vid en snabb 
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överblick kan verka leda till hållbarhet, men som vid närmare analys inte återger tydliga strategier. Detta kan, enligt 
Persson, tyda på att kommunen endast beskriver visioner då dess innebörder blivit likt ett trossystem för den svenska 
planeringen (Persson 2013, 311-312). Även De Roo och Porter är inne på samma spår och skriver att hållbarhet är ett 
av de mest accepterade målen inom planering även då dess innebörd är svår att definiera (De Roo & Porter 2007, 2). 
Detta kan i praktiken leda till att kommuner upplever svårigheter med att beskriva strategier. 

Gemensamt för Umeå och Västerås är att dessa kommuner behandlar begreppet folkhälsa i deras visioner för en ökad 
livskvalitet. De båda kommunerna behandlar dock inte begreppet i samband med visioner gällande grönområden vilket 
skiljer dem från Jönköping. Umeå och Västerås arbetar istället med åtgärder mot buller och en förbättrad luftkvalitet 
(Västerås kommun 2017, 12; Umeå kommun 2018, 30). Nacka kommun skiljer sig från övriga i granskningen och 
lägger knappt någon vikt vid frågan förutom en vag beskrivning om vikten av bullerfria miljöer i staden (Nacka 
kommun 2018, 60). Eftersom det i PBL 2 kapitlet 5 § och 6a § står att planläggning av bebyggelse ska behandla 
frågor om buller samt människors hälsa och säkerhet bör översiktsplanen behandla frågor såsom omgivningsbuller 
och luftkvalitet. Att samtliga paragrafer som återfinns i PBL inte behandlas i kommunernas översiktsplaner behöver 
däremot inte innebära att den specifika kommunen inte följer lagen. Anledningen är att översiktsplaner inte kan 
behandla samtliga planeringsfrågor eftersom översiktsplanen endast berör en viss dimension av planering. Buller och 
luftkvalitet är däremot något som bör diskuteras på översiktlig nivå eftersom dess konsekvenser kan generera stora 
påföljder. 

Ytterligare en aspekt som Umeå och Västerås har gemensamt är att de flertalet gånger påpekar vikten av ett utvidgat 
näringsliv med fler arbetstillfällen. Umeå kommun beskriver att näringslivet bör utvecklas såväl i staden, på 
landsbygden samt längs med kusterna (Umeå kommun 2018, 24, 27 & 45). Även Västerås beskriver vikten av ett 
utvidgat näringsliv både på landsbygden och i staden (Västerås kommun 2017, 47 & 66). Västerås lägger särskild 
vikt vid att öka bredden av arbetstillfällen för att studenter som studerar i staden ska kunna bo kvar i kommunen 
efter examen (Västerås kommun 2017, 36-37). Kommunens ambition är en distinkt skillnad från både Jönköping och 
Nacka som endast vagt beskriver vikten av ett näringsliv invävt i meningar om strävan efter en blandstad (Jönköpings 
kommun 2016, 3; Nacka kommun 2018, 12). Det avtecknar sig således ett mönster där två av kommunerna i 
granskningen, Umeå och Västerås, har en högre ambitionsnivå gällande utökade arbetstillfällen än de resterande två. 
Anledningarna till det kan variera och är nästintill omöjligt att spekulera kring, men en tänkbar förklaring kan vara att 
Jönköping och Nacka ligger på en generellt högre nivå av tillväxt än vad Umeå och Västerås gör. Om så är fallet kan 
Jönköping och Nacka rimligtvis valt att göra bedömningen att deras resurser kommer bäst till nytta i områden som 
kräver mer ekonomiskt kapital.

Slutligen tar samtliga kommuner vagt upp att planeringen ska utföras på ett sätt som skyddar bebyggelse från 
översvämning och naturkatastrofer, såsom erosion och jordskred (Jönköpings kommun 2016, 67; Nacka kommun 
2018, 61; Västerås kommun 2017, 87; Umeå kommun 2018, 58). 

Enligt PBL 2 kapitlet 5 § är nämnda aspekter något som ska behandlas i planhandlingar (PBL 2010:900). Att samtliga 
kommuner i granskningen enbart behandlar denna fråga vagt kan tolkas som bristfälligt agerande av kommunerna. 
Det finns dock en möjlighet att kommunerna behandlar frågan mer ingående i kompletterande dokument till 
översiktsplanen. Dessa eventuella dokument kommer dock inte att behandlas i denna granskning. 

7.2 Social interaktion
Samtliga kommuner behandlar diskussioner rörande social interaktion som en del av sitt visionsarbete mot social 
hållbarhet. Däremot finns skillnader mellan hur kommunerna väljer att behandla den sociala interaktionens olika 
aspekter. Jönköpings kommun är vaga i sina visioner mot social interaktion och skriver enbart att det ska möjliggöras 
för urbana miljöer och grönområden. I samma kontext skildrar kommunen vikten av att nämnda miljöer är varierade 
för att de ska kunna tillfredsställa olika behov samtidigt som de är tillgängliga för alla i kommunen (Jönköpings 
kommun 2016, 34 & 89). Jönköpings positionering i ovanstående diskussion kan tyckas vara vag och intetsägande. 
Det är dock djärvt att endast utifrån några få meningar göra tolkningen att det är på grund av kommunens ovilja 
att behandla social interaktion, då kommunens vaga positionering kan ha andra orsaker. En möjlig förklaring är att 
kommunen anser att deras arbete mot ökad social interaktion görs på andra dimensioner av planeringen än den som 
översiktsplanen verkar i. Kommunen kan då möjligen anse att deras visioner och strategier inte är lämpliga eller 
möjliga att redovisa i översiktliga dokumentshandlingar. En ytterligare tolkning är att Jönköpings kommun anser att 
urbana miljöer och grönområden är de mest ändamålsenliga vägarna framåt. Deras möjliga fokus på enbart ett litet
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antal faktorer skulle i så fall möjliggöra att deras samlade ekonomiska resurser lättare skulle kunna få 
genomslagskraft.

Västerås kommun behandlar liksom Jönköping endast frågor kring social interaktion ett fåtal gånger, men kan 
tolkningsvis sägas lägga större vikt vid planeringsstrategier som bidrar till att begreppet uppfylls än vad Jönköping 
gör. Anledningen är att Västerås lägger vikt vid både de sociala möten som ett brett kulturliv skapar samt vid 
mötesplatser som anses minska sociala skillnader (Västerås kommun 2017, 12 & 19). Trots att Västerås endast 
tar upp frågan om social interaktion vid ett fåtal tillfällen går det ur deras resonemang utläsa att stor vikt läggs på 
ökade integrationsmöjligheter genom ökad social interaktion. Skillnaden mellan Västerås kommun och Jönköpings 
kommun är således att Västerås påvisar en önskan om att minska sociala skillnader samt skapa rum för sociala möten. 
Jönköping argumenterar inte för varför det bör möjliggöras för urbana miljöer och grönområden vilket innebär att 
kommunen likväl kan syfta på att dessa bör skapas för att öka känslan av stadsmiljö eller befolkningens möjlighet till 
frisk luft. Det går att dra paralleller till Perssons text för att styrka denna tolkning, då Persson, som tidigare beskrivet, 
menar att kommuner ofta sätter upp visioner utan faktiska åtgärder för att uppnå visionen. (Persson 2013, 311-312). 
Ovanstående tolkning menar på att Jönköpings visioner för ökad social interaktion förmodligen skrivits på grund 
av det trossystem som Persson menar präglar den svenska planeringen. Även Västerås kommun tar enbart upp ett 
fåtal visioner för ökad social interaktion, men redovisar däremot faktiska åtgärder för att minska sociala skillnader. 
Innebörden är således att Västerås kommuns visioner med tillhörande strategier har större sannolikhet att få genomslag 
på planeringen då planerare i senare skeden har något reellt att förhålla sig till. 

Likt Västerås behandlar även Nacka kommun frågan om social interaktion djupare än Jönköping och beskriver 
flertalet gånger vikten av att tillgängliggöra mötesplatser i hela kommunen, bland annat i centrum och i närheten av 
bostadsområden (Nacka kommun 2018, 48 & 53). Till skillnad från Jönköping och Västerås beskriver Nacka visionen 
om ett stort antal mötesplatser som upplevs tillgängliga samt skapar integration och samhörighet i samhället och bidrar 
till att göra kommunen tryggare (Nacka kommun 2018, 14 & 20). Nacka kommun följer således Västerås resonemang 
kring minskade sociala skillnader och utvecklar det genom att argumentera för den trygghet som tillgängliga 
mötesplatser ger. Att Nacka kommun lägger stor vikt vid mötesplatsers tillgänglighet går parallellt med Partridge 
diskussion om vikten av tillgänglighet i det offentliga rummet. Partridge menar nämligen att en viktig del av social 
interaktion är att inte stänga ute samhällsgrupper, varken fysiskt eller socialt. Genom att inkludera samhällsgrupper 
som idag hindras av social uteslutning kommer ge dessa grupper ökad tillgång till andra funktioner såsom resurser, 
service samt anställning (Partridge 2005, 10). Innebörden är således att Nackas strategier mot tillgängliga mötesplatser 
gynnar den sociala hållbarheten på fler plan än just social interaktion. Att Nacka kommun dessutom menar att ett 
högt antal mötesplatser samt en god social interaktion leder till en tryggare kommun understryks av Dempsey et. 
al. forskning som pekar på att social interaktion leder till att människan känner ansvar för sitt område och sin stad 
(Dempsey et. al. 2009, 296-297). När befolkningen känner ansvarskänslor för sin stad skapas en vilja att göra de 
offentliga platserna mer trygga. Däremot kan Nacka kommuns strategier för att nå deras visioner stundtals verka 
bristfälliga. Vid en djupare tolkning går det nämligen att utläsa att Nacka menar på att visionerna ska nås genom att 
tillgängliggöra mötesplatser i centrum och vid bostadsområden. Kommunen går dock inte in på hur dessa mötesplatser 
ska tillgängliggöras. Likt Jönköpings kommuns visioner angående social interaktion går detta att förklara utifrån 
Perssons text då Nacka kommun möjligen endast beskriver dessa visioner eftersom de anses vara i enighet med 
den svenska planeringens praxis (Persson 2013, 311-312). Nackas bristande strategier kan även förklaras genom 
kommunens närhet till Stockholm stad. Kommunen skulle kunna resonera kring att mängden mötesplatser och dess 
variation redan är hög eftersom Stockholm besitter en hög grad av dessa funktioner på grund av stadens täthet. 

Umeå kommun behandlar frågan om möjlighet till social interaktion på ett utförligt sätt. Till skillnad från övriga 
kommuner skriver Umeå kommun även om jämlikhet i de sociala rummen. Kommunen skriver bland annat att det 
bör planeras för möten mellan olika kön, åldrar och bakgrunder eftersom sådana möten motverkar segregation i 
samhället (Umeå kommun 2018, 19). Kommunen skriver också att möten ofta sker spontant och på platser där det 
inte aktivt har planerats för möten. Nämnda platser återfinns i det offentliga rummet och skapas självstyrt i blandade 
miljöer bestående av olika funktioner och bostäder med blandade upplåtelseformer (Umeå kommun 2018, 19). 
Tolkningsvis förespråkar Umeå kommun således en blandstad för att möjliggöra självskapande mötesplatser. Utöver 
detta skildrar Umeå kommun vikten av att planera mötesplatser i stadskärnan som främst ska bestå av handel- och 
centrumverksamhet (Umeå kommun 2018, 24). Till skillnad från övriga kommuner beskriver Umeå kommun även det 
som viktigt att planera för att integrera funktioner såsom förskolor, LSS-boende och vårdboenden till övrig bebyggelse 
eftersom dessa ofta förläggs utanför den samlade bebyggelsen (Umeå kommun 2018, 28). Ytterligare en vision 

32



som påvisar Umeå kommuns ambition mot ett jämlikt samhälle med hjälp av social interaktion är förespråkandet av 
mötesplatser där unga får möjlighet att skapa kontakter som förväntas underlätta vid omställningen till vuxenlivet 
(Umeå kommun 2018, 36). Umeå kommun beskriver det som att dessa mötesplatser kan motverka tendenser till 
segregation och utanförskap (Umeå kommun 2018, 36). Utifrån ovanstående utdrag går det att utläsa att kommunen 
lägger stor vikt vid ökad social interaktion i samhället. Kommunen argumenterar dessutom flertalet gånget för 
att positiva ambitioner kring jämlikhet bör prägla visionen för social interaktion och skriver om planering för 
ett integrerat samhälle. Kommunen återger även tydliga strategier samt påvisar ett engagemang för vikten av att 
integrera utsatta samhällsgrupper i planeringen mot en ökad social interaktion. Ovanstående tolkning påvisar det 
heltäckande fokus som Umeå kommun uppvisar gällande deras fokus på visioner mot en ökad social interaktion i 
kommunen. Umeå kommun riktar uppmärksamhet mot såväl barn, sjuka, äldre, unga samt grupper som hindras av 
social uteslutning. Umeås positionering stärks av den forskning Partridge förmedlar. Partridge menar nämligen att 
en inkludering av samtliga samhällsgrupper leder till den önskvärda jämlikhet som ett hållbart samhälle erfordrar 
(Partridge 2005, 10). Partridge forskning stödjer även den tillgänglighet som Umeå kommun förespråkar då den 
tolkningsvis även leder till tillgänglighet till andra resurser såsom service och arbete. (Partridge 2005, 10). 

Efter detta avsnitt går det att utläsa att Nacka, Västerås samt Umeå behandlar 3 § i 2 kapitlet som förmedlar att 
planläggning ska främja en god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper ur en social 
synpunkt (PBL 2010:900). En god livsmiljö har i denna kontext tolkats som en urban miljö med tillgång till funktioner 
som möjliggör för bland annat social interaktion. Problem som kan uppstå vid tolkandet av PBL kommer diskuteras i 
avsnitt 9.

7.3 Jämlikhet
Samtliga granskade kommuner tar upp flertalet visioner som berör jämlikhet i kontexten av ett socialt hållbart 
samhälle. Alla kommuner behandlar jämlikhetsfrågor som bland annat tillgänglighet i form av ett gott 
kollektivtrafiknät och goda gång- och cykelvägar, blandade upplåtelseformer samt säkra och trygga miljöer. Nämnda 
visioner har därtill stöd i PBL 2 kapitlet, 6 § som förmedlar att bebyggelse ska utformas på ett sätt som är lämpligt 
och gynnar intresset av en god helhetsverkan samt att planläggning ska ta hänsyn till en god trafikmiljö (PBL 
2010:900). Stöd återfinns även i PBL 2 kapitlet, 3 § som behandlar planläggning av kommunikationsleder som ska 
ske med en ändamålsenlig struktur samt utvecklingen av bostadsbeståndet (PBL 2010:900). Tolkningsvis innebär en 
god helhetsverkan att det ska planeras för blandade upplåtelseformer för att gynna jämlikheten i samhället. Vad som 
däremot skiljer kommunerna åt är ett antal jämlikhetsfrågor samt vilka samhällsgrupper frågorna berör. Jönköpings 
kommun är till exempel den enda kommunen som inte tar upp diskussioner angående segregation och integration. 
Västerås, som däremot benämner segregation som ett problem, menar att planering kan motverka det genom att 
skapa förutsättningar för nya boendemönster och flexibla boendelösningar (Västerås kommun 2017, 19). Nacka 
kommun, som också behandlar segregationsfrågan, skriver bland annat om vikten av mötesplatser som ska kunna 
delas av alla i samhället vilket leder till integration mellan människor i olika åldrar samt med olika bakgrunder (Nacka 
kommun 2018, 50). Partridge understryker dessutom vikten av arbetet mot segregation och beskriver bland annat 
vikten av att inte stänga ute samhällsgrupper. Partridge lägger även särskild tyngd på att tillgängliggöra bostäder för 
samtliga samhällsgrupper (Partridge 2005, 10). Detta planerar Västerås kommun för genom att möjliggöra för olika 
boendemönster och upplåtelseformer. Att alla granskade kommuner, med undantag av Jönköping, för diskussioner 
kring segregation och integration innebär för en läsare svårigheter att tolka Jönköpings planeringsambitioner 
kring jämlikhet. Resonemang inom ramen för jämlikhet bygger nämligen, som synes i denna granskning, ofta på 
diskussioner om integration och segregation och Jönköpings vaga positionering innebär en viss problematik att 
analysera kommunens jämlikhetsarbete. Jönköpings avsaknad av visioner kring jämlikhet kan vara en produkt av 
kommunens saknade vägvisning gällande nämnda faktorer, men det är en förhastad slutsats att dra utifrån innehåll i en 
översiktsplan. Vad som däremot kan fastslås är att de resterande kommunerna, Nacka, Västerås och Umeå, har uttalade 
visioner och strategier som antingen motverkar segregation och/eller underlättar integration.

Vad Jönköpings kommun däremot beskriver är åtgärder för att uppnå en god bebyggd miljö som i sin tur kan leda till 
ökad jämlikhet. Kommunen skriver om en höjd säkerhet i samhället skapat av den byggda miljön för att minimera risk 
för olyckor, motverka risken för självmord samt skapa en utformning av offentliga platser som ska göra att platserna 
blir tillgängliga för alla (Jönköpings kommun 2016, 39). Umeå kommun skriver om visioner om ett samhälle med liv 
och rörelse under dygnets alla timmar som gör samhället tryggare. Åtgärder som en mångfald av service, mötesplatser, 
kultur och nöje ska uppnå denna vision och kan därmed leda till ett mer jämlikt samhälle (Umeå kommun 2018, 72). 
Övriga kommuner skriver inte om visioner rörande en god bebyggd miljö som leder till ett jämlikt samhälle. 
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De faktorer som Umeå och Jönköping däremot skriver om är essentiella i arbetet mot ett socialt hållbart samhälle. 
Detta understryker Dempsey et. al. som lägger stor vikt vid trygghet och säkerhet för att kunna beskriva det som en 
grundläggande del av social hållbarhet. Anledningen är att skribenterna menar att invånarna måste uppleva trygghet 
innan andra faktorer, såsom social interaktion, kan tillgodoses. Dempsey et. al. styrker Jönköpings och Umeås 
argument om att arbeta med säkra bebyggda miljöer samt trygga miljöer genom att ge exempel på liknande åtgärder 
som kommunerna uppvisat (Dempsey et. al. 2009, 297). Detta är även något som PBL behandlar i 2 kapitlet 5 § och 
9 § som innefattar att bebyggelse ska anpassas på ett sätt som motverkar risker för människors hälsa, säkerhet samt 
olyckor (PBL 2010:900). 

Jönköping och Umeå har även gemensamt att båda kommunerna tar upp visioner rörande förtätning av samhället 
som anses leda till jämlikhet. Jönköpings kommun beskriver att syftet med visioner om förtätning är att avståndet 
mellan olika målpunkter ska minska och att det ska underlätta möjligheten att ta sig fram till fots, med cykel och buss. 
Kommunen påvisar även möjligheten att planering kan leda till att jämställdheten, och därmed även jämlikheten, i 
samhället ökar (Jönköpings kommun 2016, 88). På samma sätt skriver Umeå kommun om att ökat fokus ska läggas 
på förtätning inom en radie på fem kilometer från stadens centrum för att skapa förutsättningar för korta resvägar med 
hög tillgänglighet som ska leda till ett mer jämlikt samhälle (Umeå kommun 2018, 23). De båda kommunerna skriver 
om dessa visioner på det sätt som Persson menar är viktigt för att möjliggöra för att faktiska åtgärder i praktiken ska 
ske (Persson 2013, 311-312). Kommunerna skriver däremot inte vem dessa åtgärder ska gynna, men tolkningsvis 
gynnar visionerna samhällsgrupper som inte har samma möjlighet som övriga att ta sig längre sträckor för att nå 
service, arbetsplatser och övriga funktioner. Dessa grupper, menar Partridge, är särskilt utsatta och har behov av en 
ökad tillgänglighet i staden för att ett jämlikt samhälle ska kunna uppnås (Partridge 2005, 10). Personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga ska dessutom enligt PBL 2 kapitlet 6 § ha samma rättigheter till tillgänglighet 
till dessa funktioner som övriga människor (PBL 2010:900). Att Nacka och Västerås inte skriver om förtätning 
behöver däremot inte innebära att kommunerna inte arbetar för jämlikhet i form av allas rätt till tillgänglighet till 
service eftersom de ändå beskriver visioner om blandstaden (Västerås kommun 2017, 40; Nacka kommun 2018, 
41). Västerås kommun beskriver även visioner om en väl utvecklad kollektivtrafik (Västerås kommun 2017, 38). 
Däremot beskriver inte Nacka och Västerås den möjliga parallellen mellan blandstad och jämlikhet, såsom Jönköping 
och Umeå drar parallellen mellan förtätning och jämlikhet. Tolkningsvis går det även förklara Nackas bristande 
behandling av förtätning med kommunens täthet. Landarealen i kommunen är som tidigare beskrivet 95 km2 och 
befolkningsmängden är 104 000 invånare (Statistiska centralbyrån u.å. a; Statistiska centralbyrån u.å. c). I förhållande 
till Umeå kommun, som har en landareal på 2 300 km2 och en befolkning på 127 000 invånare, är Nacka kommun 
betydligt tätare (Statistiska centralbyrån u.å. a; Statistiska centralbyrån u.å. c). Detta kan således innebära att Nacka 
inte är i behov av att utveckla kommunens täthet.

Vilka samhällsgrupper som jämlikhetsvisioner berör är ytterligare en faktor som skiljer kommunerna åt. I många 
fall riktar inte kommunerna något fokus på någon specifik samhällsgrupp vid beskrivning av visioner mot ett 
jämlikt samhälle. I vissa fall läggs däremot större vikt på en eller flera specifika grupper vilket kan tolkas som att 
särskild tanke ska riktas mot dessa grupper integrering i samhället. Nacka och Umeå beskriver bland annat vikten 
av ett jämlikt samhälle för äldre invånare, vilket visar sig i Umeå kommuns ambition att prioritera byggnationen av 
lägenheter med god tillgänglighet för äldre (Umeå kommun 2018, 30). Nacka kommun fokuserar på planeringen av 
generationsöverskridande mötesplatser i centrum för att äldre invånare ska känna sig välkomna (Nacka kommun 2018, 
50). Kommunen beskriver även visionen om ett samhälle där samtliga funktioner ska vara inom promenadavstånd för 
äldre invånare (Nacka kommun 2018, 58). Nacka kommun lägger även stor vikt vid att samhället ska erbjuda bostäder 
till samtliga oavsett kön, ålder, kulturell bakgrund eller sociala förutsättningar, vilket stöds av PBL 2 kapitlet, punkt 
5, 3 § (Nacka kommun 2018, 86; PBL 2010:900). Samtliga kommuner förutom Jönköping beskriver även vikten 
av att planera samhället utifrån invånare som inte har tillgång till bil. Exempelvis beskriver Västerås kommun att 
infrastrukturen ska vara väl utbyggd även för de som inte har tillgång till bil (Västerås kommun 2017, 38). Detta stödjs 
även av PBL 2 kapitlet, 6 § som bland annat förmedlar att planläggning ska ta hänsyn till en god trafikmiljö (PBL 
2010:900). 

Till skillnad från övriga kommuner har inte Jönköping riktade visioner mot ett mer jämlikt samhälle för specifika 
samhällsgrupper. Det behöver dock inte innebära att kommunens visioner, i fler fall än övriga kommuners visioner, 
leder till färre faktiska planeringsåtgärder mot ett mer jämlikt samhälle. Vad som däremot möjligen riskerar 
uppkomma är förbiseende av somliga samhällsgrupper och en ökad segregering. Övriga kommuners fokus på 
specifika samhällsgrupper kan dock tolkas som att fokus enbart läggs på utpekade samhällsgrupper och att andra 
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grupper riskerar att glömmas bort. Enligt PBL 2 kapitlet 3 § ska planläggning av livsmiljö främja tillgängligheten 
och användbarheten för alla samhällsgrupper (PBL 2010:900). Även Partridge understryker vikten av samtliga 
samhällsgruppers rätt till alla urbana rum som planeringen berör, detta eftersom Partridge menar att planeringen 
tenderar på att fokusera på åtgärder som endast gynnar redan privilegierade samhällsgrupper. Partridge understryker 
även att samtliga människor ska ha tillgång till kollektivtrafik, arbete, samhälleliga funktioner samt sociala möten 
(Partridge 2005, 10). 

7.4 Tillgänglighet
Samtliga granskade kommuner skriver om begreppet tillgänglighet i diskussioner rörande social hållbarhet och de 
beskriver visioner som tolkas härstamma från visioner kring tillgänglighet. Jönköping och Nacka skriver båda om 
tillgänglighet i samband med diskussioner rörande funktionsblandning. Jönköpings kommun diskuterar kring större 
bostadsexploateringsområdens behov av service i form av exempelvis skola och förskola och argumenterar för att ett 
bostadsområde som har flera integrerade funktioner blir både mer livfullt och mer intressant (Jönköpings kommun 
2016, 16). Nacka följer samma tankegång och argumenterar för vikten av funktionsblandning när de skriver om att 
en blandning av bostadstyper, upplåtelseformer och verksamheter främjar en social struktur som skapar möjlighet till 
integration och samhörighet (Nacka kommun 2018, 20). Umeå och Västerås kommun skriver också om vikten av olika 
funktioner i ett samhälle, men väljer att yttra sig i termer som snarare kan kopplas samman med konceptet blandstad 
än till funktionsblandning. Umeå uttrycker att behovet av blandstadsbebyggelse är starkt (Umeå kommun 2018, 17) 
och Västerås argumenterar för att möjliggörandet av parker, service, skolor och förskolor är viktigt när befolkningen 
växer (Västerås kommun 2017, 40). Ett mönster avtecknar sig således inom vilket det går att urskilja att samtliga 
kommuner i granskningen ser någon typ av funktionsblandning som en del av tillgänglighet och på sikt även social 
hållbarhet.

Kommunernas visioner om funktionsblandning och blandstad har lagstöd i PBL. I 2 kapitlet 3 § går det nämligen 
utläsa att planläggningen ska främja en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper (PBL 2010:900). Utifrån denna uppsats begreppsdefinition av vad blandstad och funktionsblandning 
definierats som, finns det tydliga paralleller att dra mellan ovan nämnda texturval och lagtexten i PBL. Begreppen 
blandstad och funktionsblandning innefattar nämligen faktorer såsom blandning av verksamheter, människor och 
upplåtelseformer samt människors rätt till närhet till olika funktioner. Strategin går även att koppla till PBL 2 kapitlet 
3 § och den lagtext som beskriver att planläggning ska främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet 
(PBL 2010:900). Kopplingen mellan ovan nämnda tema och kommunernas positionering gällande vikten av en 
integrerad funktionsblandning påvisar således de fyra kommunernas validitet i sina planstrategier då samtliga 
kommuner har stöd i forskningen för sina uttalade visioner och strategier. Att kommunerna väljer att benämna sina 
likartade strategier på olika sätt kan ha sin förklaring i planeringens diffusa begreppsnatur. De Roo och Porter påvisar 
det paradoxala i att social hållbarhet är ett av de mest accepterade målen inom planering samtidigt som det är ett av de 
mest svårtydliga begreppen i diskussionen (De Roo & Porter 2007, 2).  

Gemensamt för de fyra kommunerna är att de alla lägger vikt vid kollektivtrafikens påverkan på tillgänglighet. 
Jönköping, Umeå och Västerås skriver om vikten av en utbyggd kollektivtrafik medan Nacka inrättar sin position 
mer vagt och skriver i generella termer av utbyggda kommunikationer (Jönköpings kommun 2016, 3; Umeå kommun 
2018, 15; Västerås kommun 2017, 19; Nacka kommun 2018, 31). Nacka resonerar dock kring vikten av en god 
kollektivtrafik, men väljer att lägga fokus på miljöerna i och runt om hållplatserna för att göra dessa trygga och 
attraktiva (Nacka kommun 2018, 16). Alla kommuner tycker följaktligen att kollektivtrafik har relevans för den 
sociala hållbarheten, men det skiljer sig när det kommer till visioner rörande det faktiska utförandet. Där Jönköping, 
Umeå och Västerås är överens om att en utbyggnad av kollektivtrafiknätet är viktigt verkar Nacka inte alls dela 
samma bedömning. I diskussioner rörande Nackas visioner för kollektivtrafik finns det tolkningsmöjligheter som 
pekar på att den faktiska innebörden i resonemanget egentligen är något helt annat och att begreppet kollektivtrafik 
har lagts till för att stärka attraktionskraften i förslaget eller visionen. Det går därför att argumentera för att Nacka 
kommun, i högre utsträckning än de resterande tre kommunerna, använder kollektivtrafik mer som slagord än som 
faktisk planeringsstrategi. Detta går även tämligen starkt att koppla till Perssons argumentation rörande vikten av 
att utveckla begreppet hållbar utveckling för att undvika att begreppets innebörd urvattnas (Persson 2013, 311-312). 
Nacka använder som synes alla de rätta orden och vid en snabb överblick är det lätt att missta kommunens diffusa 
överläggningar för något mer konkret. Vid en djupare granskning uppstår det däremot frågetecken som påvisar 
möjligheten att det inte existerar några faktiska strategier för att ge tyngd åt diskussionen. Detta fenomen menar 
Persson uppstår eftersom svenska kommuner tenderar att beskriva strategier enbart för att dessa blivit likt ett 
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trossystem för den svenska planeringen (Persson 2013, 311-312). Att argumentera för vikten av kollektivtrafik och 
tillgänglighet är dock en strategi som faller väl med 2 kapitel 3 § i PBL. Paragrafen säger nämligen att planläggningen 
ska främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och 
kommunikationsleder (PBL 2010:900). Ytterligare en lagtext som faller inom samma kontext är PBL 2 kapitlet 6 § 
som beskriver att planläggning ska ta hänsyn till trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö. Utöver ovan 
nämnda tolkning går Nackas vaga positionering möjligen att koppla till kommunens landareal som är betydligt mindre 
än övriga kommuner i granskningen. Det kan således finnas en möjlighet att Nacka, på grund av sin täthet, har en väl 
utbyggd kollektivtrafik som inte kräver stora förändringar.  

Nacka kommun är tillika ensam i sitt slag när de resonerar kring vikten av lokala handelsområden. Kommunen för ett 
resonemang kring att det är extra viktigt att det lokala handelsutbudet tillåts existera för dem som saknar tillgång till 
bil (Nacka kommun 2018, 34). Inga av de resterande tre kommunerna gör samma bedömning. Nackas fokus på lokala 
handelsområden visar på ett engagemang för den sociala hållbarheten runtom i kommunen och att service samt övriga 
offentliga funktioner ska vara tillgängliga för alla människor. Satsningen kan också ha sin utgångspunkt i Nackas 
lokalisering. Nacka räknas som en del av Stockholm tätort och närheten till huvudstaden har en möjlig påverkan på 
Nackas lokala handelsutbud. Boende i Nacka ser, med viss möjlighet, handelsutbudet i Stockholm som mer attraktivt 
och har på grund av det slutat handla lokalt. Nacka kommun ser därför vikten av stärka sina lokala handelsområden 
för att locka ett lokalt kundunderlag. Satsningen av resurser påvisar likheter gentemot Dempsey et. al försök att påvisa 
den sociala hållbarhetens begreppsinnebörd genom att ställa upp begreppet social interaktion som ett av fem teman 
(Dempsey et. al 2009, 293-294). Författarna skildrar social interaktion som vikten av att skapa tillhörighet till platsen 
man lever på, genom integration mellan människor som bor på samma ställe. Till följd av integrationen sätts enskilda 
individer i ett sammanhang vilket skapar känslor av stolthet inför det område man bor och lever i (Dempsey et. al 
2009, 294-295). Nacka kommuns ambitioner för det lokala handelsområdets överlevnad uppvisar tydliga paralleller 
till Dempsey et. al skildring av social interaktion. Kommunen motiverar vikten av lokala handelsområden via 
argument som påvisar värdet av dem, speciellt för dem som saknar tillgång till bil, vilket kan tolkas som ambitioner 
av att integrera människor till den plats de bor och lever i. Utifrån kommunens positionering går det även att dra 
paralleller till PBL 2 kapitlet 3 § där det står att planläggningen ska främja en från social synpunkt god livsmiljö 
som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper (PBL 2010:900). Bevarandet av lokala handelsområden är 
däremot bara en av flera strategier som går att koppla till ambitioner för social interaktion. Att inga av de resterande tre 
kommunerna skriver om social interaktion i termer av lokala handelsområden betyder inte att de inte skriver om det 
alls. Jönköpings, Umeås, Västerås och även Nackas visioner kring funktionsblandning och blandstad kan likväl sägas 
vara tydligt kopplade till begreppet. 

Gång- och cykelvägar är vidare ett begrepp som alla kommuner valt att definiera i sina visions- och strategiarbeten 
för en god tillgänglighet.. Jönköping, Nacka och Västerås argumenterar för sin strategi och pekar på möjligheter 
i form av förbättrade förutsättningar för service och fritidsaktiviteter etc. (Jönköpings kommun 2016, 3: Nacka 
kommun 2018, 18: Västerås kommun 2017, 19). Umeå kommun har däremot en annan utgångspunkt och skriver 
om cykel-och gångvägar i termer av blandade stadsmiljöer (Umeå kommun 2018, 20). Bortsett från kommunernas 
skiljaktigheter rörande argumentation och utgångspunkter finns det en sak som sammanför dem. Samtliga kommuner 
har nämligen lagstöd i 2 kapitlet 3 § i PBL där det står att planläggning ska främja en ändamålsenlig struktur och en 
estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder samt en från social synpunkt 
god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper (PBL 2010:900). Följaktligen går det att dra 
paralleller till kommunernas visioner kring utvecklade gång- och cykelvägar av den orsaken att sådana planstrategier 
kan sägas vara goda för de faktorer som nämnda lagtext bygger på.

Tre kommuner skriver om folkhälsa i samband med förbättrad tillgänglighet och det är Jönköping, Nacka 
och Umeå. Nacka och Umeå skriver även om folkhälsa i relation till utbyggnad av gång- och cykeltrafiknätet 
medan Jönköping väljer att inte göra det (Jönköpings kommun 2016, 34; Nacka kommun 2018, 18; 
Umeå kommun 2017, 20). Västerås kommun väljer att inte föra diskussioner om folkhälsa i relation till 
tillgänglighet vilket påvisar en möjlighet att kommunen anser det vara underförstått eller för att de väljer att 
lägga vikt vid annat. Det andra begreppet, luftkvalitet, nämns i diskussioner kring tillgänglighet endast av 
Jönköpings kommun och det i samband med utbyggnad av gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik i hopp 
om att bilberoendet ska minska (Jönköpings kommun 2016, 9). Detta material tyder på att alla kommuner 
utom Nacka kommun även anser att förtätning i termer av tillgänglighet skulle öka den sociala hållbarheten. 
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Avslutningsvis berör alla översiktsplaner begreppet blandade upplåtelseformer i dialoger rörande tillgänglighet 
(Jönköpings kommun 2016, 3; Nacka kommun 2018, 12; Umeå kommun 2018, 28; Västerås kommun 2017, 24). Detta 
sakförhållande påvisar att kommunerna betraktar en blandning av bostäder och upplåtelseformer som eftersträvansvärt 
för den sociala hållbarheten. Kommunerna har likväl stöd för sina visioner i 2 kapitlet 6 § i PBL. I denna paragraf 
står det skrivet att det vid planläggning av bebyggelse ska denna utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan 
(PBL 2010:900). Helhetsverkan kan i denna kontext tolkas som det sammantagna resultatet av exploatering där 
upplåtelseformer har en betydande roll. Ett område med enbart bostadsrätter genererar ofta en annan karaktär än ett 
bostadsområde med enbart hyresrätter. Intresset av en god helhetsverkan bör därför kunna tolkas som visioner kring 
blandade upplåtelseformer vilket samtliga kommuner i granskningen tagit fasta på. Förutom 6 § i 2 kapitlet i PBL har 
kommunerna även stöd av 3 §, 2 kapitlet som bland annat skriver att planläggning ska främja bostadsbyggande och 
utveckling av bostadsbeståndet (PBL 2010:900). 

7.5 Trygghet
Trygghet är ett begrepp som samtliga granskade kommuner använder sig av i diskussioner rörande visioner om 
ett socialt hållbart samhälle. Mest sparsmakade i granskningen är Umeå och Västerås som enbart skriver kring 
två faktorer vardera. I likhet med resterande två kommuner betraktar Umeå och Västerås trygga stadsmiljöer och 
offentliga rum som skäliga faktorer för att uppnå känslor av trygghet i samhället. Alla fyra kommuner definierar 
trygga stadsmiljöer och offentliga rum på i det närmaste samma sätt och resonerar kring vikten av god utformning 
och orienterbarhet (Jönköpings kommun 2016, 39; Nacka kommun 2018, 26; Umeå kommun 2018, 17; Västerås 
kommun 2017, 23). Jönköpings kommun använder sig av begreppet god bebyggd miljö vilket skiljer sig från de andra 
kommunerna. Innebörden i Jönköpings kommuns vision går dock att tolka som överensstämmande med resterande 
tre kommuners visioner kring trygga stadsmiljöer och offentliga rum (Jönköpings kommun 2016, 39). Anledningen 
till varför kommunerna benämner liknande strategier med olika namn kan ha sin förklaring i De Roo och Porters 
skildring av social hållbarhet som ett diffust begrepp (De Roo & Porter 2007, 2). Kommunerna är tydligt överens 
om att slutmålet är trygghet, även vägen dit är tämligen överensstämmande med visioner kring god utformning och 
orienterbarhet. Det som skiljer är, som tidigare nämnt, benämningen på de strategier som ska föra kommunerna framåt 
vilket är en tydlig parallell till den sociala hållbarhetens diffusa begreppsinnebörd. 

Till skillnad från Umeå och Västerås väljer Jönköping och Nacka att även tala om värdet av funktionsblandning för 
att säkra tryggheten i sina kommuner. Jönköping beskriver sin strategi som ett sätt att säkra trygga miljöer genom att 
knyta ihop handelsområden med bostadsområden med ambitionen att skapa liv och rörelse på platsen (Jönköpings 
kommun 2018, 88). Nacka väljer att fokusera på de mänskliga värdena i kommunen och beskriver funktionsblandning 
som ett sätt att verka brottsförebyggande genom att bygga för människan (Nacka kommun 2018, 58). Jönköping och 
Nacka har således skilda uppfattningar av vad funktionsblandning bidrar till men är i samförstånd gällande vikten av 
det. Även i det här texturvalet går det att finna kopplingar till De Roo och Porter som nämndes i föregående stycke. 
Jönköping och Nacka skildrar båda funktionsblandning som något eftersträvansvärt, men kan sägas ha skilda åsikter 
rörande innebörden då kommunerna använder olika faktorer för att motivera vikten av begreppet. En djupare tolkning 
kan dock medföra en viss inblick i kommunernas begreppsinnebörd som gör gällande att kommunernas visioner 
rörande funktionsblandning i själva verket är densamma. Jönköpings skildring av vikten av liv och rörelse på en plats 
och Nackas tonvikt på brottsförebyggande åtgärder genom att bygga för människan kan sägas vara i det närmaste lika 
då en plats som är byggd för människan ofta genererar liv och rörelse. 

Tre kommuner: Jönköping, Nacka och Västerås, behandlar trygga och säkra gång- och cykelvägar som ett led i deras 
sociala hållbarhetsarbete. De tre kommunerna inrättar sina positioner likvärdigt och skriver i termer om trafiksäkerhet 
och framkomlighet. Västerås kommun diskuterar även värdet av att använda gång- och cykelvägar för att länka 
samman olika områden (Jönköpings kommun 2016, 74; Nacka kommun 2018, 45; Västerås kommun 2017, 43). 
En möjlig tolkning av Västerås inriktning på sammanlänkning av områden med hjälp av gång- och cykeltrafik är 
att kommunen ser värdet av den mjuka trafikens inverkan på känslor av trygghet. Människor som rör sig mellan 
områden under sena kvällar och nattetid upplever troligen en ökad känsla av trygghet om cykel- och gångvägarna 
är väl upplysta och omhändertagna. I 2 kapitlet 3 § i PBL står det att planläggningen ska främja en ändamålsenlig 
struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder. Det framgår 
även att planläggningen ska gynna en god livsmiljö från en social synpunkt som är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper (PBL 2010:900). Västerås kommun uttalade vision kring sammanlänkade områden med hjälp av 
gång- och cykeltrafik påvisar den vikt som kommunen lägger vid ändamålsenliga kommunikationsleder. Tolkningen 
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av kommunens strategi påvisar också en möjlighet att sammanlänkade områden kommer höjer känslan av trygghet 
vilket drar paralleller till lagens skildring angående att främja en god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för 
alla samhällsgrupper. 

Nacka och Umeå formulerar behov som rör rekreationsmöjligheter och mötesplatser. De två kommunerna anser 
att grönområden bör utformas i en mänsklig skala samt kunna nås utan att behöva korsa trafikerade vägar (Nacka 
kommun 2018, 60; Umeå kommun 2018, 17). De två resterande kommunerna, Jönköping och Västerås, väljer att 
inte behandla rekreationsmöjligheter och mötesplatser som en del av sitt trygghetsarbete. En tolkning av Nackas 
och Umeås tillvägagångssätt är att rekreation och grönområden får stor uppmärksamhet i dagens planering och 
att de därför vill inkorporera strategier för trygghet i något som frekvent används av allmänheten. Bortsett från 
kommunernas olikheter finns det en faktor som sammanbinder dem. Dempsey et. al. beskriver känsla av trygghet 
som en grundpelare för att uppnå social hållbarhet (Dempsey et. al. 2009, 297). Trygghet kan sägas vara ett av de 
bärande elementen i kommunernas skildring av mötesplatsers samt grönområden vilket påvisar forskningens stöd för 
kommunernas planstrategier. Kommunerna finner även stöd i 2 kapitlet 3 § i PBL som bland annat understryker att 
planläggning ska främja en livsmiljö som är tillgänglig och användbar för samtliga samhällsgrupper (PBL 2010:900). 
Vid arbete med att öka tryggheten i rekreationsområden samt mötesplatser ökar nämligen även användbarheten för 
människan då en trygg offentlig plats leder till att fler kommer känna sig bekväma med att använda platsen.

Som tillägg till ovanstående utdrag skriver emellertid Nacka kommun om god kollektivtrafik, trygga arbetsmiljöer, 
jämlikhet och folkhälsa. I diskussioner kring god kollektivtrafik för Nacka resonemang kring vikten av att miljöerna 
i och runtom kollektivtrafiken är säkra och trygga (Nacka kommun 2018, 16). Värderingen av sådana uttalanden kan 
möjligen vara att kommunen ser behovet av upprustning samt säkerhetsarbeten för att trygga resenärers möjlighet 
till säker kollektivtrafik, vilket genererar positiva konsekvenser för den sociala hållbarheten. Nacka formulerar även 
uttryck för behov av trygga arbetsmiljöer och motiverar det med att alla har rätt till trygga, stimulerande, lärande 
och inflytande arbetsmiljöer (Nacka kommun 2018, 29). Arbetsmiljöer går i denna kontext att tolka som allt mellan 
tunga industrimiljöer och förskolemiljöer. Kommunen uttrycker som synes en ambition av att vara till för alla och ta 
tillvara på alla invånares behov i deras livsmiljö där arbetet och den dagliga verksamheten har en stor plats. Nacka är 
den kommun som mest frekvent skriver om trygghetsaspekter, vilket inte är en direkt parallell till att även ha de mest 
välarbetade förslagen. Persson skriver att den svenska planeringen tenderar att använda begreppet hållbar utveckling 
som pekpinne mot ett gemensamt mål snarare än ett identifierat begrepp och skildrar vikten av att vidareutveckla 
begreppet hållbar utveckling för att det inte ska riskerar att förlora sin innebörd (Persson 2013, 302). Vidare menar 
Persson att svenska översiktsplaner har en viss tendens att använda planeringsprinciper som ofta associeras med 
hållbar utveckling utan att redovisa en fullt utvecklad strategi för att nå just hållbar utveckling (Persson 2013, 311-
312). Nacka uppvisar tendenser att göra just det när de uttrycker fraser som vid närmare granskning inte vilar på 
faktiska planeringsstrategier. Kommunen skriver i termer av trygg kollektivtrafik och trygga och stimulerande 
arbetsmiljöer vilket låter som goda ambitioner för att trygga den sociala hållbarheten i kommunen. Vid närmare 
granskning tycks dock inte de uttryckta visionerna leda någonvart. En alternativ tolkning utgår från att Nackas vaga 
positionering är en medveten handling från kommunens sida. Att formulera strategier som täcker in alla faktorer som 
faller inom ramen för kommunens uttryckta visioner är både tidskrävande och nästintill en ren omöjlighet. Det kan ha 
fått som konsekvens att kommunen medvetet valt att avstå strategier och istället valt att fokusera på den övergripande 
trygghetsproblematiken. Att uttrycka sig kring trygghetsfaktorer påvisar ett visst engagemang även om det skulle visa 
sig vara fiktivt.  

Jämlikhet är tillika en faktor som Nacka valt att sätta i fokus. I en diskussion krings äldres och funktionsvarierades rätt 
till en bra kommun att bo i går det att finna distinkta kopplingar till trygghet då rätten att kunna bo kvar i sin kommun 
måste ses som betydande (Nacka kommun 2018, 29). Utifrån detta avsnitt går det att dra paralleller till 2 kapitlet 6 § 
i PBL där lagtexten skildrar vikten av att planläggningen tar hänsyn till möjligheten för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga att använda området (PBL 2010:900). 

Avslutningsvis skriver Nacka om folkhälsa i den mening att trygga och säkra gång- och cykelförbindelser inom och 
mellan områden minskar bilberoendet (Nacka kommun 2018, 45). Trygga gång- och cykelförbindelser samt en ökad 
folkhälsa kan hävdas vara naturliga inslag i den sociala hållbarheten. Att utveckla gång- och cykelförbindelser i ett 
försök att minska bilberoendet och öka folkhälsan har lagstöd i 2 kapitlet i PBL. Under 3 § står det att planläggningen 
ska främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt 
(PBL 2010:900). Att utveckla gång- och cykelvägar istället för biltrafikleder tar mindre plats och främjar en god 
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markhushållning samt är till gagn för goda miljöförhållanden då det underlättar för resenärer att välja miljöfrämjande 
transportmedel.  I 6 § står det att planläggning ska ta hänsyn till trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö 
(PBL 2010:900).  

7.6 Framtidsvision 
Jönköpings kommun skiljer sig från de andra tre granskade kommunerna i och med att kommunen är den enda som 
inte tar upp strategier kring framtidsvision gällande social hållbarhet i sin översiktsplan. Partridge argumenterar 
för vikten av framtidsfokus och ställer upp begreppet som ett av sex teman som bör följas för att säkerställa 
social hållbarhet (Partridge 20015, 8-11). Framtidsfokus som begrepp skildras som ett sätt att garantera framtida 
generationers lika möjligheter till att tillgodose sina behov som dagens generation, detta genom att säkerställa 
strukturer och processer (Partridge 2005, 10-11). Givet det faktum att Jönköping inte har uttalade visioner som 
påvisar deras arbete för framtidsfokus uppstår det frågetecken kring om kommunen kan sägas ha en sammanhängande 
vision för hur den sociala hållbarheten ska säkerställas i kommunen. Det går exempelvis att föra diskussioner 
kring betydelsen av begreppet framtidsvision och hur tungt det väger i jämförelse med andra faktorer som gynnar 
social hållbarhet. Är kommunens avsaknad av begreppet en tydlig parallell till kommunens brist på visioner eller 
inkorporerar kommunen outtalade framtidsvisioner i alla sina strategier?

Umeå och Västerås berör diskussioner om framtidsvision och skriver om vikten av förbättrad luftkvalitet. 
Kommunerna skiljer sig däremot åt gällande deras definition av vad det innebär i praktiken. Umeå diskuterar 
kring en målmedveten utveckling och omställning av transportsystemet genom att satsa på gång- och cykelvägar, 
kollektivtrafik, parkeringspolitik samt beteendeförändringar (Umeå kommun 2018, 37). Västerås har ingen uttalad 
strategi utan framför ambitioner av att Västerås kommuninvånare år 2040 ska ha nära nollutsläpp av växthusgaser 
(Västerås kommun 2017, 20). Båda kommunerna skriver således om värdet av förbättrad luftkvalitet som gagn 
till framtida generationers sociala hållbarhet, men medan Umeå tillhandahåller aktiva förslag och strategier gör 
Västerås inte det. I slutändan kan det innebära att Umeå kommuns visioner lättare går att genomföra då det går att 
ta fasta på redan utarbetade strategier. Västerås vision riskerar således att förbises då nollutsläpp av växthusgaser är 
en tidskrävande åtgärd som kräver tydliga ramar och riktlinjer. Persson skriver att svenska översiktsplaner tenderar 
att använda planeringsprinciper som associeras med hållbar utveckling utan att redovisa en fullt utvecklad strategi 
för att nå just hållbar utveckling (Persson 2013, 311-312). Att framföra ambitioner av att vara nära nollutsläpp 
av växthusgaser år 2040 medför en positiv klang, men utan faktiska strategier är det svårt att implementera det 
i praktiken. Däremot har både Umeå och Västerås lagstöd för sina framtidsvisioner. I 2 kapitlet 3 § i PBL står 
det nämligen att planläggningen ska främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror 
samt goda miljöförhållanden i övrigt (PBL 2010:900). Goda miljöförhållanden kan i denna kontext tolkas vara 
överensstämmande med visioner kring förbättrad luftkvalitet.    

Nacka skildrar vikten av att säkra tillgången till rekreationsmöjligheter i deras framtidsvision för kommunen. 
Kommunen framställer friluftsområden, bostadsnära natur och parker som viktiga rekreationsområden vars tillgång 
till bör säkras, även när befolkningen växer (Nacka kommun 2018, 25). På liknande sätt skriver Umeå kommun och 
beskriver vikten av att förädla de gröna resurserna, både för dagens och framtidens generationer (Umeå kommun 
2018, 42). De båda kommunerna delar följaktligen framtidsvisioner beträffande vikten av rekreationsmöjligheter och 
deras strategier för att nå dit är i det närmaste likartade. Västerås behandlar tolkningsvis samma sak i sin diskussion 
kring folkhälsa när de skriver att en hållbar utveckling som tryggar en god och hälsosam miljö för både dagens och 
framtidens generationer ska främjas (Västerås kommun 2017, 12). Dempsey et. al skriver om vikten av människors 
möjlighet till rekreation där tillgången till grönområden anses ha positiva konsekvenser på människors hälsa och 
välmående. Dempsey et. al. benämner begreppet som livskvalitet (Dempsey et. al 2009, 291). Utifrån nämnd forskning 
finns det paralleller att dra till Nacka, Umeå och Västerås framtidsvisioner rörande offentliga rekreationsmöjligheter. 
Kommunerna behandlar grönområden och mötesplatser utifrån det mänskliga perspektivet vilket är i samstämmighet 
med Dempsey et. al forskning. 

Umeå och Västerås skriver båda om betydelsen av säkrad och skyddad vattentillgång där Umeå kommun beskriver det 
som viktigt att skydda grundvattentillgångarna för att trygga den framtida vattenförsörjningen (Umeå kommun 2018, 
52). Västerås redogör för vikten av att på ett genomtänkt, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt rena dagvattnet 
inom planlagda områden (Västerås kommun 2017, 75). De båda kommunerna skriver om framtidsvisioner gällande 
vattentillgångar på olika sätt, men slutmålet kan tolkningsvis sägas vara detsamma. Västerås lyfter även fram skydd av 
luft, jorden och ekosystem som delar av sin framtidsvision (Västerås kommun 2017, 12). Vad som däremot saknas 
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är faktiska strategier från Västerås som påvisar vad kommunen har för praktiska åtgärder för att nå till dessa mål. Likt 
diskussionen kring skydd av luft, jorden och ekosystem går Västerås bristande resonemang kring vattentillgångar att 
koppla till Perssons text om den svenska planeringens tendens att använda planeringsprinciper utan faktiska strategier 
(Persson 2013, 302). Västerås kommun diskuterar kring vikten av säkrad och skyddad vattentillgång för dagens samt 
framtidens generationer utan att presentera reella planeringsåtgärder. Som läsare är det således svårt att tillgodogöra 
sig en uppfattning om kommunens egentliga arbete. Som komplement till sin framtidsvision gällande tryggade 
vattentillgångar skriver Umeå på liknande sätt om motverkning av översvämningsrisk. Kommunen redogör för tydliga 
förstärkningsarbeten som har vidtagits för Umeälvens höga flöden vilket riskerar orsaka både egendomsskador och 
erosionsskador (Umeå kommun 2018, 58). Denna vision står i tydlig kontrast till Västerås vision då Umeå gällande 
motverkning av översvämningsrisk har en väl presenterad åtgärdsplan. Visionen har även lagstöd då det i PBL 2 
kapitlet 5 § står att det vid planläggning, enlig denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till jord-, berg- och vattenförhållanden (PBL 2010:900).

I både Nackas och Umeås översiktsplaner talas det om framtidsvisioner gällande god framkomlighet och 
tillgänglighet. Båda kommunerna är överens om att beteendeförändringar och anpassning till hållbara lösningar 
måste till för att nå hållbara förflyttningar och en god framkomlighet. Kommunerna skiljer sig emellertid åt när 
det kommer till själva genomförandet. Umeå redogör för att de vill se en ökad satsning på gång- och cykeltrafik 
samt kollektivtrafik samtidigt som Nacka diskuterar i mer generella termer av att vägnätet måste anpassas för 
hållbara lösningar (Nacka kommun 2018, 46; Umeå kommun 2018, 37). Umeå kommun är således mer strikt i sin 
genomförandeplan av sin framtidsvision medan Nacka har intagit en något mer vag positionering.Vidare skriver 
Nacka om vikten av social aktivitet och tillgång till mötesplatser. Kommunen skriver att en ökad bostadsexploatering 
runt lokala centrum skulle ge fler mötesplatser samtidigt som det skulle stärka den långsiktiga hållbarheten (Nacka 
kommun 2018, 49). Bostadsnära mötesplatser ses således som en viktig faktor för social aktivitet som kommunen valt 
att skildra som en del av det långsiktiga hållbarhetsarbetet. I Partridge diskussion kring framtidsfokus som ett av sex 
teman för den sociala hållbarheten går det att finna stöd för Nackas strategier för fler mötesplatser. Partridge beskriver 
vikten av att dagens generation säkerställer strukturer och processer för att garantera framtida generationers lika 
möjligheter (Partridge 2005, 10-11). Parallellen till Nackas ambition är således att kommunen ser ett problem och en 
lösning som förväntas gynna dagens samt framtidens generationer. 

Slutligen redogör även Nacka för behovet av förtätning och funktionsblandning och Umeå för vikten av en blandstad. 
Nacka kommun diskuterar förtätning och funktionsblandning genom att redogöra för behovet av att stärka mångfalden 
och den långsiktiga hållbarheten genom att placera bostäder runt lokala handelsområden (Nacka kommun 2018, 49). 
Umeå skildrar vikten av en blandstad genom att visa på de goda förutsättningar i form av boende, utbildning, arbete 
och fritid som ett blandat bostadskvarter kan ge upphov till (Umeå kommun 2018, 35). Kommunerna använder sig 
följaktligen av olika begrepp, men innebörden kan i det närmaste sägas vara densamma.
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8. Slutsats

8.1 Skiljer sig kommuners visioner för social hållbarhet i översiktsplaner?
Baserat på resultatet som framförts i analysen är det tydligt att de granskade kommunerna har olika visioner för 
social hållbarhet i sina översiktsplaner. I somliga fall är kommunernas visioner överensstämmande och i ett fåtal fall 
där strategierna skiljer sig åt går det vid en närmare analys se att de bakomliggande visionerna är likartade. Således 
innebär det att det är rimligt att anta att även övriga svenska kommuner har skilda visioner, men att de tolkningsvis 
stundtals strävar efter samma mål. 

8.2 Hur åskådliggörs kommuners eventuella skilda tolkningar av begreppet social hållbar utveckling 
i deras översiktsplaner?
De granskade kommunernas skilda tolkningar åskådliggörs i deras presenterade strategier mot social hållbarhet. Detta 
konkretiseras i analysen utifrån de sex kategorier som ställts upp och åskådliggör kommunernas skilda inriktningar 
kring dessa. Utifrån det går det att urskilja att kommunerna arbetar mot olika mål, vilket kan förklaras av deras skilda 
uppfattningar rörande begreppet social hållbarhet.

8.3 Hur uppfyller kommuner de krav som PBL ställer på översiktsplaners behandling av social 
hållbarhet? 
Samtliga paragrafer ur PBL som hänvisats till i uppsatsens teoretiska utgångspunkt har haft diskussionsunderlag i 
analysen vilket innebär att samtliga granskade kommuner berör PBLs lagstiftning. Däremot går det urskilja att ingen 
av kommunerna har behandlat samtliga utvalda paragrafer, vilket gör det rimligt att anta att inte heller övriga svenska 
kommuner till fullo arbetar efter PBL:s lagstiftning. 

8.4 Vad innebär svaren?
Svaren på ovanstående frågor visar på att svenska kommuners visioner för ett socialt hållbart samhälle skiljer sig 
åt samtidigt som kommunerna stundtals arbetar mot likartade mål. Detta kan få som följd att det samhälle som 
planeringen i slutändan genererar kan komma att skilja sig åt mellan Sveriges kommuner. Uppsatsens uppvisar även 
ett resultat som påvisar att PBL:s ramverk följs, men att även det görs på olikartade sätt då ingen av kommunerna 
behandlar samtliga paragrafer. Det går att föra vidare diskussioner kring huruvida det finns en parallell mellan 
kommunernas olika visioner och sättet de tar sig an PBL:s ramverk.

Vidare visar slutsatsen på att Perssons forskningsresultat än idag har relevans för hur planering i Sverige bedrivs då 
svaren visar på att social hållbarhet bitvis används som slagord och inte strategigrundande (Persson 2013, 302 & 
311-312). En möjlig förklaring kan ligga i De Roo och Porters diskussion kring hållbarhet som ett diffust begrepp 
som kan vara svårt att arbete för, liksom den diskussion som Persson driver (De Roo & Porter 2007, 2; Persson 2013, 
302). 

Värt att notera är att slutsatsen bygger på uppsatsens definition av social hållbarhet vilket innebär att svaren är 
subjektiva utifrån det teoretiska synsätt som denna uppsats bygger på. En granskning som utförs utifrån ett annat 
teoretiskt ramverk skulle således möjligen uppvisa ett olikartat resultat. 
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9. Slutdiskussion

I slutdiskussionen diskuteras resultatets helhet. Det kommer resoneras kring PBL som ramverk, om resultatet kan 
generaliseras samt om vidare forskning inom ämnet behövs.

Vid genomgång av plan- och bygglagen samt vid analys av det empiriska materialet uppmärksammades vissa brister 
i lagens ramverk. Eftersom PBL är den lag som reglerar planering bör denna vara ett heltäckande ramverk för bland 
annat vilka hållbarhetsaspekter samtliga planhandlingar bör behandla. Problem som uppstått vid jämförelse av det 
empiriska materialet och PBL är bland annat att tolkningar har behövt göras av lagen. I denna uppsats har främst 3 § 
och 6 § i kapitel 2 behövt genomgå tolkning. 

Lagpunkten som främst berört det empiriska materialet är punkt 2 i 3 § som beskriver att planläggning ska främja en 
god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper ur en social synpunkt (PBL 2010:900). Denna 
punkt har tolkats som att den urbana miljön ska vara tillgänglig och användbar för samtliga samhällsgrupper och 
begreppet livsmiljö har således översatts till urban miljö. Enligt Bonniers svenska ordbok betyder dock livsmiljö den 
miljö som krävs för en viss art och dess fortplantning (Sjögren & Györki 2011, 339). Att en urban miljö med bland 
annat mötesplatser och kollektivtrafik behövs för att människan ska kunna överleva och fortplanta sig kan däremot 
ifrågasättas och därmed kan tolkningsfel gjorts. Eftersom tolkningar behöver göras av alla kommuner kan problem 
uppkomma vid implementering av lagarna i praktiken. Frågor uppkommer rörande vad en god livsmiljö egentligen 
innebär och kommunerna lämnas fria till tolkning vilket kan bidra till skillnader i strategier som arbetats fram för att 
skapa den goda livsmiljö som plan- och bygglagen förespråkar. Således innebär det att kommunerna kan ha beskrivit 
strategier i deras översiktsplaner som enligt deras tolkning berör punk 2, 3 § i 2 kapitlet i PBL, men som enligt oss 
forskare inte möter vår tolkning av lagtexterna. 

Punkter som ytterligare berört det empiriska materialet är punkt 1, 6 § i kapitel 2 som bland annat beskriver att 
planläggning av bebyggelse ska utformas och placeras med hänsyn till intresset av en god helhetsverkan (PBL 
2010:900). Denna punkt har i denna uppsats tolkats som att bebyggelsen bland annat ska planeras utifrån olika 
upplåtelseformer för att gynna jämlikheten i samhället. Diskussioner rörande punktens inverkan på ett integrerat 
samhälle har också förts. Det är dock svårt att ge ett definitivt svar på om ovan nämnda tolkning är vad plan- och 
bygglagen syftar på. Detta leder till samma problem som diskuteras ovan, att tolkningsutrymmet kan skapa skillnader 
i de strategier som kommunerna använder sig av för att bebyggelsen ska planeras med hänsyn till intresset av en 
helhetsverkan. Således innebär det att kommunerna kan ha beskrivit strategier som enligt deras tolkning berör 6 §, 2 
kapitlet i PBL, men som inte möter tolkningen i denna uppsats kontext.

Ett svar på frågan rörande huruvida det framkomna resultatet går att generalisera kräver ett ställningstagande gällande 
denna uppsats avgränsning där tre kriterier ställts upp som grundstenar för framtida generalisering. Det går att ställa 
sig frågande till om dessa kriterier verkligen är heltäckande och om resultaten från denna granskning går att applicera 
på samtliga kommuner som faller under samma kategorier. Två kommuner, som enligt de uppställda kriterierna, ses 
som lika  kan fortfarande behöva jobba med hållbarhetsfrågor på olika premisser. Kommunerna kan vid en första 
anblick således ses som likvärdiga, men vid en närmare granskning upptäckas jobba under olika förutsättningar. 
I fallet med denna uppsats kan resultatet sägas vara generaliserbart då resultatet visar på att många av de visioner 
kommunerna behandlar skiljer sig åt. Resultatet tyder således på att även andra kommuner i Sverige kan ha skilda 
visioner för social hållbarhet. Vidare är denna uppsats generaliserbar utifrån Perssons forskning som skildrar hur 
kommuner ofta redovisar visioner utan tillhörande strategier vilket även denna uppsats har påvisat (Persson 2013, 311-
312). Granskningen visar även att kommunerna till viss del följer lagkraven i PBL, men att samtliga punkter som berör 
social hållbarhet utifrån denna uppsats definition inte tas upp i kommunernas visioner. Det är följaktligen ytterligare en 
aspekt som möjligen går att generalisera på ett större antal kommuner i Sverige. 

Baserat på tidigare diskussion riktas uppmärksamheten på huruvida vidare forskning behövs inom ämnet social 
hållbarhet för att få en klarare definition av begreppet. En fråga som behöver utredas är huruvida PBL behöver 
vidareutvecklas för att samtliga kommuner ska kunna följer en heltäckande ram för arbetet för hållbarhet. Som tidigare 
diskuterat är PBL en lag som kräver tolkning för att kunna implementeras. Om detta är något positivt eller negativt 
kan leda till fortsatta diskussioner. Varför hållbarhet har blivit ett så pass spritt och etablerat begrepp skulle kunna bero 
på begreppets mångtydighet, så det kan användas av samtliga kommuner för att nå mål som är anpassade för just deras 
förhållanden. Vad som uppkommit i det empiriska materialet är de granskade kommunernas skilda visioner för ett 
socialt hållbart samhälle. Detta kan tyda på att PBL för löst reglerar innehållet av social hållbarhet i översiktsplaner, 
men också att kommunerna har olikartade sociala förutsättningar. Detta innebär således att en kommun kan ha 
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problem med otrygga och osammanhängande gång- och cykelvägar medan en annan kommun har problem med 
segregation. Därmed skiljer kommunernas visioner för sociala hållbarhet åt. Huruvida en samlad definition av 
social hållbarhet är nödvändigt samt om PBLs lagstiftning behöver vara striktare bör det föras vidare forskning 
på. Anledningen är för att få svar på vad som krävs för att hållbarhetsarbetet ska få det resultat som önskas för att 
kommunerna ska nå Sveriges 16 miljökvalitetsmål som togs upp i uppsatsens problemformulering. 
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11. Bilagor

11.1 Empiriskt material Jönköpings kommun

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori 

Bostäder, arbetsplatser och 
verksamheter ska i första hand 
byggas intill befintliga eller 
framtida kollektivtrafikstråk. 
(s. 3) 

Bostäder, arbetsplatser och 
verksamheter ska byggas 
intill framtida 
kollektivtrafikstråk.  

Tillgänglighet 
 
Utbyggnad av 
kollektivtrafik 

Jämlikhet 
 
Tillgänglighet  

Nya strukturer ska möjliggöra 
gång- och cykelavstånd till 
arbete, skola, service och 
fritidsaktiviteter samt skapa ett 
större underlag för 
kollektivtrafik och service. 
(s. 3) 

Möjliggöra gång- och 
cykelavstånd till funktioner 
samt skapa större underlag 
för kollektivtrafik och 
service. 
 
 

Tillgänglighet 
 
Utbyggnad av 
kollektivtrafik  

Jämlikhet 
 
Tillgänglighet 

Kommunen ska sträva efter att 
skapa blandade 
bebyggelseområden, med 
varierande arkitektur och 
innehåll. Det inkluderar olika 
bostadstyper och 
upplåtelseformer, integrerat 
med arbetsplatser, icke 
störande verksamheter, 
service, natur- och 
grönområden. (s. 3) 

Kommunen ska skapa 
blandade 
bebyggelseområden 
integrerat med arbetsplatser, 
icke- störande verksamheter, 
service, natur- och 
grönområden.  
 
 
 

Blandstad 
 
Blandade 
upplåtelseformer  

Tillgänglighet 
 
Jämlikhet 

En högre exploateringsgrad 
ger god markhushållning och 
innebär också det mest 
ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt hållbara. En tätare 
bebyggelsestruktur har också 
en avgörande betydelse för att 
kollektivtrafiken ska få ett 
tillräckligt underlag och kunna 
få en så hög standard att den 
uppfattas som tillräckligt 
attraktiv för att man ska avstå 
från bilen. (s. 4) 

En tät bebyggelsestruktur 
ger god markhushållning 
och innebär det mest 
ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt hållbara. En tät 
bebyggelsestruktur har 
också en avgörande 
betydelse för 
kollektivtrafiken.  

Förtätning Tillgänglighet 

För att tillmötesgå invånarnas 
olika bostadsbehov och 
önskemål är det betydelsefullt 
att se till att det finns tillgång 
till en blandad 
bostadsbebyggelse i alla 
stadsdelar och i alla tätorter, 
både när det gäller 
upplåtelseformer och 
bostadstyper. (s. 6) 

Det är betydelsefullt att det 
finns tillgång till en blandad 
bostadsbebyggelse i alla 
stadsdelar och tätorter.  

Blandstad Jämlikhet 
 
Tillgänglighet 

Kollektivtrafiken får på så sätt 
möjlighet att skapa ett mer 
effektivt och utbyggt 
kollektivtrafiksystem, vilket 

Kollektivtrafiken har 
möjlighet att skapa ett 
effektivt 
kollektivtrafiksystem. En 

Tillgänglighet 
 
Blandstad  

Tillgänglighet 
 
Jämlikhet 
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kan få fler resenärer att välja 
bort bilen. En blandad 
bebyggelse medför också att 
fler har gång- och 
cykelavstånd till arbete, skola 
och fritidsaktiviteter. (s. 7) 

blandad bebyggelse medför 
att fler har gång- och 
cykelavstånd till olika 
funktioner.  

Gröna ytor som har stort värde 
för rekreation eller stadsmiljön 
ska inte exploateras, medan en 
del grönytor som har en låg 
nyttjandegrad och kvalitet kan 
omvandlas till annan 
användning. (s. 9) 

Gröna ytor med stora 
rekreationsvärden ska inte 
exploateras, medan grönytor 
som har en låg nyttjandegrad 
och kvalitet kan omvandlas 
till annan användning.  

Rekreationsmöjligheter  Livskvalitet 

Om en förtätning görs inom en 
stadsdel/kommundel som 
endast har en typ av 
upplåtelseform eller hustyp så 
ska den typ av upplåtelseform 
och hustyp som det finns brist 
på i området prioriteras för att 
tillgodose behovet av olika 
typer av bostäder inom varje 
stadsdel. (s. 9) 

Om en förtätning görs inom 
en stadsdel/ kommundel som 
endast har en upplåtelseform 
ska den typ av 
upplåtelseform som saknas 
prioriteras.  

Blandade 
upplåtelseformer 

Jämlikhet 

De som bor inom en zon på 
400 meter från en stark 
kollektivtrafiklinje har en så 
pass god kollektivtrafikservice 
att den många gånger kan 
konkurrera med bilens 
bekvämlighet. Därför ska all 
nybyggnation inom 400 
meterszonen ges en hög 
exploatering. (s. 10) 

Boende inom en zon på 400 
meter från en stark 
kollektivtrafiklinje har en så 
pass god 
kollektivtrafikservice att den 
många gånger kan 
konkurrera med bilens 
bekvämlighet. 
Nybyggnation inom 400 
meterszonen ska ges en hög 
exploatering. 

Goda kommunikationer Tillgänglighet 

Grönområden är 
hälsofrämjande för invånarna 
eftersom de har betydelse för 
rekreation, lek, 
naturupplevelser och erbjuder 
sol- och skuggplatser. De 
skapar struktur och 
orienterbarhet i 
bebyggelsemiljön samt ger 
klimatförbättringar i form av 
syresättning, vinddämpning 
och dagvattenutjämning. (s. 
11) 

Grönområden är 
hälsofrämjande. De skapar 
struktur i bebyggelsemiljön 
och ger klimatförbättring. 

Rekreationsmöjligheter 
 
Folkhälsa 

Livskvalitet 

Utbyggnadsmöjligheter ska 
finnas i alla kommundelar och 
för att tillmötesgå människors 
olika behov av olika typer av 
bostäder. (s. 15) 

Utbyggnadsmöjligheter ska 
finnas i alla kommundelar 
för att tillmötesgå 
människors olika behov. 

Mångfald i 
exploateringen 

Jämlikhet 
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Om stadsdelen/tätorten har en 
brist på en viss bostadstyp 
eller upplåtelseform ska en 
nybyggnation komplettera 
med den sorten. (s. 15) 

Om det är brist på en viss 
bostadstyp eller 
upplåtelseform ska en 
nybyggnation komplettera 
med den sorten.  

Mångfald i 
exploateringen 

Jämlikhet 

Inom ett större 
nyexploateringsområde för 
bostäder ska det finnas en 
blandning av olika 
användningar. Det ska vara en 
bra balans mellan arbete, 
bostäder och service för att 
skapa en fullvärdig 
bebyggelsemiljö. (s. 15) 

Inom ett större 
nyexploateringsområde för 
bostäder ska det finnas en 
blandning av olika 
användningar för att skapa 
en fullvärdig 
bebyggelsemiljö.  

God bebyggd miljö Social 
interaktion 
 
Tillgänglighet 

Utbyggnader ska främja den 
kompletta bebyggelsemiljön, 
för att ge förutsättningar för en 
god livskvalitet. (s. 15) 

Utbyggnader ska främja den 
kompletta bebyggelsemiljön 
för en god livskvalitet. 

God bebyggd miljö Livskvalitet 

Personal- och besöksintensiva 
verksamhetsområden ska 
förläggas där 
kollektivtrafikförsörjningen är 
eller kan bli god. Det ska 
också finnas cykelvägar till 
och inom området. (s. 16) 

Personal- och 
besöksintensiva 
verksamhetsområden ska 
förläggas där 
kollektivtrafikförsörjningen 
är eller kan bli god. Det ska 
finnas cykelvägar till och 
inom området. 

God kollektivtrafik 
 
Utbyggnad av 
kollektivtrafik 

Tillgänglighet 
 
Jämlikhet 

Större exploateringsområden 
för bostäder behöver service i 
form av skola, förskola, 
grönområden och välplanerade 
cykelvägar och kanske till och 
med ett centrum för offentlig 
och kommersiell service. En 
stadsdel blir mer komplex, 
livfull och intressant om det 
dessutom finns arbetsplatser 
och fritidsaktiviteter 
integrerade bland bostäderna. 
(s. 16) 

Större bostadsexploateringar 
behöver service i form av 
skola, förskola, 
grönområden och 
välplanerade cykelvägar och 
kanske ett centrum för 
service. En stadsdel blir mer 
komplex, livfull och 
intressant om det finns 
arbetsplatser och 
fritidsaktiviteter integrerade 
bland bostäderna.  

Funktionsblandning 
 
Utvecklade gång- och 
cykelvägar 

Livskvalitet 
 
Tillgänglighet 

Även vid nybyggnad av ett 
nytt område är det 
betydelsefullt att hålla en 
relativt hög exploateringsgrad, 
dels för att invånarna ska få 
korta avstånd till service, dels 
för att skapa ett tillräckligt 
stort befolkningsunderlag för 
till exempel matbutik och 
kollektivtrafik. (s. 16) 

Vid nybyggnad av ett 
område är det betydelsefullt 
att hålla en relativt hög 
exploateringsgrad för att 
invånarna ska få korta 
avstånd service och för att 
skapa ett tillräckligt stort 
befolkningsunderlag för till 
exempel matbutik och 
kollektivtrafik. 

Hög exploateringsgrad  
 
Tillgänglighet 

Livskvalitet 
 
Jämlikhet 

En ny stadsdel ska vara 
långsiktigt hållbar. Viktigt är 
att bebyggelsen organiseras 

En ny stadsdel ska vara 
långsiktigt hållbar. 
Bebyggelsen ska organiseras 

Blandade 
upplåtelseformer  
 

Jämlikhet 
 
Tillgänglighet 
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utifrån ett 
kollektivtrafikstråk där alla 
bostäder nås inom en zon på 
400 meter som i vissa delar 
kan sträckas ut till 600 meter. 
Det ska finnas bostäder med 
olika bostadstyper och 
upplåtelseformer. (s. 17) 

utifrån ett 
kollektivtrafikstråk där alla 
bostäder nås inom 400 meter 
som kan sträckas ut till 600 
meter. Det ska finnas olika 
bostadstyper och 
upplåtelseformer. 

Tillgänglighet 

I Jönköpings kommun ska det 
finnas friluftsområden och 
parker för alla, dit man kan 
och vill ta sig. Fysisk och 
mental tillgänglighet är viktig 
om våra grönområden och 
stränder ska fungera för 
rekreation och friluftsliv, alla 
behöver veta att 
friluftsområden finns och 
känna sig välkomna att vistas i 
dessa. (s. 32) 

I kommunen ska det finnas 
friluftsområden och parker 
för alla. Fysisk och mental 
tillgänglighet är viktig om 
våra grönområden och 
stränder ska fungera för 
rekreation och friluftsliv.  

Rekreationsmöjligheter 
 
Tillgänglighet 

Tillgänglighet 
 
Jämlikhet 

Friluftsvärdena i utpekade 
områden måste samordnas 
med bostadsbebyggelse, samt 
jord- och skogsbruk så att 
marken samutnyttjas till 
förmån för både 
friluftsmänniskan och 
näringen. (s. 33) 

Friluftsvärdena i utpekade 
områden måste samordnas 
med bostadsbebyggelse, och 
jord- och skogsbruk för att 
samutnyttja marken till 
förmån för friluftsmänniskan 
och näringen.  

Rekreationsmöjligheter 
 
Markhushållning 

Livskvalitet  

Att få människor att komma ut 
och röra sig i naturområden 
och parker är en del i arbetet 
med att öka folkhälsan, här 
skapas möjligheter för olika 
typer av rekreation och fysisk 
aktivitet, utan krav på 
prestation. Med tillgång till 
parker och natur av varierande 
typer, 
erbjuds invånare och besökare 
ett urval med något som passar 
de flesta. (s. 33) 

Naturområden och parker är 
en del i arbetet med att öka 
folkhälsan. Med tillgång till 
parker och natur erbjuds 
invånare och besökare något 
som passar de flesta.  
 
 
 
 

Rekreationsmöjligheter  
 
Folkhälsa 
 
Jämlikhet 

Jämlikhet 
 
Livskvalitet 

Jönköpings kommun ska 
arbeta för goda livsmiljöer där 
mänskliga värden, behov och 
möjligheter sätts i första hand. 
Tillgång till grönområden och 
större sammanhängande gröna 
stråk är av stor betydelse för 
människors psykiska och 
fysiska hälsa och ska därför 
beaktas i all planering. (s. 34) 

Kommunen ska arbeta för 
goda livsmiljöer där 
människan sätts i första 
hand. Tillgång till 
grönområden och stråk är av 
betydelse för människors 
hälsa och ska därför beaktas 
i all planering.  

Tillgänglighet 
 
Folkhälsa 
 
Rekreationsmöjlighet 

Livskvalitet 

Torg och urbana miljöer ska Urbana miljöer ska skapas Social interaktion Livskvalitet 
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skapas för det sociala livet och 
parker, grönområden och 
tätortsnära skogar för 
avkoppling och 
naturupplevelser. Dessa 
offentliga miljöer ska erbjuda 
och tillfredsställa olika behov 
för invånaren och besökaren 
samt vara tillgängliga för alla. 
(s. 34) 

för det sociala livet och 
grönområden för avkoppling 
och naturupplevelser. 
Offentliga miljöer ska 
erbjuda och tillfredsställa 
behov för invånaren och 
besökaren och vara 
tillgängliga för alla.  

 
Rekreationsmöjlighet 
 
Tillgänglighet 

 
Jämlikhet 
 
Social 
interaktion 

Det handlar även om att höja 
säkerheten genom att bygga på 
sätt som minimerar risken för 
exempelvis fallolyckor och 
vattenolyckor, bygga så det 
offentliga rummet är 
tillgängligt för alla, samt att 
förebygga och begränsa risken 
för suicid genom medveten 
utformning av offentliga 
platser. (s. 39) 

Säkerhet handlar om att 
bygga på ett sätt som 
minimerar risken för 
olyckor, att det offentliga 
rummet är tillgängligt för 
alla, samt att förebygga och 
begränsa risken för suicid 
genom medveten utformning 
av offentliga platser.  

God bebyggd miljö 
 
Säkerhet 
 
Tillgänglighet  

Trygghet 
 
Jämlikhet 

För att öka tryggheten är 
översiktlighet, 
genomsiktlighet, 
orienterbarhet och 
tillgänglighet viktiga delar i 
utformningen av bebyggelse 
och gångstråk. Människor kan 
uppleva ett stråk som instängt 
och otryggt om det är trångt 
och inneslutet, exempelvis 
med bebyggelse, plank, vallar 
eller tät växtlighet tätt inpå på 
bägge sidor. (s. 39) 

För ökad trygghet är 
översiktlighet, 
genomskinlighet, 
orienterbarhet och 
tillgänglighet viktiga delar i 
utformningen av bebyggelse 
och gångstråk. Ett stråk kan 
upplevas instängt och 
otryggt om det är trångt och 
inneslutet.  

God bebyggd miljö  
 
Trygghet 

Trygghet 
 
Jämlikhet 

Planering för ett bra cykelnät 
handlar till stor del om 
framkomlighet och 
trafiksäkerhet. (s. 74) 

Ett bra cykelnät handlar om 
framkomlighet och 
trafiksäkerhet. 

Trygga cykelvägar Tillgänglighet 
 
Trygghet 
 
Jämlikhet 

Hög framkomlighet är 
cyklisternas viktigaste 
önskemål. Huvudcykelstråken 
är det högst prioriterade 
vägnätet och ska vara 
framkomligt, gent och minst 
lika finmaskigt som 
huvudnätet för bil. Det ska 
vara separata ytor, skilda från 
fotgängare och biltrafik och 
utan hinder, såsom stolpar, 
grindar etc. (s. 74) 

Huvudcykelstråk ska vara 
framkomliga, gena och 
minst lika finmaskiga som 
huvudnätet för bil. Det ska 
vara separata ytor, skilda 
från fotgängare och biltrafik 
och utan hinder.  

Utvecklade cykelstråk 
 
Trygghet 

Jämlikhet 
 
Trygghet 

Redan tidigt i planeringen ska Förutsättningar ska skapas Trygghet Jämlikhet 

50



förutsättningar för gång skapas 
för alla människor så att de 
kan röra sig fritt och säkert i 
sitt närområde, på allmänna 
platser och stråk. (s. 77) 

för alla människor så att de 
kan röra sig fritt och säkert i 
sitt närområde, på allmänna 
platser och stråk.  

 
Trygghet 

Stationer och tåghållplatser 
ska vid ny- och ombyggnation 
utformas med god 
tillgänglighet för cykel, buss 
och bil för att uppmuntra 
resandet med tåg och därmed 
hållbart resande, regionalt 
såväl som lokalt. (s. 79) 

Stationer och tåghållplatser 
ska vid ny- och 
ombyggnation utformas med 
god tillgänglighet för cykel, 
buss och bil för att 
uppmuntra hållbart resande.  

Tillgänglighet Livskvalitet 
 
Tillgänglighet 
 
Jämlikhet 

Kommunen ska arbeta för att 
kollektivtrafik når alla 
kommuninvånare på ett 
tillfredsställande sätt 
exempelvis med tåg, färja, 
regionbuss, tätortsbuss, 
stomlinjebuss och/eller 
närtrafik. (s. 82) 

Kollektivtrafik ska nå alla 
kommuninvånare på ett 
tillfredsställande sätt.  

Tillgänglighet Jämlikhet 

En utgångspunkt för 
planeringen är att den ska 
fungera för människor med 
olika behov. Viljeinriktningen 
i planen är att miljön i 
Jönköpings kommun ska 
upplevas som trygg och säker. 
(s. 88) 

Planeringen ska fungera för 
människor med olika behov. 
Viljeinriktningen i planen är 
att miljön i kommunen ska 
upplevas som trygg och 
säker. 

Jämlikhet 
 
Trygga miljöer 

Jämlikhet 

För att skapa trygga miljöer 
behövs liv och rörelse på 
platsen. Ett sätt att skapa mer 
liv i handelsområden kan vara 
att knyta ihop dessa med 
områden av en annan karaktär, 
exempelvis bostadsområden. 
(s. 88) 

Trygga miljöer behöver liv 
och rörelse. Ett sätt att skapa 
mer liv i handelsområden 
kan vara att knyta ihop dessa 
med områden av annan 
karaktär.  

Funktionsblandning 
 
Trygghet 

Trygghet 

Översiktsplanens strategi är att 
arbeta mot förtätning och 
blandad bebyggelse i syfte att 
minska avståndet mellan olika 
målpunkter. Detta underlättar 
att kunna ta sig fram till fots, 
på cykel eller med buss. 
Genom att planera för 
transportsystem som anpassas 
efter olika människors behov 
kan jämställdheten öka. (s. 88) 

Strategin är att arbeta mot 
förtätning och blandad 
bebyggelse i syfte att minska 
avståndet mellan 
målpunkter. Detta 
underlättar att ta sig fram till 
fots, på cykel eller med buss. 
Att planera för 
transportsystem som 
anpassas efter olika 
människors behov kan öka 
jämställdheten.  

Förtätning 
 
Blandstad 
 
Tillgänglighet 

Jämlikhet 

Planering för trygga gång- 
och cykelvägar, som kopplar 
samman bostäder med 

Trygga gång- och 
cykelvägar som kopplar 
samman bostäder med 

Trygga gång- och 
cykelvägar 

Jämlikhet 
 
Tillgänglighet 
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målpunkter, är betydelsefull 
både på landsbygden och i 
tätorter. (s. 88) 

målpunkter är betydelsefulla 
på landsbygden och i 
tätorter.  

I översiktsplanen anges att 
parker, grönområden och 
offentliga rum är viktiga 
mötesplatser och en tillgång i 
staden. Det är viktigt att dessa 
typer av offentliga rum 
utformas så att de kan erbjuda 
och tillfredsställa olika behov 
hos invånare och besökare. (s. 
89) 

Grönområden och offentliga 
rum är viktiga mötesplatser 
och en tillgång. Det är 
viktigt att dessa offentliga 
rum utformas så att de kan 
erbjuda och tillfredsställa 
olika behov invånare och 
besökare.  

Mötesplatser 
 
Jämlikhet 

Jämlikhet 
 
Social 
interaktion 

Den fysiska planeringen ska ta 
hänsyn till översvämningar 
som orsakas av höga flöden i 
vattendrag eller av höga nivåer 
i sjöar. (s. 67) 

Planeringen ska ta hänsyn 
till översvämningar vid 
vattendrag eller sjöar.  

Motverkning av 
översvämningsrisk 

Livskvalitet 
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11.2 Empiriskt material Nacka kommun

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori 

I den goda staden finns 
en blandning av 
bostäder och 
verksamheter, olika 
hustyper och 
upplåtelseformer, 
mötesplatser av skilda 
slag, en mångfald av 
människor och stora 
valmöjligheter för 
individen. (s. 12) 

Den goda staden är en 
blandstad med olika 
upplåtelseformer och 
en mångfald av 
människor och 
valmöjligheter  

Blandstad 
 
Blandade 
upplåtelseformer  

Jämlikhet 

Nacka är en 
välkomnande, tolerant 
och nyskapande 
plats att bo, besöka och 
arbeta i. Här finns 
spännande 
miljöer och levande 
mötesplatser som är 
trygga och tillgängliga. 
(s. 12) 

Nacka är en 
välkomnande, tolerant 
och nyskapande plats. 
Här finns spännande 
miljöer samt trygga och 
tillgängliga 
mötesplatser.  

Mötesplatser 
 
Tillgänglighet 
 
Trygghet  

Social interaktion 
 
Jämlikhet 
 
Trygghet 
 

Det är också viktigt att 
kollektivtrafikmiljöerna 
är attraktiva och trygga. 
(s. 16) 

Viktigt att 
kollektivtrafikmiljöerna 
är attraktiva och trygga.  

God kollektivtrafik 
 
Trygghet 

Tillgänglighet 
 
Trygghet 
 
Jämlikhet 

Gång- och cykel- 
vägnätet behöver 
byggas ut och 
förbättras. Den ökning 
av gång- och 
cykeltrafiken som en 
höjd standard skulle 
föra med sig, är även 
mycket positiv för 
folkhälsan. (s. 18) 

En förbättring av gång- 
och cykelvägnätet 
skulle leda till en 
ökning av gång- och 
cykeltrafiken vilket är 
positivt för folkhälsan.  

Folkhälsa 
 
Förbättrad gång- och 
cykelnät 

Livskvalitet 
 
Tillgänglighet 

Även om 
stadsbyggandets 
möjligheter är 
begränsade kan en 
blandning av 
bostadstyper, 
upplåtelseformer, 
verksamheter och 
mötesplatser främja en 
allsidigt sammansatt 
social struktur och 
skapa 
möjligheter till ökad 
integration och 

En blandning av 
bostadstyper, 
upplåtelseformer, 
verksamheter och 
mötesplatser främjar en 
social struktur och 
skapar möjligheter till 
integration och 
samhörighet.  

Blandade 
upplåtelseformer 
 
Funktionsblandning 
 
Mötesplatser 
 
Integration 

Social interaktion 
 
Jämlikhet 
 
Tillgänglighet 
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samhörighet. (s. 20) 
Invånare och besökare 
ska också känna sig 
säkra och 
trygga i 
bostadsområden, på 
gator, i parker och i 
andra offentliga 
miljöer. (s. 20) 

Bostadsområden, gator, 
parker och andra 
offentliga miljöer ska 
vara säkra och trygga.  

Trygghet Jämlikhet  
 
Trygghet 

Framför allt har 
kulturhistoriska och 
estetiska värden 
betydelse för 
människors 
välbefinnande samt 
deras identitet och 
sammanhang i 
tillvaron. (s. 22) 

Kulturhistoriska och 
estetiska värden har 
betydelse för 
välbefinnande, identitet 
och sammanhang i 
tillvaron.  

Välbefinnande 
 
 

Livskvalitet 

Parkerna, naturmarken 
och vattnet har en 
viktig social 
och rekreativ funktion 
som mötesplats och 
vistelserum 
för människor. De har 
också en stor betydelse 
för vår fysiska och 
psykiska hälsa. (s. 24) 

Parker, naturmark och 
vatten har sociala och 
rekreativa funktioner.  

Rekreationsmöjligheter  Livskvalitet 

Promenader, friluftsliv 
och annan fysisk 
aktivitet i det fria gör 
människor friskare och 
förebygger olika 
sjukdomstillstånd. (s. 
24) 

Fysisk aktivitet i det 
fria gör människor 
friskare 

Rekreationsmöjligheter  Livskvalitet 

Med en växande 
befolkning i Nacka är 
det en stor utmaning att 
säkra tillgången till 
natur, parker och 
promenadstråk. Det är 
också viktigt att öka 
tillgängligheten till den 
bostadsnära naturen 
och skapa nya 
attraktiva parker som 
stimulerar till möten 
och aktivitet. (s. 25) 

Det är viktigt att säkra 
tillgången till 
friluftsområden, 
bostadsnära natur samt 
parker för att stimulera 
till social aktivitet. 

Säkra tillgången till 
rekreationsmöjligheter 
 
Social aktivitet 

Livskvalitet 
 
Social interaktion 
 
Framtidsvision 

Att grönområden och 
stränder ska vara 
tillgängliga för alla 
innebär exempelvis att 

Grönområden och 
stränder ska vara 
tillgängliga för alla och 
kunna nås med cykel 

Tillgänglighet Tillgänglighet 
 
Jämlikhet 
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vägen dit ska 
vara lätt att hitta, 
tydligt markerad och 
kunna nås med cykel 
och kollektivtrafik, inte 
bara med bil. På vissa 
sträckor ska det också 
gå att ta sig fram med 
barnvagn och rullstol. 
(s. 26) 

och kollektivtrafik. På 
vissa sträckor ska det 
gå att ta sig fram med 
barnvagn och rullstol.  

Grönområden, parker 
och badplatser ska 
upplevas som trygga 
och välvårdade, risken 
finns annars att många 
inte vågar använda 
dem. (s. 26) 

Grönområden, parker 
och badplatser ska 
upplevas trygga och 
välvårdade för att 
människor ska våga 
använda dem.  

Trygga offentliga 
platser 

Trygghet 

En mångfald i utbudet 
av service och tjänster 
och en öppenhet i 
attityderna innebär 
möjligheter för 
individen att tillvarata 
sina livschanser oavsett 
kön eller bakgrund. 
(s. 28) 

Mångfald av service 
och tjänster och en 
öppen attityd innebär 
att möjligheter för 
individer att tillvarata 
sina livschanser oavsett 
kön eller bakgrund. 

Funktionsblandning 
 
Jämlikhet 

Jämlikhet 

Den utbildnings- 
politiska strategin 
betonar kunskap, 
arbetsro och valfrihet. 
Alla har rätt till 
stimulerande lärande, 
inflytande och trygg 
arbetsmiljö. (s. 29) 

Alla har rätt till en 
trygg arbetsmiljö 

Trygg arbetsmiljö  Trygghet 

Visionen är att Nacka 
ska fortsätta vara en bra 
kommun att bo i för 
äldre, för personer med 
funktionsnedsättning 
eller särskilda behov. 
(s. 29) 

Nacka ska vara en bra 
kommun för äldre och 
för personer med 
funktionsnedsättning 
eller särskilda behov.  

Jämlikhet Trygghet 
 
Jämlikhet 

Att kunna upprätthålla 
fritids- och 
idrottsaktiviteter är en 
viktig del av den 
sociala service som 
efterfrågas av de unga 
kommuninvånarna och 
deras familjer. (s. 30) 

Fritids- och 
idrottsaktiviteter är en 
viktig del av social 
service.  

Rekreationsmöjligheter Livskvalitet 
 
Social interaktion  

Det är viktigt att unga 
Nackabor upplever att 
fritidsutbudet är 

Det är viktigt att 
fritidsutbudet upplevs 
lättillgängligt. Viktiga 

Tillgänglighet 
 
Utbyggda 

Tillgänglighet 
 
Jämlikhet 
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lättillgängligt. Några 
viktiga faktorer som 
påverkar upplevelsen 
av detta är avstånd 
mellan fritids- 
anläggningar, hemmet 
och skolan samt 
välutvecklade allmänna 
kommunikationer (s. 
31) 

funktioner som 
påverkar är upplevt 
avstånd mellan 
fritidsanläggning, 
hemmet och skolan 
samt välutvecklade 
allmänna 
kommunikationer 

kommunikationer 

En väsentlig grund för 
välbefinnande är att 
människor upplever att 
miljön är trygg och 
säker att vistas i. (s. 31) 

Grunden för människor 
välbefinnande är en 
trygg och säker miljö.  

Trygghet Trygghet 
 
Jämlikhet 
 
Livskvalitet 

Genom att arbeta 
brottsförebyggande kan 
den faktiska och 
upplevda tryggheten 
öka. Genom fysiska 
åtgärder kan 
kommunen arbeta 
skadeförebyggande och 
förbättra säkerheten i 
den offentliga miljön, 
vilket minskar 
olycksrisken och 
ökar den upplevda 
tryggheten. (s. 31) 

Genom fysiska åtgärder 
och förbättrad säkerhet 
i den offentliga miljön 
minskar olycksrisken 
och den upplevda 
tryggheten ökar.  

Säkra offentliga platser  Trygghet 

Det är också viktigt att 
det finns ett lokalt 
utbud av varor och 
tjänster i alla 
kommundelar. Det 
lokala handelsutbudet 
är särskilt viktigt för de 
grupper i samhället 
som saknar tillgång till 
bil. (s. 34) 

Ett lokalt utbud av 
varor är viktigt och 
särskilt viktigt för 
grupper i samhället 
utan tillgång till bil.  

Lokala 
handelsområden 

Jämlikhet 
 
Tillgänglighet  

Mötesplatser i det 
offentliga rummet 
behöver utvecklas för 
att bli mer tillgängliga 
för alla grupper. Det 
krävs också 
mötesplatser av olika 
karaktär, både för 
långvariga kontakter i 
grannskapet och i 
arbetslivet. (s. 35) 

Mötesplatser behöver 
bli mer tillgängliga för 
olika grupper samt vara 
av olika karaktär.  

Mötesplatser 
 
Tillgänglighet 

Jämlikhet 
 
Tillgänglighet 
 
Social interaktion 

Nacka vill på olika sätt 
aktivt bidra till att säkra 

Nacka vill bidra till 
utbildning med hög 

Utbildning 
 

Livskvalitet 
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utbildning med hög 
kvalitet i hela regionen. 
Nacka driver sedan 
några år ett arbete för 
att ett internationellt 
universitet ska 
etableras inom 
kommunen. (s. 37) 

kvalitet och driver ett 
arbete för att ett 
internationellt 
universitet ska 
etableras inom 
kommunen.  

Integration  Social interaktion 

Ett tiotal naturreservat 
finns inom 
grönkilsstrukturerna i 
Nacka. Kilarna 
möjliggör en 
variationsrik och artrik 
naturmiljö i Nacka som 
helhet, och därmed mer 
variationsrika och 
upplevelserika 
rekreationsmiljöer. (s. 
38) 

Nackas 
grönkilsstruktur bidrar 
till variationsrika och 
upplevelserika 
rekreationsmiljöer.  

Rekreationsmöjligheter Livskvalitet 

I en tät stad är det nära 
till service, arbete och 
medmänniskor men 
också grönområden och 
rekreation. Det är även 
lätt att ta sig runt till 
fots. Bebyggelsen och 
parkerna är utformade 
med en omsorg som 
ger området karaktär. 
Vägar och gator har 
en gestaltning som 
håller ihop stadsdelen 
istället för att splittra 
den. (s. 41) 

En tät stad ger korta 
avstånd till service, 
arbete, medmänniskor 
och 
rekreationsområden. 
Bebyggelsen, parkerna 
samt väg- och gatunätet 
är utformade för att 
hålla ihop och ge 
karaktär åt stadsdelar.  

Förtätning Tillgänglighet 

I den trygga och säkra 
staden vistas människor 
dygnets alla timmar 
genom att 
butiker, matställen, 
kontor, bostäder, skolor 
och förskolor samt 
kultur- och 
fritidsaktiviteter är 
integrerade så långt det 
är möjligt. (s. 41) 

I den trygga staden 
vistas människor 
dygnets alla timmar 
genom att offentliga 
byggnader samt kultur- 
och fritidsaktiviteter är 
väl integrerade.  

Funktionsblandning 
 
Trygghet 

Trygghet 

Bra och trygga gång- 
och cykelförbindelser 
inom och mellan olika 
områden är viktiga för 
att minska bilberoendet 
och för att förbättra 

Trygga gång- och 
cykelvägar är viktiga 
för att minska 
bilberoendet och för att 
förbättra folkhälsan.  

Trygghet 
 
Folkhälsa 

Livskvalitet 
 
Jämlikhet 
 
Trygghet 
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folkhälsan. (s. 45) 
Det är också viktigt att 
stationer, 
busshållplatser samt 
gång- och cykelvägar 
utformas så att 
människor känner 
sig trygga och säkra. 
(s. 45) 

Stationer, 
busshållplatser samt 
gång- och cykelvägar 
ska utformas så att 
människor känner sig 
trygga och säkra.  

Säkra 
transportmöjligheter 

Trygghet 
 
Jämlikhet 

Både det regionala och 
lokala vägnätet måste 
utvecklas och anpassas 
för att det ska vara en 
hållbar lösning utifrån 
dagens och framtidens 
behov samt för att 
uppnå en god 
framkomlighet. (s. 46) 

Vägnätet måste 
anpassas för att det ska 
vara en hållbar lösning 
utifrån dagens och 
framtidens behov samt 
för att uppnå en god 
framkomlighet. 

God framkomlighet Tillgänglighet 
 
Framtidsvision 

I Nacka finns ett antal 
lokala centrum. En 
utveckling av dessa och 
deras omgivning är 
särskilt viktig för att 
uppnå målet om ”Ett 
starkt näringsliv, bra 
handelsutbud 
och gott om 
mötesplatser i hela 
Nacka”. (s. 48) 

En utveckling av 
Nackas lokala centrum 
är viktigt för att uppnå 
målet om “Ett starkt 
näringsliv, bra 
handelsutbud och gott 
om mötesplatser i hela 
Nacka”.  

Starkt näringsliv 
 
Mötesplatser 

Social interaktion 
 
Livskvalitet 

Planeringen bör därför 
öppna för fler bostäder 
runt dessa lokala 
centrum. På det sättet 
skapas fler 
mötesplatser, 
mångfalden ökar och 
den långsiktiga 
hållbarheten stärks. (s. 
49) 

Fler bostäder runt dessa 
lokala centrum skulle 
skapa fler mötesplatser, 
öka mångfalden samt 
stärka den långsiktiga 
hållbarheten.  

Förtätning 
 
Mötesplatser 
 
Social aktivitet 
 
Funktionsblandning 

Social interaktion 
 
Framtidsvision 

Ett bra centrum 
behöver mötesplatser 
som är generations- 
överskridande, ytor 
som delas av alla, så att 
både ungdomar och 
äldre känner sig 
välkomna. (s. 50) 

Ett bra centrum 
behöver mötesplatser 
som delas av alla.  

Mötesplatser 
 
Integration 

Jämlikhet 
 
Social interaktion 

Ju mer komplett ett 
centrum och dess 
omgivning blir, desto 
mer levande blir 
mötesplatsen, 

Levande mötesplatser 
bidrar till integration.  

Mötesplatser 
 
Integration 

Social interaktion 
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och desto mer stöds 
integrationen mellan 
människor av olika 
ålder och bakgrund. 
(s. 50) 
Bättre förbindelser 
mellan olika 
kommundelar kan 
förbättra tillgäng-
ligheten till olika 
grönområden och skapa 
integrerade 
mötesplatser. 
(s. 53) 

Förbättrad 
tillgänglighet mellan 
kommundelar och 
grönområden skapar 
integrerade 
mötesplatser.  

Tillgänglighet 
 
Mötesplatser 

Social interaktion 
 
Tillgänglighet 
 

I en trygg och säker 
stadsbebyggelse vistas 
människor dygnet runt 
genom att olika 
funktioner som 
bostäder, handel, 
kontor och skolor är 
integrerade. De 
mänskliga värdena är 
viktiga i den byggda 
miljön och det 
mänskliga ögat skapar 
trygghet och verkar 
brottsförebyggande. 
(s. 58) 

I en trygg och säker 
stadsbebyggelse vistas 
människor dygnet runt 
genom att integrerade 
offentliga funktioner. 
De mänskliga värdena 
är viktiga och skapar 
trygghet.  

Trygghet 
 
Funktionsblandning 

Trygghet 
 
Jämlikhet 

Planläggningen ska 
verka för tillgänglighet 
till alla samhällets 
funktioner. Handel och 
annan service bör 
finnas inom promenad- 
och rullstolsavstånd för 
äldre och invånare med 
funktionsnedsättningar. 
(s. 58) 

Planläggningen ska 
verka för tillgänglighet 
och finnas inom 
promenad- och 
rullstolsavstånd för 
äldre invånare med 
funktionsnedsättningar.  

Tillgänglighet  Jämlikhet 

Det bör vara enkelt och 
tryggt att ta sig fram 
gående och med cykel 
mellan olika 
målpunkter i bostadens 
grannskap, som till 
exempel skola, idrotts- 
och 
fritidsanläggningar 
samt mellan olika 
områden. God 
belysning är viktig och 
olika grupper av 

Det bör vara enkelt och 
tryggt att ta sig fram 
gående och med cykel 
mellan olika 
målpunkter i bostadens 
grannskap. God 
belysning är viktigt och 
trafikseparering bör 
inte ske i onödan.  

Trygghet  Trygghet 
 
Jämlikhet 
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trafikanter bör inte 
separeras från varandra 
i onödan. (s. 58) 
Tillgängliga och 
attraktiva mötesplatser 
för alla grupper ska 
eftersträvas i 
planläggningen. Fler 
mötesplatser bildas 
genom att prioritera 
sambanden mellan 
olika platser och 
genom att samla och 
inte sprida människors 
rörelsemönster. (s. 58) 

Tillgängliga och 
attraktiva mötesplatser 
för alla grupper bildas 
genom att prioritera 
samband mellan olika 
platser och genom att 
inte sprida människors 
rörelsemönster.  

Tillgänglighet 
 
Mötesplatser 

Social interaktion 
 
Tillgänglighet 
 
Jämlikhet 

Kulturen bör vara en 
drivkraft i stads- och 
samhällsutvecklingen. 
Ett dynamiskt kulturliv 
bidrar till en attraktiv 
stadsmiljö som lockar 
människor att bo, vistas  
och verka i Nacka. 
(s. 59) 

Ett dynamiskt kulturliv 
bidrar till en attraktiv 
stadsmiljö som lockar 
människor att bo, vistas 
och verka i Nacka.  

Kulturliv  Livskvalitet 

Bostadsnära natur av 
hög kvalitet bör vara 
tillgänglig för alla 
oavsett kön, bakgrund, 
funktionsnedsättning, 
socioekonomisk status 
och ålder. (s. 60) 

Bostadsnära natur med 
hög kvalitet bör vara 
tillgänglig för alla.  

Rekreationsmöjligheter 
 
Tillgänglighet 

Jämlikhet 
 
Tillgänglighet 
 
Livskvalitet 

Det bör finnas en 
närlekplats eller 
bostadsgård i 
bostadens närhet och 
en grannskapspark, en 
grön oas för lek, 
promenader och 
avkoppling, inom 
gångavstånd från 
bostaden utan att man 
behöver korsa 
trafikerade vägar. 
(s. 60) 

Det bör finnas en 
närlekplats eller 
bostadsgård i bostadens 
närhet och en 
grannskapspark inom 
gångavstånd från 
bostaden utan att man 
behöver korsa 
trafikerade vägar.  

Rekreationsmöjligheter  
 
Trygghet 

Tillgänglighet 
 
Trygghet 
 
Livskvalitet 

Lekplatser som är 
särskilt anpassade för 
personer med 
funktionsnedsättning 
bör utvecklas. (s. 60) 

Lekplatser anpassade 
för personer med 
funktionsnedsättning 
bör utvecklas.  

Anpassade 
rekreationsmöjligheter 

Jämlikhet 
 
Livskvalitet  

För att uppleva 
ostördhet och få 
möjlighet till 

Människor bör ha 
tillgång till bostadsnära 
utemiljöer utan 

Bullerskydd Livskvalitet 
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återhämtning bör 
människor ha tillgång 
till bostadsnära 
utemiljöer utan 
störande buller. (s. 60) 

störande buller.  

Vid planläggning för 
ny bebyggelse i 
anslutning till 
vatten bör allmänhetens 
tillgänglighet till 
stränder och bad 
garanteras och en 
utveckling av 
strandområdet ske. (s. 
60) 

För ny bebyggelse i 
anslutning till vatten 
bör allmänhetens 
tillgänglighet till 
stränder och bad 
garanteras.  

Tillgänglighet 
 
Rekreationsmöjligheter 

Tillgänglighet 
 
Livskvalitet 

Nacka ska erbjuda 
goda boendemiljöer 
med levande 
stadsdelar och ett 
varierat utbud av 
funktioner. Nacka ska 
vara en bra kommun att 
leva och bo i. (s. 86) 

Nacka ska erbjuda 
goda boendemiljöer 
med levande stadsdelar 
och ett varierat utbud 
av funktioner.  

God bebyggd miljö  
 
Funktionsblandning 

Livskvalitet 
 
Trygghet 
 
Tillgänglighet 

I Nacka ska det finnas 
en blandning av 
upplåtelse- 
formerna äganderätt, 
bostadsrätt och 
hyresrätt. Samtliga 
upplåtelseformer ska 
finnas i 
nyproduktionen. 
Nacka ska kunna 
erbjuda bostäder för 
alla oavsett 
kön, ålder, kulturell 
bakgrund, 
funktionsnedsättning, 
och sociala 
förutsättningar. (s. 86) 

I Nacka ska det finnas 
en blandning av 
upplåtelseformer och 
samtliga 
upplåtelseformer ska 
finnas i 
nyproduktionen.  

Blandade 
upplåtelseformer 

Jämlikhet 

Ett viktigt motiv för att 
bygga hyresrätter till 
rimliga kostnader är att 
unga Nackabor ska 
kunna flytta hemifrån  
utan att lämna 
kommunen. Ett större 
utbud av hyresrätter 
gynnar dessutom 
många andra grupper i 
samhället och 
underlättar rörligheten 

Ett viktigt motiv för att 
bygga hyresrätter till 
rimliga kostnader är att 
unga Nackabor ska 
kunna flytta hemifrån 
utan att lämna 
kommunen. Ett större 
utbud av hyresrätter 
underlättar rörligheten 
på bostadsmarknaden.  

Blandade 
upplåtelseformer  

Jämlikhet 
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på bostadsmarknaden. 
(s. 88) 
Byggnadssättet ska 
anpassas så att risken 
för olägenhet, till 
exempel översvämning 
i låglänta områden, 
minimeras. (s. 61) 

Man ska bygga för att 
minimera risken för 
översvämningar ska 
påverka områden. 

Motverkning av 
översvämningsrisk 

Livskvalitet 
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Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod 
 

Kategori 
 

Umeås tillväxt bör så 
långt det är möjligt 
samlas inom 
femkilometersradier	
från stadskärnan eller 
universitetsområdet. 
(s. 15)	

Nya byggnader bör 
uppföras inom fem 
kilometer från 
stadskärnan eller 
universitetsområdet 
 

Förtätning 
 
 

Tillgänglighet 

Den stora delen av 
tillväxten bör rymmas 
… inom lämpliga 
områden där 
kollektivtrafikens 
stomlinjer kan 
förlängas. (s. 15) 

Nya byggnader bör 
uppföras i anslutning till 
områden där 
kollektivtrafiken kan 
byggas ut.  

Förtätning 
 
Utbyggnad av 
kollektivtrafik 

Tillgänglighet 

En exploatering med 
tät blandstads- 
bebyggelse liknande 
Öns föreslagna 
bebyggelse skulle 
inledningsvis, innan en 
hel stadsdel är 
utbyggd, kunna ta stöd 
av, men samtidigt 
stödja, de närliggande 
”glesa” stadsdelarnas 
utbud av service och 
andra nyttigheter och 
på längre sikt kunna 
generera ett eget utbud 
av sådant som 
förknippas med ett 
mer utvecklat stadsliv. 
(s. 16) 

En exploatering med tät 
blandstads-bebyggelse 
skulle inledningsvis 
kunna ta stöd av 
närliggande stadsdelars 
utbud av service och 
andra nyttigheter.  

Förtätning 
 
Blandstad 
 
 

Tillgänglighet 

De offentliga rummen 
ska generellt utformas 
med en skala som ger 
attraktiva, trygga och 
upplevelserika platser 
och stråk med plats för 
rekreation och 
grönska. (s. 17) 

Offentliga rum ska 
utformas på ett 
attraktivt, tryggt och 
upplevelserikt sätt som 
skapar plats för 
rekreation och grönska.  

Trygga offentliga rum  
 
Rekreationsmöjlighete
r 

Trygghet 

Vi ska utveckla det 
offentliga rummet så 
att alla, flickor och 
pojkar, kvinnor och 
män kan vistas där på 
lika villkor. (s. 17) 

Offentliga rum ska 
utvecklas på samtliga 
människors lika villkor. 

Jämlika offentliga rum Jämlikhet 

Inriktningen att bygga 
en tät, attraktiv bland-
stad är stark. (s. 17) 

En tät och attraktiv 
blandstad är stark 

Blandstad Tillgänglighet 

De centrala 
stadsdelarna med 

Centrala Umeå samt 
univeristetsområdet 

Förtätning Tillgänglighet 

Rekreationsmöjligheter

11.3 Empiriskt material Umeå kommun
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universitetsområdet 
föreslås att 
kompletteras med 15 
000 nya invånare 
vilket utgör en 
fördubbling av antalet 
invånare jämfört med 
antalet kring år 
2010… Anslutande 
stadsdelar föreslås 
kompletteras med 
omkring 25 % procent 
fler boende och 
verksamma. (s. 17) 

föreslås kompletteras 
med dubbelt så många 
invånare som år 2010. 
Anslutande stadsDelar 
föreslås kompletteras 
med en fjärdedel så 
många invånare som år 
2010.  

… några nya områden 
föreslagits för 
bebyggelse- 
utveckling. Dessa 
områden är valda 
utifrån sina strategiska 
lägen och där det finns 
möjligheter att 
utveckla och förlänga 
befintliga 
kollektivtrafikstråk. (s. 
18) 

Nya områden som 
föreslagits exploateras 
har valts utifrån 
möjligheten till att 
förlänga befintliga 
kollektivtrafik- stråk.   

 Tillgänglighet 
 
Jämlikhet 

Stadsmiljön ska på 
olika sätt vara 
tillgänglig för alla 
grupper, även för dem 
som exempelvis 
har ett funktionshinder 
eller inte har bil. (s. 
19) 

Stadsmiljöer ska vara 
tillgängliga för samtliga 
grupper.  

Tillgänglighet 
 
Jämlikhet 

Jämlikhet 
 
Tillgänglighet 

Platser skapas genom 
de sociala mönster och 
handlingar som 
utvecklas på den 
specifika platsen. Kön 
och etnicitet 
samverkar i skapandet 
av rummets identitet. 
(s. 19) 

Platser skapas av sociala 
handlingar. Kön och 
etnicitet skapar rummets 
identitet.  

Mötesplatser Social interaktion 

Blandade funktioner 
och boendeformer 
motverkar 
segregerande effekter 
och skapar en stad där 
människor möts oaktat 
t.ex. kön, ålder och 
bakgrund. (s. 19) 

Blandade funktioner och 
boendeformer motverkar 
segregation och skapar 
möten mellan olika kön, 
åldrar samt bakgrunder.  

Blandstad 
 
Integration 

Social interaktion 

Stärk närservice 
genom ökad 
tillgänglighet. (s. 19) 

Stärk närservice genom 
ökad tillgänglighet.  

Tillgänglighet Jämlikhet 

Utbyggnad av
kollektivtrafik
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Blandade stadsmiljöer, 
som är befolkade 
under stora delar av 
dygnet … 
Lokaliseringen av 
hållplatser för 
kollektivtrafik, gång- 
och cykelvägar och 
parkeringsplatser är en 
viktig faktor att 
uppmärksamma. 
Tydliga 
stråkförstärkningar 
med gediget 
belysningsprogram 
samt en hög grad av 
underhåll, bör vara 
vägledande för 
arbetsplatser med 
skifttider. (s. 19- 20) 

Blandade stadsmiljöer, 
väl genomtänkta 
lokaliseringar av 
hållplatser, gång- och 
cykelvägar samt 
parkeringsplatser och 
tydliga stråk med god 
belysning ska vara 
vägledande för 
arbetsplatser med 
skifttider. 

Trygghet Jämlikhet 

Det handlar om att 
anpassa stadsrummet 
efter barnens behov 
och att skapa miljöer 
som gör att barnen kan 
röra sig, leka, uppleva 
och växa upp utan att 
utsättas för 
hälsorisker. (s. 20) 

Stadsrummet ska 
anpassas för barnets 
behov av miljöer att röra 
sig i, leka, uppleva och 
växa i utan att utsättas 
för hälsorisker.  

Rekreationsmöjlighete
r 
 
Tillgänglighet 

Livskvalitet 
 
Jämlikhet 

Närhet till service och 
handel är en väsentlig 
faktor för ökad 
vardagsrörelse, liksom 
utformningen av 
promenad- och 
cykelvägar. (s. 20) 

Närhet till service och 
handel skapar möjlighet 
för vardagsrörelse på 
samma sätt som 
utformningen av gång- 
och cykelvägar gör.  

Tillgänglighet 
 
Jämlikhet 
 
Folkhälsa 

Livskvalitet 
 
Jämlikhet 
 
Tillgänglighet 

Tyngdpunkten handlar 
om utveckling av 
tillkommande 
bebyggelse inom 
femkilometersstaden 
och särskilt i 
anslutning till 
kollektivtrafikens 
stomlinjer. (s. 23) 

Utveckling av 
bebyggelse ska ske inom 
femkilometersstaden i 
anslutning till 
kollektivtrafik.  

Förtätning Tillgänglighet 
 
Jämlikhet 

Satsningen på 
blandstad har den 
traditionella 
kvartersstaden som 
förebild med 
småskalighet, 
blandade funktioner 
och ett rikt offentligt 
liv. (s. 23) 

Blandstaden har 
kvartersstaden som 
förebild med 
småskalighet, blandade 
funktioner och ett rikt 
offentligt liv.  

Blandstaden 
 
Mötesplatser 

Livskvalitet 
 
Social interaktion 

Rekreationsmöjligheter
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Genom fokus på 
kompletteringar, inom 
det som kallas 
femkilometersstaden, 
skapas förutsättningar 
korta resvägar och hög 
tillgänglighet till 
funktioner. (s. 23) 

Genom komplettering i 
femkilometersstaden 
skapas förutsättningar 
för korta resvägar och 
hög tillgänglighet.  

Förtätning 
 
Tillgänglighet  

Tillgänglighet 
 
Jämlikhet 

Bostads- byggandet 
ska präglas av 
energieffektivitet, 
mångfald och 
variation vad gäller 
upplåtelseformer, 
bostadsstorlekar och 
typer.  (s. 23) 

Bostadsbyggande ska 
ske med 
energieffektivitet, 
mångfast samt variation 
av upplåtelse- former, 
bostadsstorlek och typ.  

Blandade 
upplåelseformer 

Jämlikhet 
 
Social interaktion 

Stadskärnan kommer 
att besökas av allt fler 
människor och har en 
central roll som 
mötesplats för 
Umeåbor och även 
som en regional 
mötesplats. Plats ges 
därför till mer handel 
och centrumskapande 
verksamheter. (s. 24) 

Stadskärnan kommer få 
ökad 
besökningsfrekvens och 
har en viktig roll av att 
generera mötesplatser. 
Plats ger därför till 
handel samt 
centrumverksamheter.  

Mötesplatser Social interaktion  

Visionen för den så 
kallade Universitets-
staden är att utveckla 
en stadsdel för 
utbildning, forskning, 
sjukvård och 
områdesanknuten 
företagsutveckling i 
internationell 
toppklass. (s. 24) 

Visionen för 
Universitetsstaden är att 
utveckla en stadsdel för 
utbildning, forskning, 
sjukvård och 
områdesanknuten 
företagsutveckling.  

Arbetstillfällen Livskvalitet 

Ett mål är att skapa en 
hållbar 
bebyggelsestruktur på 
landsbygden som 
bidrar till att utveckla 
befintlig infrastruktur 
och ge ökat underlag 
till service och 
kollektivtrafik. (s. 26) 

Ett mål är att skapa 
hållbar 
bebyggelseutveckling på 
landsbygden som bidrar 
till utveckling av 
infrastruktur samt ökat 
underlag för service och 
kollektivtrafik.  

Blandstad 
 
Utbyggnad av 
kollektivtrafik 

Tillgänglighet 

Med ökad täthet och 
närhet till fler 
människor kan även 
förutsättningarna för 
bygemenskap och 
lokalt engagemang 
fortsätta växa med 
målet en fortsatt rik 

Med ökat täthet kan 
förutsättningar för 
bygemenskap och lokalt 
engagemang växa.  

Förtätning 
 
Gemenskap 

Social interaktion 
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och levande landsbygd 
med starka livskraftiga 
byar. (s. 26) 
Närheten till naturen 
och 
rekreationsområden är 
påtaglig och båda 
orterna har en å som 
rinner genom 
samhället med stora 
rekreativa värden där 
möjligheter finns att 
utveckla rekreation 
och promenadstråk. (s. 
26) 

Närheten till naturen och 
rekreationsområden är 
påtaglig med åar som 
rinner genom orterna 
och skapar rekreativa 
värden som kan 
utvecklas.  

Rekreationsmöjlighet 
 

Livskvalitet 

Många samhällen har 
befintlig infrastruktur i 
form av service som 
skola, förskola samt 
kommunalt vatten och 
avlopp. Vissa har även 
kommersiell service i 
form av matvarubutik 
och till exempel 
äldreboende. Här kan 
samlad bebyggelse 
utvecklas. (s. 26-27) 

Många samhällen har 
service samt kommunalt 
vatten och avlopp. Här 
kan samlad bebyggelse 
utvecklas.  

Förtätning Tillgänglighet 
 
Social interaktion 

Det finns även stor 
potential för 
näringslivsutveckling 
och 
besöksmålsutveckling 
vid havet. (s. 27) 

Det finns potential för 
näringsutveckling och 
besöks- målsutveckling 
vid havet.  

Arbetstillfällen  Livskvalitet 

Attraktiva 
boendemiljöer, god 
arkitektur liksom 
möjligheter att gå, 
cykla eller åka buss till 
arbete och fritid ska 
vara vägledande för 
planeringen. (s. 28) 

Attraktiva 
boendemiljöer, god 
arkitektur samt 
möjligheter att gå, cykla 
eller åka buss till arbete 
och fritid ska vara 
vägledande för 
planeringen. 

God bebyggd miljö Jämlikhet 
 
Livskvalitet 

Utifrån ansatsen om 
blandstad blir det allt 
viktigare att 
exempelvis förskolor, 
så kallade LSS-
boenden, vård-
boenden etcetera 
integreras i annan 
bebyggelse inom 
kvartersstaden än 
byggs som enskilda 
enheter. (s. 28) 

För att uppnå en 
blandstad är det viktigt 
att bland annat 
förskolor, LSS-boenden 
och vårdboenden 
integreras i annan 
bebyggelse istället för 
att byggas som enskilda 
enheter.  

Blandstad Social interaktion 
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För att stimulera 
rörlighet på 
bostadsmarknaden ska 
kommunen särskilt 
prioritera byggande av 
attraktiva lägenheter 
med god tillgänglighet 
för äldre. (s. 30) 

För att stimulera en 
rörlig bostadsmarknad 
ska kommunen 
prioritera byggandet av 
attraktiva lägenheter 
med god tillgänglighet 
för äldre.  

Tillgänglighet Jämlikhet 

Bebyggelse bör inte 
uppföras närmare 
allmän väg än 12 
meter från vägområde. 
Längs 
E4 och E12 och väg 
363 bör bebyggelse 
inte uppföras närmare 
vägområde än 30 
meter. (s. 30) 

Bebyggelse bör inte 
uppföras närmare 
allmän väg än 12 meter 
från vägområdet. Längs 
E4 och E12 och väg 363 
bör bebyggelse inte 
uppföras närmare 
vägområdet än 30 meter 

Bullerskyddad 
bebyggelse 
 
Folkhälsa 

Livskvalitet 

Inom 50 meter från 
järnväg bör ny 
lokalisering av 
bebyggelse som stör 
eller kan störas av 
järnvägstrafiken inte 
ske. (s. 30) 

Inom 50 meter från 
järnväg bör lokalisering 
av bebyggelse som stör 
eller kan störas av 
järnvägstrafiken inte 
ske. 

Bullerskyddad 
bebyggelse 
 
Folkhälsa 

Livskvalitet 

Där behov finns och 
där det är möjligt bör 
en utgångspunkt vara 
att komplettera med 
saknade funktioner 
eller 
underrepresenterade 
boendeformer. (s. 31) 

Där behov av funktioner 
eller boendeformer finns 
bör detta kompletteras 
med.  

Blandstad 
 
Blandade 
upplåtelseformer 

Tillgänglighet 
 
Jämlikhet 

32. Tillgång till ytor 
för lek och utevistelse 
i anslutning till 
bostaden är viktigt var 
man än bor i 
kommunen. (s. 32) 

Tillgång till lek och 
utevistelse i anslutning 
till bostaden är viktigt.  

Rekreationsmöjlighet Livskvalitet 
 
Jämlikhet 

Här är intentionerna 
att verksamheter kan 
utvecklas i 
blandstaden. (s. 33) 

Intentionen är att 
verksamheter ska kunna 
utvecklas i blandstaden. 

Arbetstillfällen Livskvalitet 

Intentioner är att 
Umeås roll som 
regionalt 
handelscentrum ska 
stärkas, stadskärnans 
roll ska utvecklas som 
överordnat centrum 
för en mångfald av 
handel, shopping, 
kultur, tjänster och 

Intentionen är att Umeås 
roll som regionalt 
handelscentrum ska 
stärkas, stadskärnans 
roll ska utvecklas mot 
en mångfaldig handel, 
shopping, kultur tjänster 
och annan service 
liksom fler boende.  

Blandstad 
 
Arbetstillfällen 

Tillgänglighet 
 
Livskvalitet 
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annan service liksom 
fler boende. (s. 33) 
Det blir av vikt att 
genom stadsplanering 
skapa intressanta 
miljöer som ger 
förutsättningar för 
möten. (s. 34) 

Det är viktigt att skapa 
intressanta miljöer som 
ger förutsättningar för 
möten.  

Mötesplatser Social interaktion 

Genom att i boendet, i 
grannskapet och i 
närmiljön säkerställa 
delaktighet och 
gemenskap minskar 
behoven av insatser 
mot segregation och 
utslagning. (s. 35) 

Genom att i boendet, 
grannskapet och 
närmiljön säkerställa 
delaktighet minskar 
behoven av insatser mot 
segregation.  

Mötesplatser 
 
Integration 

Social interaktion 

Basen för en väl 
fungerande 
boendemiljö är att man 
upplever en bra 
tillgång till 
samhällsservice och en 
väl fungerande 
infrastruktur även när 
det gäller omsorg, 
trygghet och hälsa. (s. 
35) 

Basen för en fungerande 
boendemiljö är att man 
upplever en god tillgång 
till samhällsservice och 
god infrastruktur till 
samtliga funktioner.  

Tillgänglighet Jämlikhet 

Tillgång till 
grundläggande service 
är viktigt och i princip 
ska kommunal service 
behandlas lika över 
hela kommunen vilket 
innebär att det baseras 
på serviceunderlaget i 
res-pektive område. (s. 
35) 

Tillgången till service är 
viktig och kommunal 
service ska behandlas 
lika över hela 
kommunen. 

Tillgänglighet 
 
Jämlikhet 

Jämlikhet 

På den kommunala 
arenan innebär detta 
att, med 
bostadskvarteret som 
utgångspunkt, 
säkerställa en bra 
samhällsservice och 
infrastruktur, som ger 
goda förutsättningar 
för boende, utbildning, 
arbete och fritid. (s. 
35) 

Det ska säkerställas en 
bra samhälls- service 
och infrastruktur som 
ger goda förutsättningar 
för boende, utbildning, 
arbete och fritid.  

Blandstad Jämlikhet 
 
Framtidsvision 

Med mötesplatser i 
bostadskvarter där 
man även kommer i 
kontakt med vuxna, 
underlättas 

Mötesplatser där 
kontakter med 
vuxenlivet kan skapas 
underlättar 
omställningen till 

Mötesplatser Social interaktion 
 
Livskvalitet 
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omställningen till 
vuxenlivet och med 
samlingslokaler och 
verksamheter i 
föreningar ges 
förebilder inom 
vuxenvärlden. (s. 36) 

vuxenlivet.  

Med den växande 
gruppen äldre i Umeå 
ställs särskilda krav på 
olika boendealternativ, 
från anpassade 
boenden där en äldre 
person kan bo kvar 
även om 
funktionsnedsättningar
na ökar och högre 
omsorgsnivå behövs 
till seniorboenden. (s. 
36) 

Med en växande grupp 
äldre ökar kraven på 
olika boendealternativ 
med anpassade boenden 
för 
funktionsnedsättningar 
samt hög omsorgsnivå.  

Integration 
 
Tillgänglighet 

Livskvalitet 

En mångfald av olika 
boendemiljöer och 
boendeformer, som 
bidrar till stabilitet är 
det bästa sättet att 
motverka tendenser till 
segregation och 
utanförskap. (s. 36) 

En mångfald av olika 
boendemiljöer och 
former motverkar 
tendenser till 
segregation och 
utanförskap.  

Blandstad 
 
Blandade 
upplåtelseformer 
 
Integration 

Social interaktion 
 
Jämlikhet 
 

Genom att skapa förut- 
sättningar för möten 
mellan människor 
bidrar samhället till 
delaktighet och 
gemenskap. (s. 36) 

Genom att möjliggöra 
för möten bidrar 
samhället till delaktighet 
och gemenskap.  

Mötesplatser Social interaktion 

Den fysiska strukturen 
i form av boende och 
gemensamma lokaler, 
måste stödja bildandet 
av sociala 
gemenskaper särskilt i 
nya bostadskvarter och 
områden med social 
oro. (s. 36) 

Boende och 
gemensamma lokaler 
ska stödja bildandet av 
sociala gemenskaper 
särskilt i områden med 
social oro.  

Mötesplatser 
 
Integration 
 
 

Jämlikhet 

Umeå behöver göra ett 
paradigmskifte mot 
hållbara förflyttningar 
vilket innebär en 
målmedveten 
utveckling och 
omställning av 
transportsystemet. 
Detta genom 
satsningar på bland 
annat huvudvägnät för 

Genom satsningar på 
gång- och cykelvägar, 
kollektivtrafik, 
parkeringspolitik och 
betende- förändringar 
görs ett paradigmskifte 
mot hållbara 
förflyttningar.  

Tillgänglighet 
 
Förbättrad luftkvalitet 

Jämlikhet 
 
Framtidsvision 
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gång- och cykel, 
stomlinjenät för 
kollektivtrafik, 
ringledens 
färdigställande, 
parkeringspolitik samt 
beteendeförändringar. 
(s. 37) 
Inom Fördjupning för 
Umeå anges en 
infrastruktur av gröna 
områden, korridorer 
och stråk som syftar 
till att säkerställa 
sociala och ekologiska 
funktioner. (s. 40) 

En infrastruktur av 
gröna områden och 
korridorer syftar till att 
säkerställa sociala och 
ekologiska funktioner.  

Rekreationsmöjlighete
r  

Livskvalitet 

Det blir således 
viktigt, för dagens och 
morgondagens 
invånare och besökare, 
att de gröna resurserna 
kontinuerligt förädlas 
med mål om utökad 
attraktionskraft och 
tillgänglighet. (s. 42) 

Det är viktigt för dagens 
och framtidens 
generationer att de gröna 
resurserna förädlas.  

Säkerställda 
rekreationsmöjligheter 

Framtidsvision 
 
Livskvalitet 

Ambitionen är att 
förstärka 
tillgängligheten och 
tryggheten i offentliga 
rum och i de stråk 
människor rör sig. (s. 
43) 

Ambitionen är att 
förstärka 
tillgängligheten och 
tryggheten i offentliga 
rum och i stråk. 

Trygghet 
 
Tillgänglighet 

Jämlikhet 
 
Livskvalitet 

Till exempel är 
satsning på 
företagsamhet och 
engagemang viktigt 
för attraktionskraften 
på landsbygden. (s. 
45) 

Satsningar på 
företagsamhet och 
engagemang är viktigt 
för attraktionskraften på 
landsbygden.  

Arbetstillfällen Livskvalitet 

Inom föreningslivet 
innehar idrotten, 
genom sin breda bas i 
ungdomsutövandet, en 
särställning vilket 
motiverar en fortsatt 
satsning för att ge 
ungdomar fortsatt 
utrymme, flickor och 
pojkar i lika 
stor utsträckning. (s. 
49) 

Inom föreningslivet ska 
en fortsatt satsning göras 
för att ge ungdomar 
utrymme, flickor och 
pojkar i lika stor 
utsträckning.  

Rekreationsmöjlighete
r 
 
Jämlikhet 

Jämlikhet 
 
Livskvalitet 

Att skydda 
grundvattentillgångar 
med skyddsområden 

Det är viktigt att skydda 
grund- 
vattentillgångarna för att 

Skydd av 
vattentillgång 

Framtidsvision 

Rekreationsmöjligheter

Rekreationsmöjligheter
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är ett viktigt verktyg 
för att trygga den 
framtida 
vattenförsörjningen. 
(s. 52) 

trygga den framtida 
vattenförsörjningen.  

Kommunen verkar för 
att godtagbara 
ljudnivåer uppnås som 
stödjer önskvärd 
stadsutveckling och att 
olägenhet för 
människors hälsa kan 
undvikas. (s. 55) 

Kommunen arbetar för 
att uppnå godtagbara 
ljudnivåer för att 
olägenheter för 
människors hälsa ska 
undvikas.  

Bullerskydd 
 
Folkhälsa 

Livskvalitet 

Vattnet är en av våra 
viktigaste resurser. För 
att trygga detta för 
framtida generationer 
får varken ekologisk 
eller kemisk status 
försämras. (s. 56) 

För att trygga 
vattenresurserna för 
framtida generationer 
får den ekologiska och 
kemiska statusen inte 
försämras.  

Skydd av 
vattentillgång 

Framtidsvision 

När det gäller 
översvämningshotade 
områden bedöms höga 
flöden i älvar och 
vattendrag kunna 
uppstå i Umeälven och 
Sävarån vilket kan 
orsaka 
egendomsskador och 
erosionsskador i 
strandlinjen. 
Förstärkningsarbeten 
har vidtagits och 
planeras. (s. 58) 

Förstärkningsarbeten har 
vidtagits för Umeälven 
höga flöden som kan 
orsaka egendomsskador 
och erosionsskador.  

Motverkning av 
översvämningsrisk 

Livskvalitet 
 
Framtidsvision 

För intentionerna om 
att skapa mer liv under 
en större del av 
dygnet, är det viktigt 
att kommunen 
innehåller en mångfald 
av service, 
mötesplatser, kultur, 
nöje osv. (s. 72) 

För att skapa mer liv 
under hela dygnet är det 
viktigt att det skapas en 
mångfald av service, 
mötesplatser, kultur, 
nöje osv.  

God bebyggd miljö 
 
Trygghet 

Jämlikhet 
 
Livskvalitet 
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Meningsbärande  
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori 

Visionen talar om en bra 
skola, om vårt 
universitet som bidrar 
till att utveckla regionen 
och om stadens stabila 
grund av företagande 
och affärsmässiga 
framgångar. (s. 10) 

En bra skola och ett 
universitet bidrar till en 
grund av företagande 
och affärsmässiga 
framgångar.  

Arbetstillfällen Livskvalitet 

Planeringen ska främja 
en hållbar utveckling 
som leder till en 
hälsosam och god miljö 
för såväl nuvarande som 
kommande 
generationer. (s. 12) 

Planeringen ska främja 
en hälsosam och god 
miljö för dagens och 
framtidens generationer.  

Folkhälsa Framtidsvision 
 
Livskvalitet 

Hållbarhet innebär 
också att vi skyddar 
vattnet, luften, jorden 
och ekosystemen. (s. 
12) 

Hållbarhet innebär 
skydd av vatten, luft, 
jorden och ekosystem.  

Skydd av resurser 
 
Folkhälsa 

Framtidsvision 

I ett hållbart Västerås 
har kulturutbudet stor 
bredd med möjlighet för 
alla att delta och att 
uttrycka sig kreativt, 
mötas och utveckla nya 
tankar. (s. 12) 

Kulturutbudet ska ha en 
bredd med möjlighet för 
alla att delta och 
uttrycka sig kreativt, 
mötas och utveckla nya 
tankar.  

Kulturliv  Social interaktion 

Utvecklingen förstärks 
av att nya 
pendlingsmönster kortar 
restiderna och ger 
möjlighet till daglig 
pendling över större 
sträckor än förr. (s. 15) 

Utveckling av 
pendingsmöjligheterna 
ska skapa möjlighet till 
daglig pendling över 
större sträckor.  

Utvecklad 
kollektivtrafik 

Jämlikhet 
 
Tillgänglighet 

Översiktsplanen ska 
skapa förutsättningar för 
en livsmiljö som möter 
invånares och besökares 
olika behov och främjar 
social samvaro. En 
utveckling mot större 
social rörlighet och nya 
livsstilar. (s. 19) 

Det ska skapas 
förutsättningar för en 
livsmiljö som möter 
invånares och besökares 
olika behov och främjar 
social samvaro. 
Utveckling ska även ske 
mot större social 
rörlighet och nya 
livsstilar.  

Mötesplatser Social interaktion 

Planeringen ska 
motverka segregation 
och skapa 
förutsättningar för nya 
boendemönster och mer 

Segregation ska 
motverkas genom att 
skapa förutsättningar för 
nya boendemönster med 
mer flexibla lösningar.  

Flera upplåtelseformer  
 
Integration 

Jämlikhet 

11.4 Empiriskt material Västerås kommun
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flexibla 
boendelösningar. (s. 19) 
Översiktsplanen ska ge 
förutsättningar för en 
stads- och landsbygds- 
utveckling som minskar 
de sociala skillnaderna 
och främjar möten 
mellan människor. (s. 
19) 

Det ska skapas 
förutsättningar för en 
utveckling som minskar 
sociala skillnader och 
främjar möten mellan 
människor.  

Social interaktion 
 
Integration 

Jämlikhet 

En sammanhängande 
stad och ökad 
tillgänglighet med 
kollektivtrafik och cykel 
såväl inom staden som 
på landsbygden. (s. 19) 

En sammanhängande 
stad med ökad 
tillgänglighet med 
kollektivtrafik och 
cykel. 

Utbyggnad av cykel- 
och kollektivtrafik 

Tillgänglighet 
 
Jämställdhet 

År 2040 ska de samlade 
utsläppen av 
växthusgaser per 
invånare i Västerås vara 
nära noll. (s. 20) 

År 2040 ska utsläppen 
per invånare i Västerås 
nästan vara noll.  

Förbättrad luftkvalitet Framtidsvision 
 
Livskvalitet  

Det innebär 
mötesplatser och arenor 
där människor kan 
mötas för att agera och 
uppleva. (s. 20) 

Det ska finnas 
mötesplatser där 
människor kan mötas.  

Mötesplatser Social interaktion 

Det innebär en säker 
och hälsosam 
bebyggelsemiljö med 
frisk luft, rent vatten, 
god ljudmiljö och där 
människan inte utsätts 
för skadliga radonhalter 
och strålningsnivåer. (s. 
23) 

Bebyggelsemiljön ska 
vara säker och hälsosam 
med frisk luft, rent 
vatten, god ljudmiljö 
och fritt från skadliga 
radonhalter och 
strålningsnivåer.  

God bebyggd miljö  
 
Folkhälsa 

Livskvalitet 

Det innebär tillgång till 
utemiljöer som inbjuder 
barnen till lek, äventyr 
och spontanidrott. (s. 
23) 

Det ska finnas tillgång 
till utemiljöer som 
bjuder in barn.  

Rekreationsmöjlighete
r 

Livskvalitet 
 
Jämställdhet 

Det innebär park- och 
natur- områden för alla, 
med rika och varierade 
upplevelser. (s. 23) 

Det ska finnas 
rekreationsområden för 
alla med rika och 
varierade upplevelser.  

Rekreationsmöjlighete
r 
 
Jämlikhet 

Jämlikhet 

Det innebär levande, 
överblickbara och 
befolkade stadsmiljöer 
som ger goda 
förutsättningar för 
trygghet. (s. 23) 

Stadsmiljöer ska vara 
levande, överblickbara 
och befolkade för att 
skapa trygghet.  

Trygga stadsmiljöer Jämställdhet 
 
Trygghet  

Det innebär tillgängliga 
mötesplatser, lokaler 

Mötesplatser ska vara 
tillgängliga för att skapa 

Mötesplatser 
 

Social interaktion 
 

Rekreationsmöjligheter

Rekreationsmöjligheter
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och scener såväl 
inomhus som utomhus 
som ger utrymme för 
mångfald och ett aktivt 
och kreativt kulturliv. 
(s. 23) 

utrymme för mångfald 
och ett aktivt kulturliv.  

Tillgänglighet 
 
Kulturliv 

Tillgänglighet 
 
 

… planera för hög 
tillgänglighet och 
utvecklad kollektivtrafik 
för ett hållbart resande 
inom hela regionen. (s. 
24) 

Det ska planeras för en 
tillgänglig 
kollektivtrafik.  

Utbyggd 
kollektivtrafik 

Tillgänglighet 

En blandning av olika 
boendeformer, hustyper 
och upplåtelseformer 
ger möjligheter för 
människor i olika åldrar 
och med olika bakgrund 
och erfarenheter att 
mötas. (s. 24) 

Det ska finnas en 
blandning av olika 
boendeformer, hustyper 
och upplåtelseformer 
som skapar ett 
heterogent samhälle.  

Blandade 
upplåtelseformer 

Jämlikhet 

Genom komplettering 
med ny bebyggelse 
inom den redan byggda 
staden kan vi skapa en 
blandad stad som 
kännetecknas av 
mångfald, utnyttja 
marken mer effektivt 
och spara natur- och 
jordbruksmark. (s. 24) 

Genom att komplettera 
bebyggelsen skapas en 
blandad stad med 
mångfald, effektiv 
markanvändning samt 
bevarande av natur- och 
jordbruksmark.  

Förtätning 
 
Blandstad  

Tillgänglighet 

… att tillgången till 
parker och 
naturområden, ytor för 
lek, idrott och odling 
liksom gång- och 
cykelvägar säkerställs. 
(s. 25) 

Tillgången till 
rekreation samt gång- 
och cykelvägar ska 
säkerställas.  

Tillgänglighet Jämlikhet 

… öka tillgängligheten 
med kollektivtrafik och 
cykel för att lättare nå 
besöksmål och 
friluftsområden samt för 
att skapa bättre 
förutsättningar för 
boende i serviceorter 
och de mindre orterna i 
kommunen. (s. 25) 

Tillgängligheten med 
kollektivtrafik och cykel 
ska öka för att nå 
besöksmål och 
friluftsområden från alla 
platser i kommunen.  

Tillgänglighet Jämlikhet 

I Västerås ska det vara 
lätt att etablera 
verksamheter. (s. 26) 

Det ska vara lätt att 
etablera verksamheter.  

Arbetstillfällen Livskvalitet 

… planeringen utgår 
från den gående och 

Planeringen av vägnätet 
ska utgå från fotgängare 

Utvecklade gång- och 
cykelvägar 

Tillgänglighet 
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cyklande människan, 
såväl när det gäller 
vägnätets utbredning 
som dess utformning. (s. 
26) 

och cyklister. Jämlikhet 

Innerstaden ska vara 
alla västeråsares 
vardagsrum och ska 
därmed vara tillgänglig 
för alla. (s. 27) 

Västerås innerstad ska 
vara tillgänglig för alla.  

Tillgänglighet Jämlikhet 
 
Tillgänglighet 

…  säkerställa 
tillgången till parker, 
naturområden och 
tätortsnära friluftsliv, 
ytor för lek och idrott 
samt ytor för odling. (s. 
28) 

Tillgången till 
rekreationsområden ska 
säkerställas.  

Tillgänglighet 
 
Rekreationsmöjlighet  

Jämlikhet 
 
Livskvalitet 

Västerås ska vara en 
attraktiv studieort med 
bra tillgång till 
studentbostäder och 
förutsättningar för en rik 
fritid. (s. 36) 

Västerås ska vara en 
studieort med god 
tillgång till 
studentbostäder och en 
rik fritid.  

Studieort 
 
Blandade 
upplåtelseformer 

Jämlikhet 

För att studenterna ska 
trivas och stanna kvar i 
Västerås efter avslutade 
studier måste Västerås 
erbjuda intressanta och 
utvecklande 
arbetsplatser. (s. 36-37) 

För att studenter ska 
stanna i Västerås efter 
studierna ska det 
erbjudas intressanta 
arbetsplatser.  

Arbetstillfällen Livskvalitet 

En viktig fråga för 
utveckling av 
besöksnäringen är 
tillgängligheten. 
Välutbyggd 
infrastruktur för alla, det 
vill säga även för 
personer med 
funktionsvariationer och 
ej bilburna. (s. 38) 

För att utveckla 
besöksnäringen ska 
infrastrukturen vara 
välutbyggd och 
tillgängligheten ska vara 
god för alla.  

God besöksnäring 
 
Tillgänglighet 

Jämlikhet 

En växande befolkning 
innebär förutom behov 
av fler bostäder även 
behov av attraktiva 
offentliga miljöer, 
parker, lekplatser, 
service, skolor och 
förskolor med mera. (s. 
40) 

När befolkningen växer 
ska det även möjliggöras 
för offentliga miljöer, 
parker, lekplatser, 
service, skolor och 
förskolor.  

Blandstad Tillgänglighet 

Gång- cykel och 
kollektivtrafikförbindels
er ska finnas till och 

Gång-, cykel och 
kollektivtrafiksnät ska 
även finnas i 

Tillgänglighet Jämlikhet 
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inom rena 
verksamhetsområden 
också. (s. 42) 

verksamhets- områden.   

Levande, överblickbara 
och befolkade 
stadsmiljöer är exempel 
på hur den fysiska 
planeringen kan 
medverka till bättre 
förutsättningar för 
trygghet. (s. 43) 

Planeringen ska 
medverka för att skapa 
levande, överblickbara 
och befolkade 
stadsmiljöer.  

Trygghet Jämlikhet 

Trygga gång- och 
cykelvägar länkar 
samman områden. (s. 
43) 

Gång- och cykelvägar 
mellan områden ska 
vara trygga.  

Trygga gång- och 
cykelvägar 

Trygghet 
 
Jämlikhet 

Den fysiska miljön ska 
utformas så att personer 
med funktiosvariation 
kan ta del av samhällets 
service, varor och 
tjänster. (s. 43) 

Samhället ska utformas 
så att personer med 
funktionsvariationer ska 
kunna ta del av det.  

Tillgänglighet Jämlikhet 

En god ljudmiljö är lika 
viktig i det offentliga 
rummet som i 
bostadskvarteret. (s. 44) 

Ljudnivåerna ska vara 
goda både i de offentliga 
rummen och 
bostadskvarteren.  

Goda ljudnivåer Livskvalitet 

Alla västeråsare ska ha 
tillgång till ett brett 
utbud av gröna områden 
av god kvalitet i 
anslutning till sin 
bostad, arbetsplats och 
skola. (s. 45) 

Alla ska ha tillgång till 
grönområden i 
anslutning till sin 
bostad, arbetsplats och 
skola.  

Rekreationsmöjlighete
r 
 
Jämlikhet 
 
Tillgänglighet  

Jämlikhet 
 
Livskvalitet 

Nya bostäder och ökad 
mångfald av 
verksamheter bidrar till 
en levande innerstad 
under dygnets alla 
timmar och en säkrare 
miljö. (s. 47) 

Bostäder och en 
mångfald av 
verksamheter ska bidra 
till en levande innerstad 
under hela dygnet.  

Trygghet 
 
Funktionsblandning 

Jämlikhet 

Västerås ska erbjuda 
miljöer för både 
etablerade och nya 
företag där idéer kan 
prövas och företag kan 
arbeta tillsammans i 
nätverk. (s. 47) 

Det ska erbjudas miljöer 
för både etablerade och 
nya företag i Västerås.  

Arbetstillfällen Livskvalitet 

När vi kompletterar 
bebyggelsen inom 
staden finns 
förutsättningar att 
bibehålla närheten till 
olika målpunkter, det 

Vid komplettering av 
bebyggelsen finns 
förutsättningar för en 
bibehållen närhet till 
målpunkter.  

Förtätning Tillgänglighet 
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vill säga på gång- och 
cykelavstånd. (s. 48) 
Det ska vara enkelt att 
gå och cykla genom att 
det finns trygga, gena, 
väl underhållna och 
vackra gång- och 
cykelstråk. (s. 48) 

Gång- och cykelvägar 
ska vara trygga, gena, 
underhållna och vackra 
för att det ska vara 
enkelt att gå och cykla.  

Säkra gång- och 
cykelvägar 

Jämlikhet 
 
Tillgänglighet 

För att ge 
kollektivtrafiken 
prioritet i gaturummet är 
det viktigt att bussarna 
inte hamnar i samma 
köer som bilarna. (s. 50) 

Kollektivtrafiken ska 
prioriteras genom att 
motverka att bussar 
hamnar i bilköer.  

Prioriterad 
kollektivtrafik 

Tillgänglighet 

Flera 
verksamhetsområden i 
Västerås har möjlighet 
att kompletteras för att 
rymma fler företag och 
därmed skapa mer 
kreativa närings- 
livsmiljöer. (s. 57)  

Flera 
verksamhetsområden 
har möjlighet att 
kompletteras för att 
rymma fler företag.  

Arbetstillfällen Livskvalitet 

Ett varierat 
bostadsutbud med olika 
hustyper och 
upplåtelseformer ska 
eftersträvas. (s. 61) 

Ett varierad 
bostadsutbud prioriteras.  

Blandade 
upplåtelseformer 

Jämlikhet 

Behovet av 
närströvområden, 
odlingslott er, ytor för 
lek och idrott , platser 
för spontana möten och 
för föreningsliv och 
andra aktiviteter ska 
tillgodoses. (s. 62)  

Behovet av 
rekreationsområden i 
närområdet ska 
tillgodoses.  

Rekreationsmöjlighete
r 
 
Tillgänglighet 

Livskvalitet  
 
Tillgänglighet 

Bostäder för de som 
driver/planerar att driva 
verksamheter som 
utvecklar turism och 
friluftsliv eller natur- 
och kulturvärden är 
därvid prioriterade då 
boendet skapar 
förutsättningar för 
förenklad drift och 
tillsyn och bidrar till en 
levande landsbygd. (s. 
66) 

Bostäder för de som 
driver verksamheter som 
utvecklar turism och 
natur- och kulturvärden 
ska prioriteras då dessa 
skapar en levande 
landsbygd. 

Arbetstillfällen Jämlikhet 
 
Livskvalitet 

Syftet är att skapa 
genomtänkta, 
miljöanpassade och 

Dagvattnet ska renas 
inom planlagda 
områden.  

Säkrad vattentillgång Framtidsvision 
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kostnadseffektiva 
strategier för att rena 
dagvattnet inom 
planlagt område. (s. 75) 
Mälarens vatten ska 
vara av tillräckligt bra 
kvalitet och skyddas 
från negativ påverkan 
på lång och kort sikt. (s. 
76) 

Mälarens vattenkvalitet 
ska skyddas från negativ 
påverkar på lång och 
kort sikt.  

Säkrad vattentillgång Framtidsvision 

Den lufthandlingsplan 
som tagits fram i staden 
syftar till att säkerställa 
att Västerås har god 
luftkvalitet både idag 
och i framtiden och 
utgår från såväl 
miljökvalitets- normer 
för luft som lokala mål. 
(s. 87) 

En lufthandlingsplan 
syftar till att säkerställa 
luftkvaliteten idag och i 
framtiden.  

God luftkvalitet Framtidsvision 
 
Livskvalitet 

De handlar t ex om ökad 
risk för 
skyfall, risk för 
översvämningar och 
därav följande risker för 
skred, erosion 
mm samt risk för ett 
varmare stadsklimat. 
Genom medveten 
planering och 
samhällsbyggnad samt 
förebyggande åtgärder 
kan samhällets sårbarhet 
minskas. (s. 87) 

Planeringen ska arbeta 
för att förebygga 
samhällets sårbarhet vid 
översvämningar, skyfall, 
skred och erosion.  

Motverkning av 
översvämningsrisk 

Livskvalitet 
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