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Sammanfattning 
Den sociala hållbarheten tycks vara ett återkommande begrepp som många kommuner använder sig 
av vid formulering av mål inom planeringen, i strävan efter en hållbar utveckling. Den sociala 
hållbarheten saknar dock en tydlig definition då det anses omöjligt att sätta upp definitiva ’checklistor’ 
för vad begreppet innebär. Begreppets tvetydighet har kommit att erkännas bland forskare samtidigt 
som det råder en överenskommelse om kunskapsluckorna kring begreppet, varför en del anser att 
begreppet bör tillskrivas mer direkta riktlinjer och ramverk för att mål inom den sociala hållbarheten 
ska kunna uppnås. Med anledning av begreppets vaghet och dess ökade relevans inom planeringen är 
syftet med uppsatsen är att få en bredare förståelse kring hur begreppet social hållbarhet kan komma 
att appliceras i svensk planering. För att undersöka detta har fyra översiktsplaner tillhörande svenska 
kommuner valts att undersöks. Översiktsplanerna analyseras genom en innehållsanalys med den 
teoretiska ramen som utgångspunkt. Vidare är syftet att undersöka ifall det går att hitta ett samband 
mellan kommuners olika förutsättningar och hur kommunerna kommit att implementera social 
hållbarhet i sina översiktsplaner. Översiktsplanen delas därför in i två kategorier där ena kategorin 
omfattar kommuner med områden som enlig polisen är utsatta för kriminalitet medan den andra 
kategorin omfattar kommuner utan utsatta områden. 

Resultaten från undersökningen visar på att de undersökta översiktsplanerna använder sig av liknande 
aspekter för att beskriva social hållbarhet. Det visar sig att alla kommuner explicit definierar social 
hållbarhet på en mer generell nivå. När det kommer till en mer praktisk nivå är det inte alltid självklart 
att mål, strategier och planeringsåtgärder är direkt kopplade till social hållbarhet. De flesta kommuner 
använder sig av följande faktorer för att beskriva social hållbarhet explicit; tillgänglighet, trygghet, 
hälsa, hänsyn till funktionsnedsatta, deltagande och inflytande, integration, och barnperspektivet. Det 
visar sig inte finnas något samband mellan kommuner som enligt polisen är utsatta för kriminalitet och 
de som inte är det. Hursomhelst går det att hitta några mer omfattande avvikelser i två 
översiktsplaner. I Botkyrkas översiktsplan anses de mänskliga rättigheterna ligga som grund för den 
hållbara utvecklingen. Detta skiljer sig från resterande översiktsplaner som identifierar hållbar 
utveckling med utgångspunkt i Bruntlandrapporten. En annan översiktsplan som avviker är Nackas 
översiktsplan där kommunen lägger stort fokus på delaktighet och inflytande som en faktor i den 
sociala hållbarheten, faktorer som annars ges mindre utrymme i de andra översiktsplanerna som 
undersökts.    

 

Nyckelord: social hållbarhet, svensk planering, översiktsplan, utsatta områden, kriminalitet 
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1 INTRODUKTION 
1.1 Inledning 
År 1987 lanserades Vår gemensamma framtid, känt som Brundtlandrapporten, som skrevs av 
Världskommisionen, med syftet att formulera långsiktiga mål för en hållbar utveckling (WCED 1987). I 
rapporten definieras hållbar utveckling som;  

”att möta behoven av det existerande utan att kompromissa på behovet av framtida 
existerande”. (WCED 1987). 

 Detta begrepp har i efterhand kommit att användas i stor utsträckning, även i Sverige där definitionen 
av hållbar utveckling i Brundtlandrapporten legat som grund för olika lagar, stiftelser och 
policydokument.  
Hållbar utveckling anses vara ett diffust begrepp då begreppet kan tolkas på många olika sätt. Det 
enda konsensus som verkar råda kring begreppet är att det består av tre dimensioner; den ekologiska-
, ekonomiska- och sociala aspekten. Många menar att de olika aspekterna bör ingå i den hållbara 
utvecklingen på ett balanserat sätt men att så är oftast inte fallet. Den sociala hållbarheten har endast 
på senare tid fått ett ökat erkännande som en självständig komponent i hållbarhetsdebatten och därav 
har aspekten inte fått ett lika stort utrymme i hållbarhetsdebatten som de andra två komponenterna. 
Därmed anses social hållbarhet vara den mest diffusa av de tre komponenterna och det saknas 
konsensus kring vilka kriterier och perspektiv som identifierar den sociala hållbarheten.  

Boverket (2017b) anser att de grundläggande bestämmelserna i PBL (2010:900) 1 kap. 1§ stöttar de 
sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna inom hållbar utveckling, då dessa bestämmelser syftar 
till människans frihet, jämlikhet, goda sociala levnadsförhållande och hållbar livsmiljö för nuvarande- 
och kommande generationer.  

”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 1 kap. 1 §).  

Enligt PBL (2010:900) 3 kap. 1 § ska varje kommun i Sverige ha en aktuell översiktsplan. En 
översiktsplan är ett kommunalt dokument som innehåller långsiktiga mål och riktlinjer som ska 
användas som vägledning vid den fortsatta utvecklingen av den fysiska miljön (3 kap. 2 § PBL). I PBL 
kap. 3 5 § anges det explicit att översiktsplanen ska omfatta mål och riktlinjer för en hållbar utveckling.  

I texten Hållbar utveckling i kommuners översiktsplan av Boverket (2017a) ges en kort summering av 
hur kommuner går tillväga när de implementerar hållbar utveckling i sina översiktsplaner. I texten 
beskrivs att många kommuner har Bruntlandrapporten som utgångspunkt som därav ofta bygger på 
de tre dimensionerna: den sociala, ekonomiska och ekologiska, där de olika översiktsplaner ger de 
olika dimensionerna olika utrymme genom användning av olika modeller som utgångspunkt (Boverket 
2017a).  

Som nämns ovan är social hållbarhet ett diffust och undertryckt begrepp i den hållbara utvecklingen 
som får varierande utrymme i olika översiktsplaner. Den här studien syftar till att undersöka hur social 
hållbarhet definieras i olika svenska översiktsplaner för att få en ökad förståelse för hur begreppet 
kommit att definieras i formulering av svenska planeringsmål och riktlinjer.  
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1.2 Problemformulering 
Den sociala hållbarheten är ett relativt nytt begrepp som inte fått lika stort erkännande som de 
ekonomiska- och ekologiska aspekterna inom den hållbara utvecklingen. Den sociala hållbarheten har 
på senare tid fått allt större plats i hållbarhetsdebatten samtidigt som det förekommer många 
kunskapsluckor kring begreppets innebörd. Även inom planeringen har social hållbarhet varit en 
aspekt som fått ta allt större plats. Utöver detta framgår det i ett stort omfång litteratur och 
policydokument att planering är ett viktigt medel i strävan efter en hållbar utveckling. Med 
anledningen av begreppets vaga innebörd och den sociala hållbarhetens relevans för planeringen, är 
det av intresse att studera hur social hållbarhet kan komma att implementeras i planering. Planering är 
ett viktigt verktyg i strävan efter social hållbarhet, samtidigt är begreppet vagt. Den här studien 
avgränsas till undersökning av fyra aktuella översiktsplaner tillhörande svenska kommuner där syftet 
är att få en bredare förståelse för hur social hållbarhet kan komma att implementeras i den svenska 
planeringen. Genom att avläsa eventuella likheter och skillnader är syftet även att få en förståelse för 
hur kommuner kan komma att implementera begreppet annorlunda beroende på kommunens 
förutsättningar. 

 
1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att få en bredare förståelse kring hur begreppet social hållbarhet appliceras 
inom olika översiktsplaner. Vidare är syftet att undersöka ifall det går att hitta ett samband mellan 
kommuners olika förutsättningar och hur kommunerna implementerar social hållbarhet i sina 
översiktsplaner. 

o Hur beskrivs hållbar utveckling och hur beskrivs den sociala hållbarheten i förhållande till de 
andra aspekterna? 

o Hur är riktlinjer kopplade till social hållbarhet?  
o Vilka planeringsåtgärder har en direkt koppling till social hållbarhet? 
o Vilka planeringsåtgärder kan kopplas till social hållbarhet?  

Frågeställningen är menad att ta reda på hur social hållbarhet definieras i översiktsplanerna på olika 
nivåer. Undersökning på olika nivåer anses skapa en mer strukturerad bild av kommunernas 
implementering av social hållbarhet i sina översiktsplaner och kan komma att underlätta jämförelsen 
av de olika kommunernas implementering samt skapa ett djup i analysen. Mer information om 
frågeställning tillkommer under rubriken Analysram under 4.3.1 Tillvägagångssätt.  

1.4 Avgränsning 
Studien avgränsas till förståelse av social hållbarhet i kommunala översiktsplan varav de andra 
aspekterna inom hållbar utveckling inte kommer undersökas. Undersökningen av social hållbarhet 
begränsas till begreppets relevans i dagsläget och därför kommer aktuella översiktsplan som antogs 
under samma period att undersökas. Med den anledningen kommer undersökningen utesluta 
begreppets utveckling över tid. 
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 
2.1 Hållbar utveckling 
2.1.1 Definition av hållbar utveckling 
I rapporten från Brundtland Kommissionen år 1987 presenteras den ursprungliga definitionen av 
hållbar utveckling, som kommit att användas i stor utsträckning (Partridge 2005, s. 2; Hopwood, 
Mellor, & O’Brien 2005, s. 44; Giddings, Hopwood & O’Brien 2002, s. 188; Colantonio & Dixon, 2011, s. 
19; Vallance, C. Perkins & E. Dixon 2011, s. 343). I defintionen beskrivs hållbar utveckling som  

”… en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov”.  (Fritt översatt från engelska. WCED 1987). 

Definitionen av hållbar utveckling i Brundtlandrapporten har kritiserats för dess vaghet. Exempel på 
kritik är att begreppet kommit att utnyttjas av kapitalister som använder sig av hållbara 
utvecklingsagendor fastän de bortser från miljökonsekvenser, vilket tycks bero på att definitionen är så 
pass vag att den skulle kunna innebära vad som helst. (Partridge 2005, s. 3). Oavsett om det handlar 
om definiering av hållbar utveckling i Brundtlandrapporten eller i allmänhet så beskrivs begreppet som 
ett koncept som saknar en tydlig definition och som istället går att tolka och uppfattas på många olika 
sätt (Giddings, Hopwood & O’Brien 2002, s. 187; Hopwood, Mellor O’Brien 2005, s. 39; De Roo & 
Porter 2007, s. 2–3; De Roo & Porter 2007, s. 2–3). Hopwood, Mellor och O’Brien (2005, s. 39) anser 
att termens mångtydighet beror på att begreppet formas utifrån olika värderingar och världsbilder. 
Somliga är kritiska mot begreppets mångtydighet och argumenterar för att begreppets innebörd gått 
förlorat och lett till dess avsaknad av praktiska ramverk (Hopwood, Mellor och O’Brien 2005, s. 39; De 
Roo och Porter 2007, s. 2). Andra har en mer positiv inställning till begreppets tvetydighet och anser 
att begreppets anpassningsbara karaktär möjliggör för dess användning inom olika politiska synsätt 
(Partridge 2005, s. 4).  

Vanligen delas hållbar utveckling upp i tre beståndsdelar; den sociala, ekonomiska och ekologiska 
aspekten, som brukar representeras i en modell såsom visas nedan (Rotmans & Van Asselt 2000, s. 
120; Giddings, Hopwood & O’Brien 2002, s. 187).  

 

 

Giddings, Hopwood och O’Brien (2002, s. 187) beskriver de tre elementen som beroende av varandra 
då ekonomin är beroende av den sociala och ekologiska aspekten medan den mänskliga tillvaron är 
beroende av naturen. Skribenterna menar att syftet med hållbar utveckling är att förena dessa tre 
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komponenter på ett balanserat sätt. (Giddings, Hopwood & O’Brien 2002, s. 187–189). Detta anses 
dock sällan vara fallet då de tre komponenterna inte brukar få lika stort utrymme inom olika 
definitioner av den hållbara utvecklingen, utan beroende på olika tolkningar och synsätt kommer vissa 
aspekter väga tyngre än andra (Colantonio & Dixon 2011, s. 20). Hopwood, Mellor och O’Brien (2005) 
tar i sin text upp tre olika synsätt på hållbar utveckling, där det inom respektive synsätt är tydligt hur 
vissa aspekter ges större utrymme än andra. Dessa synsätt presenteras i nästa stycke.  

Ett sätt att se på hållbar utveckling benämns Status quo som innebär att ekonomisk tillväxt är 
lösningen till både social- och ekologisk hållbarhet. Intressenter som supportar det synsättet använder 
ofta argument om att ekonomisk tillväxt leder till ny, ekovänlig teknologi som kommer lösa 
miljömässiga problem, samt till att världens befolkning blir rikare. Ett annat synsätt att se på hållbar 
utveckling benämns reform som innebär att människor med den infallsvinkeln erkänner ekologiska och 
sociala problem men de anser att problemen inte är tillräckligt hotande för att en omständlig 
förändring i de sociala strukturerna ska behöva ske. Det tredje synsättet benämns Transformation och 
innefattar grupper såsom Deep ecologists som anser att det är den ekologiska hållbarheten som ligger 
som grund för den ekonomiska- och sociala hållbarheten. (Hopwood, Mellor & O’Brien 2005 s. 39, 42–
43, 45). Dessa olika synsätt där olika aspekter prioriteras anses leda till en svårighet att definiera 
hållbar utveckling på ett enat sätt.   

 

2.1.2 Hållbar utveckling och stadsplanering 
M. Wheeler och Beatley (2004, s. 8) beskriver hur termen hållbar utveckling kommit att ändras och 
utvecklas med tiden. I texten nämns att termen för första gången kom att användas år 1972 i boken 
Limits to Growth men det dröjde fram till 90-talet tills termen att applicerades och kom att användas i 
stor omfattning inom arkitektur och stadsplanering. Trots detta råder en tveksamhet om att den 
hållbara utvecklingen var en reaktion på den moderna urbana utvecklingen utan somliga anser att den 
hållbara stadsutvecklingen funnits i historien sedan långt tillbaka. I och med industrialismen som 
startade i mitten av 1800-talet i England och fram till sena 1900-talet, började människor bosätta sig i 
överbefolkade områden och megastäderna med över en miljon invånare skapades. De överbefolkade 
städerna kom att drabbas av många problem som relaterade till folkhälsa, förorening, hygien och 
otillräcklig infrastruktur. Visionärer som Howard, Patrick Geddes och Lewis Mumford såg på dessa 
problem som främst orsakade av den överbefolkade staden. De kom att ta fram en vision som skulle 
vara lösningen på den överbefolkade staden och som skulle återskapa balansen mellan människan och 
naturen respektive staden och landsbyggden. Visionen var att människor skulle lämna staden för att 
bosätta sig i samhällen på landsbygden, varav dessa samhällen och visionen kom att benämnas garden 
city eller garden suburbs. Visionen som på den tiden sågs som en lösning till problemen som uppstod i 
de överbefolkade städerna, kom senare att leda till nya problem som förknippades med urban sprawl 
och städers låga densitet. (M. Wheeler & Beatley 2004, s. 8).  

Under 70-talet började många storstäder i västvärlden att eftersträva efter konceptet compact city, 
ett koncept som syftar till att lösa spatiala problem som orsakats av den glesa stadsformen som 
exempelvis urban sprawl, trafik och segregation. Vidare anses compact city vara en stad i mänsklig 
skala som är lämplig att gå och cykla i samt där offentliga transporter används effektivt, och med en 
kompakthet som främjar social integration. Därav anser somliga intressenter att compact city är den 
mest hållbara statsformen i dagsläget. (De Roo & Porter 2005, s. 5, 7).  

Persson (2013) anser att både hållbar utveckling och planering är situations- och 
kontextberoendekoncept. Det görs även en koppling mellan hållbar utveckling och planeringen då det 
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som anses vara hållbart kommer styra planeringsdebatten och vilka planeringsåtgärder som kommer 
användas (Persson 2013, s. 302). Dessa påståenden kan till viss del förstärkas av exemplen som tas 
upp ovan där planeringen förknippas med olika statsformer utifrån det som betraktas som hållbart 
under olika tidsperioder. Vid industrialismens som förde med sig problem som härstammade av 
stadens överexploatering, kom den hållbara utvecklingen och planeringskonceptet att förknippas med 
glesa statsformer som garden suburbs och garden city. Med tiden ansågs den glesa statsformen 
medföra nya problem, vilket till viss del berodde på människans ökade medvetenhet kring den 
ekologiska hållbarheten. Detta ledde i sin tur till att planeringskonceptet och den hållbara utvecklingen 
istället kom att förknoppas med compact city och stad med mänsklig skala. 

Planeringen förklaras som ett historiskt och geografiskt betingat begrepp som påverkas av politik och 
kultur. Planeringskoncept kan vara dominerande under längre perioder men varje enskilt 
planeringskoncept kan ändå komma att skilja på sig i stor utsträckning vid dess tillämpning. Vissa 
påstår att idéer inom planering måste tolkas och interpreteras annorlunda när de tillämpas i olika 
miljöer, vilket förklaras av Persson (2013) som ett resultat av dels att planering är oförutsägbar och 
dels av att hållbar utveckling kan tolkas på många olika sätt. (Persson 2013, s. 302).  

 

2.2 Social hållbarhet  
2.2.1 Definition av social hållbarhet 
Texten under den här rubriken delas texten in i tre delar; Först diskuteras kring begreppets 
tvetydighet. Sedan lyfts ett antal exempel på olika sätt som social hållbarhet kommit att identifieras 
inom litteratur och politik. Sist nämns några åsikter kring social hållbarhet som en fristående 
dimension i den hållbara utvecklingen.   

Den sociala aspekten har inte alltid varit omtolkad i hållbarhetsdebatten utan tidigare bestod den 
hållbara utvecklingen av endast de ekonomiska- och ekologiska dimensionerna. Endast på senare tid 
har social hållbarhet fått ett ökat erkännande som en självständig komponent inom den hållbara 
utvecklingen. Social hållbarhet anses fortfarande vara den mest outvecklade och diffusa dimensionen 
av de tre komponenterna och att det saknas konsensus kring vilka kriterier och perspektiv som 
identifierar begreppet. (Partridge 2005, s. 5–6; Colantonio & Dixon 2011, s. 19–21). Partridge (2005, s. 
12) anser att den främsta orsaken till brist på förståelse kring den sociala hållbarheten beror på 
bristande involvering av sociala vetenskapsmän i hållbarhetsdebatten. Ytterligare exempel på orsaker 
tas upp av Colantonio och Dixon (2011, s. 19–21) som anser att det finns en svårighet i att mäta 
sociala värden på samma sätt som det går att mäta ekologiska- och ekonomiska värden. Det kan 
exempelvis vara enklare att mäta koldioxidutsläpp och ekonomisk tillväxt, än vad det är att mäta 
livskvalitet, glädje och andra kvalitativa element.  

Som nämnts tidigare var den sociala aspekten den sista aspekten att tillkomma den tredimensionella 
modellen. Många forskare anses vara kritiska gentemot separeringen av den sociala dimensionen från 
de ekologiska- och ekonomiska dimensionerna. Den ekonomiska dimensionen anses vara konstruerad 
av samhället vilket gör den sociala- och den ekonomiska dimensionen starkt sammankopplade och 
därmed ifrågasätts separeringen av dessa två dimensioner (Partridge 2005, s. 12). Å andra sidan anses 
det kunna vara positivt att separera de två dimensionerna eftersom det då ges större möjlighet för att 
ta hänsyn till social hållbarhet som angår icke-ekonomiska aspekter (Partridge 2005, s. 12). Vad gäller 
sambandet mellan den ekologiska- och sociala aspekten så anses hållbarhet betraktas som det 
komplexa sambandet mellan de två. Detta eftersom det skulle vara orelevant att utifrån hållbar 
utveckling studera naturen utan människan eller människan utan naturen (Partridge 2005, s. 13).  
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I början av 80-talet uppstod en ny rörelse i USA som kom att koppla den sociala rättvisan med 
miljömässiga problem. Rörelsen benämndes vid environmental justice och kom att uppmärksamma 
problem som miljöagendor ignorerat och som rörde bostadsmarknaden, transport och civila 
rättigheter. Enviromental justice omfamnar frågor som handlar om människors lika rätt till skydd av 
miljön, hälsa sysselsättning, bostad, transport och civila rättigheter. Det framgår även att rörelsen 
syftar till inkludering av svaga grupper i samhället och eftersträvan efter diversitet då diversitet leder 
till goda ekonomiska- och politiska möjligheter. Rörelsens aktivitet ledde till att EPA kom att definiera 
environmental justice som sammanfattningsvis identifieras; Behandling och deltagande för alla 
människor oavsett hudfärg, nationalitet, etnicitet eller inkomst. Med rättvis behandling menas att 
ingen människa ska drabbas av miljömässiga konsekvenser eller federala handlingar. (M. Wheeler & 
Beatley 2004, s. 183–185)..  

Partridge (2005) anser att social rättvisa är en viktig aspekt som utgör en viktig grund i den sociala 
hållbarheten. Hursomhelst anser hon att fler aspekter som ligger bortom den sociala rättvisan behöver 
integreras i den sociala hållbarheten. Hon menar att social rättvisa endast handlar om att gynna 
nuvarande generation då aspekten saknar en framåtblickande karaktär. Därav betonar hon vikten av 
att begreppet ska innefatta en framtidsinriktad dimension som faktiskt bidrar till hållbarheten inom 
social hållbarhet. Hon lyfter McKenzie som tycks täcka både nuvarande och framtida koncepter i sin 
definition av social hållbarhet där han anser att social hållbarhet bör täckas av flera olika 
tillvägagångsätt. (Partridge 2005, s.8).  

McKenzie (2004, s. 12) tar upp det han anser vara aspekter i processen mot social hållbarhet, varav 
dessa är; tillgänglighet till olika målpunkter, socialt kapital som även gynnar framtida generationer, 
kulturella upplevelser, politiskt deltagande, medvetenhet kring social hållbarhet, känsla av 
samhällsansvar, möjlighet för samhälle att uppfylla dess behov och sist – få politiskt stöd vid behov 
som samhället inte kan uppfylla på egen hand. (McKenzie 2004, s. 12–13).  

Colantonio och Dixon (2011, s. 24) beskriver hur kronologiska analyser av social hållbarhet pekar på att 
traditionella koncept med tiden kommit att ersättas med vagare och mindre mätbara koncept. De 
traditionella dimensionerna benämns som hårda koncept och omfattar exempelvis jämlikhet, hälsa, 
grundläggande behov, utbildning, människors rättigheter, fattigdom och sysselsättning. Den andra 
kategorin består av framväxande dimensioner som angår mjuka koncepter som exempelvis social 
kapital, glädje, identitet, livskvalitet, välbefinnande, integration, välmående, hälsa och säkerhet. 
(Colantonio & Dixon 2011, s. 24–25). 

 

 

 

 

 
Figur 1. Sätt att kategorisera social hållbarhet i 
traditionella respektive framväxande koncept 
(Colantonio och Dixons, 2011, s. 25)  

 
Littig och Griebler menar att social hållbarhet handlar om människans livskvalitet som grundar sig i 
kvaliteten på relationen mellan människan och naturen samt kvaliteten på relationerna i samhället. I 
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ett socialt hållbart samhälle uppfylls människans grundläggande behov samtidigt som naturresurser 
förbrukas långsiktigt. Människan har därmed rätt till politiskt deltagande och bli behandlad med 
rättvisa. (Colantonio & Dixon 2011, s. 21–22). 

Polese och Stren lägger mer fokus på den fysiska miljöns utformning och design än vad ovanstående 
definitioner gör. De anser att social hållbarhet är en utveckling som främjar en miljö där olika sociala- 
och kulturella grupper kan samexistera samtidigt som social integration främjas och livskvaliteten för 
alla samhällsklyftor förbättras. De betonar även relationen mellan ekonomisk utvecklig och sociala 
hållbarhetsdimensioner som integration, rättvisa, diversitet, och de avvägningar och spänningar som 
uppstår mellan de två dimensionerna, vilket är avvägningar som ständigt präglar den hållbara 
utvecklingen. (Colantonio & Dixon 2011, s. 21–22). 

2.2.2 Olika sätt att kategorisera social hållbarhet 
För att få en bättre förståelse för social hållbarhet har somliga intressenter kommit att klassificera 
termen i olika teman. Under dessa teman delas social hållbarhet i olika koncept som utgår från det 
temat eller infallsvinkel som valts att fokuseras på. Detta kapitel omfattar två sätt att klassificera social 
hållbarhet. Vallance, C., Perkins och E. Dixon (2011) utgår från hur den sociala aspekten samspelar 
med de övriga två aspekterna inom hållbar utveckling. Utifrån denna infallsvinkel identifierar de tre 
tillvägagångsätt; ’Development sustainability’, ’Bridge sustainability’ och ’Maintenance sustainability’.  

What is social sustainability? A clarification of concepts av Vallance, C., Perkins och E. Dixon (2011) 
I texte What is social sustainability? A clarification of concepts av Vallance, C., Perkins och E. Dixon 
(2011) syftar skribenterna till att försöka förklara vas social hållbarhet innebär och hur termen 
kommer att bidra till hållbar utveckling mer generellt. Utifrån det syftet identifierar skribenterna tre 
olika koncept av social hållbarhet. Dessa presenteras nedan, först i punktform och därefter i flytande 
text; 

o Development sustainability – handlar om rättvisa och fattigdom. 
o Bridge Sustainability - handlar om ändring på beteende för att uppnå miljömässiga mål.  
o Maintenance sustainability - refererar till att socio-ekonomiska mönster bevaras i samband 

med social- och ekonomisk utveckling.  

DDevelopment sustainability 
Vallance, C. Perkins och E. Dixon (2011) anser att litteratur som handlar om hur social hållbarhet 
uppnås, många gånger anpassats till utvecklingsländer, vilket väcker frågor ifall dessa åtgärder är 
relevanta för utvecklade länder. Flera menar att utvecklade länder i många fall förtryckt alvarliga 
problem rörande fattigdom, dålig hälsa, undernäring och bostadsbrist. (Vallance, C. Perkins & E. Dixon 
2011, s. 343). ’Development sustainability’ har därför sin utgångspunkt i att både utvecklade och 
outvecklade länder möts av barriärer som handlar om fattigdom och underutveckling. Det här 
perspektivet fokuserar därför på att lösa dessa problem, som dels omfattar materiella behov såsom 
vatten, mat, ren luft och medicin, och dels icke materiella behov som sysselsättning, rättvisa och 
jämställdhet (Vallance, C. Perkins & E. Dixon 2011, s. 344).  

Bridge Sustainability 
Bridge sustainability delas in i två tillvägagångsätt; transformative och icke-transformativ, där det 
förstnämnda presenteras först och det sistnämnda därefter.  

Syfte med det transformativa tillvägagångsättet är att skapa starka band mellan människor och miljön. 
Här innebär det inte att hoppas på att miljön kommer gynnas som följd av arbetet mot den sociala 
hållbarheten utan miljövänliga beteenden och starkare miljöetiker ska aktivt främjas. Det här 
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tillvägagångsättet beskrivs som radikalt och utmanande av existerande sociala mönster då det inte 
endast eftersträvas efter små konventionella förändringar utan uppmanar till mer fundamentala 
förändringar av exempelvis världsbild och etik. (Vallance, C. Perkins & E. Dixon 2011, s. 344).  

Detta skiljer sig från ’icke-transfomativa’ metoder som är mer konventionella i sitt tillvägagångsätt och 
endast uppmuntrar små, begränsade förändringar. Det här tillvägagångsättet omfattar ofta införandet 
av teknologiska uppfinningar som ska vara miljövänliga, istället för att omfatta förändringar av livsstilar 
eller tro. (Vallance, C. Perkins & E. Dixon 2011, s. 344). 

MMaintenance sustainability 
Den är typen av social hållbarhet handlar om bevarande av traditioner, preferenser och platser som 
människor skulle vilja bevara. Det kan exempelvis handla om fortsatt utveckling av villaområden med 
låg densitet eller fortsatt användning av privatbilen. När den här typen av social hållbarhet appliceras 
till exempelvis i staden så anses en hållbar stad vara en stad där människor faktiskt vill leva i. För att 
utveckla sådana städer krävs en god förståelse för de boendes preferenser och värderingar, och hur 
de samspelar med exempelvis bostadsutvecklingen, utformning av öppna ytor, lokalisering av service 
och så vidare. (Vallance, C. Perkins & E. Dixon 2011, s. 345). 

 

2.3 Hållbar utveckling i översiktsplan 
Boverket 
I texten Hållbar utveckling i kommuners översiktsplan av Boverket (2017a) ges en kort summering av 
hur kommuner går tillväga när de implementerar hållbar utveckling i sina översiktsplaner. I texten 
beskrivs att många kommuner har Bruntlandrapporten som utgångspunkt vid implementering av 
hållbar utveckling i översiktsplaner, som därav ofta bygger på de tre dimensionerna: den sociala, 
ekonomiska och ekologiska. Olika översiktsplaner ger de olika dimensionerna olika utrymme genom 
användning av olika modeller som utgångspunkt. I Järfällas översiktsplan har kommunen lagt till 
aspekten rumslig hållbarhet som utgörs som grund till de övriga aspekterna. I Luleås översiktsplan 
beskrivs den sociala hållbarheten som målet, den ekonomiska hållbarheten som medel och den 
ekologiska hållbarheten som ram, varav de tre aspekterna är lika viktiga. I Halmstad kommun har de 
olika dimensionerna fått innebörd genom att kopplas till olika allmänna intressen. I Sigtugnas 
översiktsplan har kommunen lagt till demokrati som den fjärde aspekten inom den hållbara 
utvecklingen. (Boverket 2017a). Enligt ovanstående har varje kommun en lite annorlunda infallsvinkel 
av vad hållbar utveckling innebär. 

 

Persson Christer 2013  
Persson (2013) undersöker hur hållbar utveckling kommit att tolkas och implementeras i 55 svenska 
kommuners översiktsplan. Detta gör han genom att ställa två utgångsfrågor; 1) Hur kommer 
begreppet hållbar utveckling att förstås i olika specifika miljöer där tolkningen ska användas i den 
framtida planeringen? 2) Hur ser förhållandet ut mellan tolkningen av begreppet och dess applicering 
till olika strategier och planeringsprinciper för hållbar utveckling? I sin undersökning använder han sig 
av template analysis som är en teknik för att tematiskt organisera och analysera data och som 
appliceras genom att olika koder identifieras fortlöpande under undersökningens gång. (Persson 2013, 
s. 301–302, 304).  

Resultat i undersökningen pekar på att översiktsplanerna inte hanterar den hållbara utvecklingens 
diffusa karaktär. Kommunerna utgår ofta från lagstiftelser och policydokument som formulerats av 
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regeringen för att rama in hållbar utveckling. Regeringens formuleringar anses ofta vaga för att kunna 
anpassas till olika miljöer för att sedan kunna implementeras mer specifikt på den lokala nivån. Trots 
detta anses begreppets vaghet återstå i översiktsplanerna. Ytterligare resultat som påvisas handlar om 
att de flesta översiktsplanerna saknar detaljerade och explicita planeringsstrategier som angår hållbar 
utveckling. Persson (2013) anger bland annat att koden tät är den koden som använts i flest 
översiktsplaner (i 80 procent av de), och beskriver koden som starkt sammankopplat med konceptet 
compact city. Han påpekar att tät är en implicit planeringsstrategi då planeraren inte explicit medger 
att täthet kommer leda till en hållbar utveckling. Genom att undersöka explicita och implicita 
planeringsprinciper sammanlagt, kommer han fram till att det råder en gemensam förståelse mellan 
kommunerna om vilka planeringsåtgärder som ska användas vid planering. Han beskriver den 
gemensamma förståelsen som en belief system (en tro) av gemensamma värderingar, vilket resulterar 
i att planeringsprinciper blir självklara och därför lägger planeraren inte någon större vikt vid att 
beskriva utfallet av dessa planeringsprinciper. (Persson 2013, s. 307, 311). 
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3 TEORI 
I enlighet med Rienecker och Stray Jorgensen (2018, s. 253) kan teorier ha olika funktioner i 
uppsatsen. En av de sex funktionerna som de nämner innebär att teorin utgör grunden för metoden 
vid exempelvis analys, kategorisering eller utvärdering. I den här uppsatsen kommer teorin utgöra 
grunden för kategorisering, vilket kommer ske genom en innehållsanalys som är den valda metoden 
för den här undersökningen.   

Uppsatsens teoretiska ram utgörs av fem kriterier som Partridge (2005) identifierar som baskriterierna 
för den sociala hållbarheten. Anledningen till att Partridges (2005) baskriterier för social hållbarhet har 
valts som teori beror på att hon behandlar litteratur av flera olika forskare som omfattar många olika 
aspekter och dimensioner inom social hållbarhet. Baskriterierna har därmed ett brett underlag och de 
tycks ha valts genom ett genomtänkt övervägande. Partridge (2005) anser att det gjorts många försök 
att komma fram till konsensus kring begreppet social hållbarhet men konstaterar att det varit omöjligt. 
Hursomhelst anser hon att det är viktigt att utveckla begreppet så att det får en tydligare definition för 
att sociala hållbarhetsmål ska kunna uppnås. Trots att Partridge (2005) anser att det är omöjligt att 
komma fram till en definitiv definition av begreppet så anser hon att det finns ett antal återkommande 
kriterier som tas upp i litteratur som kan komma att användas som baskriterier för social hållbarhet. 
(Partridge 2005, s. 8, 9–11). Dessa kriterier är; livskvalitet, social rättvisa, integration, tillgänglighet, 
framtidsfokus och deltagandeprocess (fritt översatt från engelska, Partridge 2005, s. 9–11). Det 
baskriterium som kommer uteslutas ur den här undersökningen är framtidsfokus då begreppet anses 
fångas upp av de andra baskriterierna då de vanligen omfattar ett framtidsfokus i varierande 
utsträckning.  

En utmaning är att Partridges baskriterier kan vara omfattade, vaga och svåra att avgränsa. Samtidigt 
har baskriterierna en tendens att överlappa varandra vilket försvårar avgränsningen ytterligare. 
Livskvalitet är ett exempel på ett baskriterium som visade sig svårt att hantera då det kan omfatta en 
mängd olika indikatorer, allt från hälsa och välbefinnande till stolthet och hemkänsla. Ett exempel på 
ett baskriterium som visade sig vara mer hanterbart är deltagandeprocess som handlar om just 
medborgarnas deltagande i olika processer. För att underlätta och tydliggöra avgränsningen av 
baskriterierna, har underkriterier tillskrivits under respektive baskriterium. Valda underkriterier 
presenteras nedan i tavlan och beskrivs sedan i flytande text under respektive kategori.  
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Barn 
 
Demokrati 
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Grundläggande behov 
Rätten till mat 
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svaga grupper 
 
Tillgång till rent 
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Äldre 
 
Övriga grupper 
 

 
Integration  
Social 
sammanhållning 

 
Tillgänglighet 
 
Närhet 

 
Dialog 
Samtal 
Inflytande  
Delaktighet 

 

Vidare förklaras de fem baskriterierna som utgör teorin för den här undersökningen, samt hur 
baskriterierna kommit att avgränsas. 

o Livskvalitet 

Med livskvalitet menas strävan efter att förbättra samtida generationers livskvalitet samtidigt som 
det inte är på bekostnad av nästkommande generationers livskvalitet (Partridge 2005, s. 9). 
Partridge (2005, s. 9) anser att termen ska lägga särskilt fokus på att förbättra livskvaliteten för 
utsatta grupper istället för att rättfärdiga den ohållbara konsumtionen av redan priviligierade 
grupper. Därav är det en utmaning att avgränsa begreppet då Partridge (2005, s. 9) nämner att 
livskvalitet och social rättvisa har en tendens att överlappa varandra. I den här uppsatsen kommer 
livskvalitet inte ta hänsyn till resurssvaga grupper då social rättvisa (ett ytterligare baskriterium 
som tillkommer i teorin) är ämnat att behandla resurssvaga grupper. Becker et al. (1997, s. 27) 
verkar dra starka parallellinjer mellan livskvalitet och välmående. De anser att aspekten ofta 
fokuserar på fysisk och psykisk hälsa men att den även bör involvera andra indikatorer såsom; 
tillgång till information, utbildning, samhörighet, tillgång till aktiviteter samt trygghet och säkerhet 
(Becker et al. 1997, s. 27). Keivani och Shirazi (2019, s. 6) anser att livskvalitet kan ses som ett 
paraplybegrepp som omfattar många olika indikatorer såsom utbildning, fysisk och psykisk hälsa, 
frihet, glädje, ekonomiska möjligheter, livsstandard, deltagande, miljökvalitet, urban service och 
bostäder (housing). Identifiering av livskvalitet visar sig vara omfattande och vagt vilket också kan 
leda till en utmaning att begränsa begreppet. Detta förstärks av Keivani och Shirazi (2019, s. 6) 
som anser att det inte finns en universell definition för livskvalitet. Med den anledningen kommer 
underkriterier för livskvalitet i den här undersökningen endast delvis formuleras i förväg då fler 
underkriterier förväntas tillkomma medan översiktsplanerna analyseras.  
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o SSocial rättvisa 

Social rättvisa anses vara den mest grundläggande och återkommande komponenten inom social 
hållbarhet. Social hållbarhet anses till stor del handla om minskning av orättvisor i samhället och 
därmed bör rättvisa alltid behöva ingå i definitioner av social hållbarhet. (Partridge 2005, s. 10). 
Partridge (2005, s. 8) lyfter Australian Urban and Regional Development Review som lägger vikt vid 
en strategi som de anser bör användas som utgångspunkt för den sociala hållbarheten eftersom 
strategins fokus ligger på social rättvisa. De identifierar den sociala rättvisan som ett jämlikt 
samhälle där alla har samma rättigheter, tillgång till grundläggande tjänster, och deltagande samt 
beslutfattande i samhället. Med mer specifika ord citeras strategin nedan;   

”…ett samhälle med en rättvis fördelning av ekonomiska resurser jämlikhet av medborgerliga, 
rättsliga och industriella rättigheter, rättvis och lika tillgång till grundläggande tjänster som 
bostäder, hälsa och utbildning och möjlighet för alla när det gäller personlig utveckling och 
deltagande i samhällsliv och beslutsfattande.” (Frit översatt från engelska. Partridge 2005, s. 8). 

Partridge (2005, s. 8) menar att även Koning lyfter social hållbarhet på ett liknande sätt, där den 
sociala rättvisan är i fokus. Koning (2001, s. 9) anser att social hållbarhet generellt sätt innebär ett 
samhälle som är jämställt, integrerat, med hygglig livskvalitet och där människors grundläggande 
behov uppfylls.  

Liksom svårigheten att avgränsa livskvalitet kan även social rättvisa vara svårt att avgränsa, vilket 
kan motiveras av McKenzie (2004, s. 18–19) som förklarar att social rättvisa inte kan betraktas 
som en helt skild aspekt från de andra principerna inom social hållbarhet då alla principer kan ses 
utifrån ett filter av social rättvisa. Partridge (2005, s. 10) menar att rättvisa handlar om strävan 
efter jämlikhet och minskning av orättvisa i samhället, särskilt för utsatta grupper. Likt Partridge 
(2005), förklarar Gooden (2015, 372) att social rättvisa inte handlar om att alla ska behandlas lika, 
utan att obalansen mellan olika samhällsgrupper behövs korrigeras så att förmåner är större för 
de mest utsatta. I den här undersökningen kommer social rättvisa avgränsas till resurssvaga 
grupper i samhället. Dessa grupper är exempelvis; barn, unga, kvinnor, äldre, funktionsnedsatta 
och socioekonomiskt svaga grupper.  
 

o Integration  
Tredje baskriterium benämns av Partrifge för social inkludering men kommer i det här arbetet 
benämnas och handla om integration. Först förklaras Partridge tolkning av social inkludering och 
sedan beskrivs hur integration kommer tolkas och begränsas i den här studien. Social inkludering 
anses vara nära relaterat till social rättvisa. Att eftersträva inkludering i samhället innebär att 
fokus läggs på att involvera utsatta grupper inom den ekonomiska, sociala och politiska sfären. 
Social exclusion relaterar till fattigdom och andra sociala problem som leder till att människor 
separeras både fysiskt genom exempelvis ojämlik tillgång till transport, jobb eller offentliga 
tjänster, samt socialt genom bristande fördelar och möjligheter för deltagande inom jobb och 
samhälle. (Partridge 2005, s. 10). Ett vanligt problem som lyfts inom social inkludering handlar om 
den rumsliga strukturen där boendemiljöer separeras fysiskt från resten av staden, vilket leder till 
att människor separeras från samhället beroende på vart de bor (Keivani & Shirazi 2019, s. 6). I 
den här studien avgränsas integration till att handla om frågor som rör den ovannämnda fysiska 
strukturen i staden. Social inkludering kan även handla om frågor som rör politik då vissa 
samhällsgrupper kan hindras från att delta i olika beslutsprocesser (Keivani & Shirazi 2019, s. 6). 
Sådana frågor som exempelvis angår politik kommer inte tas upp under integration då sådana 
frågor bedöms i den här studien bättre kunna passa in under deltagandeprocess. 
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o TTillgänglighet 
 
Att arbeta mot social hållbarhet innebär att förbättra tillgänglighet till olika resurser och tjänster, 
särskilt för de utsatta grupperna som är socialt segregerade. Tillgängligt till jobb, hem, service och 
möjlighet för medverkan inom sociala-, politiska-, och ekonomiska processer, ska eftersträvas. 
(Partridge 2005, s. 10). Likt integration och dess tydliga utgångspunkt i den här studien så 
betraktas även tillgänglighet som ett av de tydligare baskriterierna. Tillgänglighet i den här studien 
kommer behandla underkategorier som angår ökad tillgänglighet och närhet till olika målpunkter 
och tjänster i staden. 

 
 

o Deltagandeprocess 

Strävan efter social hållbarhet är en ständigt pågående process och deltagandeprocesser bör 
därför ha utrymme för diskussioner om hur människor vill att framtiden ska se ut. Det anses viktigt 
att skapa deltagandeprocesser för medborgarnas engagemang vad gäller mål, visioner, strukturer 
och processer. (Partridge 2005, s. 11). Vad som betraktas som deltagandeprocess anses i denna 
studie anses också som tydligt och kommer behandla underkategorier som handlar om inflytande, 
dialog, samtal och så vidare. Värt att nämna är att deltagandeprocesser i vissa fall kan överlappa 
med social rättvisa då det exempelvis handlar om att involvera en resurssvag grupp i 
deltagandeprocesser.  
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4 FORSKNINGSDESIGN, URVAL OCH METOD 
4.1 Forskningsdesign - Fallstudie 
Fallstudie är en forskningsdesign där forskaren kan fokusera på antingen ett eller ett fåtal fall, där 
båda tillvägagångsätten har sina styrkor och svagheter (Denscombe 2014, s. 92). Styrkan med studier 
av enskilda fall är att forskaren har möjligheten att analysera fallet mer djupgående, desto färre fall 
som undersöks desto djupare och snävt fokuserad blir analysen. Svagheten med studier av enskilda fall 
är att forskaren inte kan dra generella slutsatser. (Ingvar Jacobsen 2015, s. 69, 68). För att motverka 
bristerna som kan uppstå när man undersöker ett specifikt fall kan forskaren välja att utföra ett 
jämförande av fallstudier där två eller flera fall undersöks (Ingvar Jacobsen 2015, s. 69). Syftet med 
den här undersökningen är att dra undersöka hur social hållbarhet implementeras i svenska 
översiktsplaner generellt sätt. Av den anledningen kommer fallstudien i den här studien att utgöras av 
flera fall där flera kommuners översiktsplan kommer undersökas och jämföras med varandra.  

 

4.2 Urval 
4.2.1 Urval av empiri – Varför översiktsplaner?  
I Sverige finns tre typer av planer inom den fysiska planeringen och dessa är länsplan, översiktsplan 
och detaljplan (Persson 2013, s. 303). Enligt Adolfsson och Boberg (2015, s. 24) används länsplan i liten 
utsträckning och har därför uteslutits från den här undersökningen. Sverige saknar ett formellt 
planeringsinstitut på nationell nivå och istället har kommunerna fått Kommunalt planmonopol i PBL (1 
kap. 2§) vilket innebär att kommunerna får stor makt och inflytande i planeringen (Adolfsson &Boberg 
2015, s. 25, 19). De två resterande plantyperna är på kommunal nivå och dessa är detaljplaner och 
översiktsplaner. Detaljplaner är juridiskt bindande och är avsedda för områden inom kommunens 
gränser som varierar i sin storlek (Adolfsson &Boberg 2015, s. 24). En översiktsplan är inte juridiskt 
bindande men enligt PBL (3 kap. 1 §) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omprövas vart 
fjärde år. En översiktsplan är kommuntäckande och anger långsiktiga mål- och riktlinjer för planering 
(3 kap. 1 §, 2 §). Översiktsplanen kan alltså beskrivas som övergripande och omfattande både tids- och 
områdesmässigt, vilket är en orsak till att översiktsplaner valts som lämplig empiri för den här 
undersökningen, framför detaljplaner. En ytterligare orsak till valet av översiktsplaner som lämplig 
empiri är att PBL (3 kap. 1§, 5 §) ställer krav på att översiktsplaner ska omfatta mål och riktlinjer för 
kommunens arbete mot en hållbar utveckling. Utöver detta kan det även vara rimligt att studera ett så 
omfattande begrepp som social hållbarhet i ett helhetsbildsammanhang som förmedlas i en 
översiktsplan. Översiktsplanerna som studeras i den här undersökningen är i PDF format.  

I den här undersökningen kommer inte hela översiktsplaner undersökas utan kapitel och avsnitt som 
ses som relevanta i den här undersökningen är exempelvis avsnitt/ kapitel som fokuserar på riktlinjer, 
mål och strategier. Detta beror på att syftet till undersökningen är att undersöka hur kommuner 
förhåller sig till social hållbarhet i kommunen som helhet. Med den anledningen kommer kapitel som 
omfattar riktlinjer, vision, mål och strategier att väljas ut. Exempel på typ av avsnitt/ kapitel som 
kommer uteslutas från undersökningen är sådana som riktar in sig på mark -och vattenanvändning då 
dessa kapitel ofta fokuserar på specifika kommundelar. Ett annat exempel är kapitel som riktar in sig 
på allmänna intressen och miljökonsekvensbeskrivning.  Alla översiktsplaner avviker i sitt upplägg i viss 
omfattning och därför kommer kvarstående avsnitt/ kapitel i respektive översiktsplaner förmodligen 
också variera i benämning, omfattning och innehåll. Bortom studerandet av översiktsplanernas 
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disposition krävs också att man skaffar sig en överskådlig bild av översiktsplanernas innehåll för att 
undvika fall där delar bortsorteras utan att dess innehåll först kontrollerats.  

4.2.2 Urval av översiktsplaner – Vilka översiktsplaner?  
Den här undersökningen avgränsas till fyra valda kommuner vilket beror på att tidsramen för 
undersökningen inte möjliggör tid för att undersöka fler kommuner och syftet med de fyra kommuner 
som valts är att de ska undersökas på djupet. De fyra kommunerna har delats in i två olika kategorier 
för att undersöka ifall social hållbarhet implementeras annorlunda beroende på kommunens 
förutsättningar. Detta är tänkt att utgöra ett bredare beslutsunderlag för förståelse kring hur 
kommuner i Sverige förhållit sig till social hållbarhet i planering på ett mer generellt sätt än om 
kommuner med enbart liknande förutsättningar skulle undersökas.   

I rapporten Utsatta områden - Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen identifierar 
Polisen (2017) tre typer av områden med olika grad av utsatthet; (i) Utsatt område, (ii) särskilts utsatt 
område och (iii) riskområde. Härnäst identifieras de olika graderna av utsatthet; (i) Utsatt område är 
ett geografiskt avgränsat område som karakteriseras av låg socioekonomisk status och som drabbas av 
kriminalitet. Läget i området anses vara allvarligt och har drabbats av den sociala kontexten i området 
snarare än kriminellas strävan efter makt. (ii) Särskilt utsatt område bedöms vara ett område där 
polisen har ytterst svårt och nästintill omöjligt att hantera problem som angår våld och hot i området. 
De allvarliga problemen har därmed kommit att normaliseras av polis och boende, och läget anses 
vara akut. (iii) Riskområde är en mellannivå mellan utsatt område och särskilt utsatt område, då et 
uppfyller samtliga kriterier för utsatt område men täcker inte alla kriterier för särskilt utsatt område. 
Läget i dessa områden anses vara alarmerande. (Polisen 2017, s. 10–11). När de tre områden som 
identifieras av polisen (2017) ovan kommer tas upp i fortsättningen av det här arbetet så kommer de 
benämnas vid ett samlingsnamn; områden med utsatthet. När det däremot talas om en specifik grad 
av utsatthet så kommer respektive grad av utsatthet att betecknas i siffror där ju högre siffran är desto 
allvarligare bedöms utsattheten;  

o Utsatt område betecknas 1 
o Riskområde betecknas 2 
o Särskilt utsatt område betecknas 3 

Vid uppsättning av urvalskriterier för vilka kommuner som kommer undersökas har ett urvalskriterium 
valts att handla om ifall kommunerna omfattar områden med utsatthet eller inte medan det andra 
angår befolkningsantal i kommunen. Dessa två kriterier anses kunna ha en stor påverkan på hur 
kommuner jobbar med social hållbarhet. Det anses dock finnas ett samband mellan variablerna då 
kommuner med högre befolkningsantal ofta omfattar områden med utsatthet medan kommuner med 
mindre befolkningsantal inte gör det. Det blir därav av intresse att undersöka hur kommuner med 
samma befolkningsantal kan komma att hanterar social hållbarhet i sina översiktsplaner beroende om 
de omfattar områden med utsatthet eller inte. Mer specifikt undersöks även ifall områden med 
utsatthet är en variabel som påverkar hur den sociala hållbarheten belyses i de olika 
översiktsplanerna. Därmed har dessa två variabler använts i formulering av urvalskriterier för två 
kategorier, där befolkningsstorleken är densamma i båda kategorierna medan den ena kategorin 
omfattar område med utsatthet och den andra inte. På så sätt har de två kategorierna en gemensam 
variabel (befolkningsstorlek) och en variabel som skiljer sig åt (grad av utsatthet). Vad gäller 
befolkningsantal så ska kommunerna som väljs omfatta mellan cirka 90 000 – 110 000 människor. 
Utöver ovannämnda urvalskriterier som gäller grad av utsatthet och befolkningsantal, har ett 
ytterligare urvalskriterium tillkommit som innebär att översiktsplanerna ska ha vunnit laga kraft från 
och med 2014, ett urvalskriterium som är viktig för översiktsplanernas relevans i nutid.   
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  Kategori A Kategori B 
 
 
 
 
Urvalskriterier  

GGrad av 
uutsatthet*  

Kommuner MED  
områden med utsatthet 

Kommuner UTAN  
områden med utsatthet 

IInvånarantal  Invånarantal i respektive 
ÖP; 
90 000 – 110 000 

Invånarantal i respektive 
ÖP; 
90 000 – 110 000 

LLagakraft  ÖP vunnit lagakraft från 
och med år 2014 

ÖP vunnit lagakraft från 
och med år 2014 

 
*Kommuner som omfattar områden med utsatthet listas i Polisens (2017, s. 41) rapport och 
benämns i den här tavlan ’Kommuner med områden med utsatthet’. Alla övriga kommuner 
benämns i den här tavlan för ’kommuner utan områden med utsatthet’.  

Som går att avläsa utifrån ovanpresenterade tavla är alla urvalskriterier identiska i de två kategorierna 
förutom urvalskriterium som gäller Graden av utsatthet som skiljer sig åt; i den ena kategorin väljs 
kommuner som omfattar områden med utsatthet medan det i den andra kategorin väljs kommuner 
utan områden med utsatthet. Annars är resterande urvalskriterierna detsamma i båda kategorierna.  

I nästkommande två tabeller där den ena tabellen benämns Kategori A och den andra Kategori B, 
presenteras urvalskriterierna mer detaljerat än i förgående tabell. Här presenteras även kommunerna 
vars översiktsplan valts att undersökas.  

Kategori A  
(Kommuner MED områden av utsatthet) 
  

 Botkyrka  Borås  
Grad av utsatthet*  3 3  
Invånarantal  93 106 112 178 
År då ÖP vann lagakraft  2014 2018 

 

Kategori B  
(Kommuner UTAN områden av utsatthet) 

 Gävle  Nacka  
Grad av utsatthet*  Ej utsatt Ej utsatt  
Invånarantal  101 455 103 656 
År då ÖP vann lagakraft  2017 2018 

 
*Polisen (2017, s. 41) definierar i sin rapport tre grader av utsatthet; Utsatt, Särskilt utsatt och 
Riskområde. I tavlan benämns de tre graderna i siffror från utsatt till särskilt utsatt respektive 1 
till 3. Alla övriga kommuner som inte ingår i polisens (2017) lista av områden med utsatthet 
benämns i den här tavlan som Ej utsatta.  

I kartan nedan visas vart kommunerna ligger i Sverige. Kommunerna med utsatthet (Botkyrka och 
Borås) är markerade i ljusblått medan kommunerna utan utsatthet (Gävle och Nacka) är markerade i 
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mörkblått. Som det går att avläsa från kartan ligger två kommuner i Stockholmsregionen och är relativt 
små. De andra två kommunerna ligger i andra delar av Sverige och är lite större i area.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figur 2: Kartor över indelningar: Sveriges kommuner 
(SCB) 

 
 

 

4.3 Metod - Innehållsanalys 
Innehållsanalys är metod som används för att analysera det valda datamaterialet i undersökningen. I 
den här studien kommer innehållsanalysen användas för att analysera de valda översiktsplanerna som 
presenteras under förgående underrubrik. Vid applicering av innehållsanalys utgår forskaren från att 
empiri kan delas in i olika kategorier (Ingvar Jacobsen 2015, s.136). Styrkorna med innehållsanalys är 
att metoden kan appliceras till vilken empiri som helst och följer vanligen en logisk och tydlig procedur 
(Denscombe 2014, s.392). Proceduren börjar med att forskaren lyfter upp relevanta enheter från 
empirin såsom exempelvis ord, meningar eller textstycken, för att sedan kategorisera enheterna så att 

Gävle 

Botkyrka 

Nacka 

Borås 
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de stämmer överens med de olika kategorierna. När detta är gjort kan forskaren analysera likheter och 
olikheter med de olika enheterna inom de olika kategorierna (Ingvar Jacobsen 2015, s.136). Ytterligare 
beskriver Denscombe (2014, s.392–393) proceduren som ett sätt att kvantifiera innehållet i texter.  

Den här undersökningen går till stor del ut på att undersöka hur kommunerna tagit ställning till social 
hållbarhet implicit. Denscombe (2014, s. 392–393) pekar på att innehållsanalys syftar till att avslöja 
dolda budskap i texten och ger möjligheten att upptäcka en djupare mening med texten som 
författaren inte nödvändigtvis förmedlar medvetet. Med den anledningen anses det lämpligt att 
använda innehållsanalys vid analysering av översiktsplanerna. Den här innehållsanalysen kommer 
därmed bedrivas som en kvalitativ metod då texten kommer värderas för att kunna kategoriseras. 
Svagheterna med tillämpning av innehållsanalys är att delar av texten som väljs ut i analysen riskerar 
att förlora sin kontext i den övriga texten och på så sätt blir det en utmaning att hantera textens 
underförstådda meningar (Denscombe 2014, s. 393).   

 

4.3.1 Tillvägagångssätt och applicering av innehållsanalys  
Vägledande underkategorier 
Efter det skett ett urval där kapitel/ avsnitt i översiktsplanen sorteras bort, är det dags att fördjupa sig 
och analysera den kvarstående texten för att göra ett ytterligare urval där textavsnitt plockas ut för att 
brytas ner i en tavla. Hur väljs textavsnitten ut? I stort sätt kommer textavsnitt väljas ut beroende om 
de passar in i minst ett av Partridges (2005) fem baskriterier för social hållbarhet; livskvalitet, rättvis, 
integration, tillgänglighet, och deltagande processer. Textavsnitt som kan komma att passa in under 
respektive baskriterium beskrivs mer ingående under 3 Teori.  

Tavla 1 
Partridges (2005) fem baskriterier för social hållbarhet; livskvalitet, rättvis, integration, tillgänglighet, 
och deltagande processer, där baskriterierna används som grund för utformningen av tavla 1 som 
visas nedan. Tanken med att fylla i tavlan är att utföra olika kodningar och förkortningar för att hålla 
tavlan så kort och koncist som möjlighet men att samtidigt under processen inte förlora relevant 
information. Nyckelord som söks efter i översiktsplanen är underkriterierna som nämns ovan.  
 
Exempel: Ett exempel på hur tavla 1 fylls i visas i tavlan nedan. Det valda textsnittet som analyserats 
citeras nedan;  

” Barn, äldre och funktionsnedsatta är särskilt beroende av närhet till lättillgängliga grön- och 
naturområden för lek, spontan fysisk aktivitet, rekreation och återhämtning… I Nacka bör det 
finnas en sammanhängande och variationsrik grönstruktur, rik på upplevelser och med både 
orörd natur och moderna stadsparker.” (Nacka kommun 2018, s. 25).  

Nyckelordet i citatet är återhämtning vilket kan kopplas till människans psykiska hälsa och anses därför 
vara passande under livskvalitet. Kommunen beskriver att återhämtning kan uppnås genom 
sammanhängande grönstruktur och en variation av olika slags grönområden, vilket tillskrivs under 
planeringsåtgärd som grönområden. Citatet anger att olika resurssvaga grupper är särskilt beroende 
av närhet till grönområden vilket innebär att citatet förutom tillhörande livskvalitet även berör social 
rättvisa och tillgänglighet. Om viss information saknas, exempelvis om planeringsåtgärd saknas så 
kommer fältet markeras med ’_’.  
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KKategori  NNyckelord   PPlaneringsåtgärd  KKoppling till annan kkategori  

11) Livskvalitet  Återhämtning Grönområden Tillgänglighet, social rättvisa 

22) Social rättvisa     

33) Integration     

44) Tillgänglighet     

55) Deltagande processer     

Tavla 1 

 

Tavla 2 
Tavla 1 beräknas vara lång, omfattande och ’rörig’ vilket kan försvåra förmedlingen av informationen 
som tillkommer i tavlan. Tavla 2 kommer utgöra en kortfattad version av tavla 1 och därmed bifogas i 
den flytande texten.   

Siffrorna som står i tavlans första rad motsvarar baskriterierna; 
1 är Livskvalitet 
2 är Social rättvisa  
3 är integration 
4 är tillgänglighet 
5 är deltagande process  
 
Exempel på hur tavla 2 ska fyllas i beskrivs härnäst; En identifiering av social hållbarhet som tas upp i 
översiktsplanen och som exempelvis angår ’ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta’ kryssa då med X 
såsom visas i tavla 2 nedan;  

 1 2 3 4 5 Planeringsåtgärd 
Livskvalitet       
?       
?       
?       
?       
?       
?       
Social rättvisa       

Barn       
Demokrati       
Funktionsnedsatta X   X   
Olika grupper       
Kvinnor       
Människans grundläggande behov       
Rätten till mat       
Socioekonomiskt svaga grupper       
Tillgång till rent vatten       
Trygg       
Äldre       
Integration       

Integration       
Tillgänglighet       

Tillgänglighet, närhet       
Deltagande process       

Deltagande process       
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Tavla 2 

Anledningen till att det finns ett frågetecken på raderna under livskvalitet beror på (och som nämns 
ovan) att underkriterierna för livskvalitet inte identifierats ännu utan kommer identifieras i och med 
analysen av översiktsplanerna.  

 

Tavla 3  
Tavla 3 är lite annorlunda från tavla 1 och 2 då den enbart inriktar sig på mål och strategi. Tavlan har 
en enkel uppbyggnad och precis som tavla 2 så motsvarar siffrorna de olika baskriterierna (se under 
Tavla 2 för att förstå vilken siffra som motsvarar vilket baskriterium). Under ’Mål och visioner’ skrivs de 
olika målen och visionen som presenteras i en översiktsplan. Sedan kryssas det i vilken/vilka 
baskriterier som ett mål eller strategi motsvarar. Krysset följer antingen bokstaven ’E’ eller bokstaven 
’I’ beroende om de nyckelorden som nämns är explicit eller implicit utryckta av kommunen som 
kopplade till social hållbarhet. Uppbyggnaden av tavlan kan komma att variera i viss omfattning, 
beroende på översiktsplanens innehåll.   

MMål och sstrategi  NNyckelord  11  22  33  44  55  
       
       
       
       

 

Analysram 
Medan tavlorna fylls i kommer även ett antal frågor besvaras. Tanken är att tavlorna ska användas som 
hjälpmedel för att besvara forskningsfrågorna. Frågorna beskrivs och förklaras härnäst;  

 

o Hur beskrivs hållbar utveckling och hur beskrivs den sociala hållbarheten i förhållande till de 
andra aspekterna? 

Här beskrivs hur hållbar utveckling och social hållbarhet ligger som underlag för kommunernas 
arbete mot en hållbar utveckling. Syftet med frågan är även att få en övergripande bild för hur 
mycket utrymme den sociala hållbarheten får i jämförelse till de andra aspekterna.  

 

o Hur är riktlinjer kopplade till social hållbarhet?  

Syftet med den här frågan är att förstå hur kommunerna identifierar social hållbarhet i 
översiktsplanens vision/ mål/ strategier. I första hand kommer vision/ mål/ strategier som 
kommunerna explicit kopplar till social hållbarhet. I andra hand kommer vision/ mål/ strategier 
som anses lägga stor fokus på hållbarhet att tas upp.  

 

o Vilka planeringsåtgärder har en direkt koppling till social hållbarhet? 

Genom att undersöka vilka planeringsåtgärder som kommunerna explicit kopplar till social 
hållbarhet, är det tänkt att få en förståelse för vilka planeringsåtgärder som kommunerna lägger 
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vikt på utifrån social hållbarhet. Detta är i sin tur menat att bidra med en bredare förståelse för 
hur kommunerna ser på social hållbarhet.  

 

o Vilka planeringsåtgärder kan kopplas till social hållbarhet? 

Den här frågan syftar till att förstå vilka planeringsåtgärder som kommunerna indirekt kopplar till 
social hållbarhet. Genom att undersöka planeringsåtgärder som utrycks direkt respektive indirekt 
skapas en hierarki som kan tydliggöra vilka planeringsåtgärder kommunerna lägger vikt på utifrån 
social hållbarhet, samt vilka planeringsåtgärder som inte har en direkt koppling till social 
hållbarhet och som därmed istället kan vara en följd av uppfyllandet av en annan 
hållbarhetsaspekt eller liknande.  
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5 RESULTAT 
5.1 Botkyrka kommun 
Botkyrkas översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 22 maj 2014. Översiktsplanen är uppdelad i 
sex kapitel. Första kapitel omfattar förord och sammanfattning medan andra kapitel omfattar vision 
och utmaningar för kommunens utveckling i en hållbar riktning. Tredje kapitlet handlar om 
kommunens fem planeringsstrategier; Leva klimatsmart, plats att växa, Hemma i storstaden, Nära till 
stadsnatur och utrymme för kreativitet. Fjärde kapitel; Markanvändningsstrategi, Femte kapitel; 
Mellankommunala intressen och riksintressen och sjätte kapitel; Register med mera anses inte 
medföra relevans för den här studien och har därför uteslutits ur denna undersökning.  

SStrategier  NNyckelord  11  22  33  44  55  
S1) Leva klimatsmart Närhet, hälsa, rätten till mat, 

tillgång till rent vatten 
xI xE  xE  

S2) Plats att växa Hälsa, trygghet, integration. 
Hemkänsla, funktionsnedsatta, 
äldre 

xE xE xI   

S3) Hemma i storstaden Tillgänglighet, dialog, integration, 
funktionsnedsatta, trygghet, 
samhörighet, status/ identitet, 
rötter/ minnen… 

xE xE xE xE xE 

S4) Nära till storstadsnatur Närhet, mötesplats, återhämtning, 
välbefinnande, kultur, identitet, 
tillhörighet, stolthet 

xE   xI  

S5) Utrymme för kreativitet Deltagande, inflytande, 
samhörighet, hemkänsla, 
integration, trygghet, hälsa 

xE xE xE  xE 

 
Hur beskrivs hållbar utveckling och hur beskrivs den sociala hållbarheten i förhållande till de andra 
aspekterna? 

I Botkyrka översiktsplans vision anges att kontraster, kreativitet och nyfikenhet är förutsättningar för 
en hållbar framtid. Vidare anser kommunen att de mänskliga rättigheterna (MR) är en central 
utgångspunkt i kommunens arbete mot en hållbar utveckling. Kommunen anger att de mänskliga 
rättigheterna har sin utgångspunkt i antidiskrimineringsprinciper som handlar om att alla grupper i 
samhället ska ha samma rättigheter och möjligheter. Kommunen presenterar verksamhetsområden 
som är kopplade till de mänskliga rättigheterna och som de valt att prioritera (Botkyrka kommun 2014, 
s. 17, 18); 

 
”• Jämställdhet  
• Interkulturellt Botkyrka  
• Barnrättsperspektivet  
• Demokrati och delaktighet  
• Folkhälsa  
• Funktionsnedsättning och tillgänglighet  
• Trygghet och säkerhet” (Botkyrka Kommun 2018, s. 18).  
 

Kommunen identifierar inte de valda verksamhetsområdena som social hållbarhet men det kan 
uppfattas som tydligt att kommunen syftar att dessa verksamhetsområden handlar om att uppnå 
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social hållbarhet. De flesta ovannämnda verksamhetsområdena kan kopplas till Partridge baskriterium 
social rättvisa medan folkhälsa även kan hamna under livskvalitet. ’Interkulturellt Botkyrka’ handlar 
enligt kommunen om att människor med olika bakgrund ska kunna mötas för at öka känslan av tilliten, 
tryggheten och den sociala sammanhållningen, vilket kan kopplas till integration (Botkyrka Kommun 
2014, s. 62).  

Kommunen pekar på att de har en symbol av ett hjärta som synliggör de sociala konsekvenserna som 
kopplas till kommunens MR-dimensionerna (Botkyrka Kommun 2014, s. 62). Med den anledningen 
kommer kommunens MR-dimensioner och alla citat som markeras med ett hjärta att betraktas som 
explicit utryckta. Ingen annan aspekt utav hållbarhetsaspekterna har en liknande motsvarande symbol 
som synliggör ekonomiska och ekologiska konsekvenser vilket kan bottna i att fokus i översiktsplanen 
ligger på den sociala hållbarhetsaspekten. För övrigt identifierar kommunen varken de andra 
aspekterna inom hållbar utveckling eller hur de olika aspekterna förhåller sig till varandra, vilket skiljer 
sig från de övriga översiktsplanerna som undersökts. Detta tolkas som att Botkyrka Kommun valt att 
arbeta mot en hållbar utveckling med den sociala aspekten i fokus.  

Hur är riktlinjer kopplade till social hållbarhet?  
Hemma i storstaden, är enligt Botkyrka Kommun (2014, s. 58) en strategi för att uppnå social 
hållbarhet. Strategin handlar om att människor ska känna sig hemma i staden genom att skapa 
mötesplatser och förbättra förbindelser inom Botkyrka och till Storstockholm. Goda förbindelser anses 
underlätta jobbsökande och pendling till jobb. Kommunen anser att känslan av hemtillhörighet är 
individuell och kan betyda annorlunda för olika människor men att det fortfarande går att hitta 
faktorer som påverkar individers hemkänsla och dessa är; samhörighet och tillit, trygghet, status, 
identitet, utbud, civilsamhälle, fysisk omgivning, inflytande, rötter och minnen. Kommunen lägger även 
vikt vid utbud av service och mötesplatser som skapar förutsättningar till att träffas och samverka med 
andra (Botkyrka Kommun 2014, s. 10). Kommunen pekar på den här strategin som den viktigaste 
utmaningen i arbetet mot en hållbar utveckling (Botkyrka kommun, s. 59), vilket återigen kan betona 
kommunens fokus på den sociala aspekten framför de andra hållbarhetsaspekterna. 

Kommunen anser att alla ska han en jämlik tillgång till stadens alla arenor och att tillgänglighet leder 
till integration (Botkyrka kommun s. 64). Vidare anser kommunen att integration och trygghet leder till 
hemkänsla (Botkyrka Kommun 2014, s. 10). Detta är ett exempel då baskriterierna visar sig vara 
beroende av varandra som med stora drag kan förklaras som att tillgänglighet och social rättvisa leder 
till ökad integration som i sin tur leder till ökad livskvalitet (hemkänsla).  

Vilka planeringsåtgärder har en direkt koppling till social hållbarhet? 
Åtgärder som nämns under strategin Hemma i storstaden är mötesplatser, funktionsblandning, 
samlande stråk, spännande arkitektur, blandning av upplåtelseformer. Kommunen fokuserar även på 
ökad tillgänglighet som är tänkt att uppnås genom åtgärder som angår prioritering av hållbara 
transporter.   
 
Under Leva klimatsmart anser kommunen att det bör satsas på en mer jämställd och jämlik tillgång till 
staden genom; anläggning av fler cykelvägar och cykelparkeringar, göra om vissa vägar till gator, 
bostadsbebyggelse i kollektivtrafiknära lägen, reservera plats för infraparkeringar i områden nära 
pendeltågsstationer, utbyggnad av höghastighetståg Under samma strategi motiverar kommunen 
även att bevarande av åkermark stödjer rätten till mat för framtida generationer och att bevarande av 
vattenskyddsområden bidrar till rätten till rent vatten för framtida generationer (Botkyrka Kommun 
2014, s. 45).  
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Under strategin plats att växa anser kommunen att förtätning är bra för hälsan eftersom det leder till 
aktiv transport samt att funktionsblandning leder till ökad trygghet. (Botkyrka Kommun 2014, s. 45, 
47). Kommunen anser därmed att funktionsnedsatta har samma rättigheter och att arkitektur därför 
bör anpassas för alla (Botkyrka kommun 2014, s. 57).  

Under strategin Plats för kreativitet anser kommunen att alla stadsdelar bör omfatta lokaler och 
anläggningar där människor med olika bakgrund kan mötas. Människor bör påverka och vara delaktiga 
i utformningen av sin miljö vilket påverkar upplevelsen av hemkänsla och samhörighet. Kommunen vill 
ge utrymme för olika sociala aktiviteter genom anläggning av lokaler och arenor i alla stadsdelen, vilket 
anses öka integrationen. En blandning av upplåtelseformer bidrar därmed för människor med olika 
bakgrund att kunna bo sida vid sida medan funktionsblandning bidrar till ökad trygghet. Slutligen anser 
kommunen att arbetstillfällen bör öka för att öka folkhälsan i kommunen (Botkyrka kommun 2014, s. 
86, 88, 89).   

Med strategin Nära till storstadsnatur anser kommunen att grönområden är sociala mötesplatser för 
människor och att gränser mellan privat och offentligt ska förbättras i grönområden för att dessa ska 
användas i större utsträckning. Därmed vill kommunen förstärka gröna stråk och göra de trygga och 
’snygga’. Därmed anse en rik kulturmiljö öka känslan av stolthet, samhörighet och livskvalitet. 
(Botkyrka Kommun 2014, s. 72, 78).  

Vilka planeringsåtgärder kan kopplas till social hållbarhet? 
Alla åtgärder som hittats i Botkyrka Kommuns översiktsplan som kan kopplas till social hållbarhet 
verkar utryckas explicit av kommunen.   

5.2 Borås kommun 
Borås Stads översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 12 april 2018. Översiktsplan är uppdelad i 
inledning och ytterligare tre delar; del 1, del 2 och del 3. I inledningen tar kommunen upp 
hållbarhetssyn, vision och fem målområden som kommunen valt att fokuseras på och som dessutom 
handlar om hur kommunen tagit hänsyn till den hållbara utvecklingen. (Borås Kommun 2018, s. 20). 
Nästkommande kapitel benämns Del 1 Utvecklingsstrategi där till åtta planeringsprinciper tas upp och 
beskrivs. Del 2 Mark- och vattenanvändning har valts att uteslutas ur den här undersökningen 
eftersom kapitlet till stor del handlar om mark- och vattenanvändning i utpekade kommundelar. Del 3 
Hänsyn och riksintressen kommer också uteslutas ur undersökningen då kapitlet främst handlar om 
hänsyn och riksintressen samt Miljökonsekvensbeskrivning. 

MMålområden  NNyckelord  11  22  33  44  55  
M1) En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse Trygghet, närhet  xI  xI  
M2) Infrastruktur som hanterar tillväxten Hälsa, tillgänglighet xI   xI  
M3) God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv Hälsa, välbefinnande, trygghet, 

tillgänglighet, integration 
xI xI xI xI  

M4) Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn Hälsa, välbefinnande, närhet  xI   xI  
M5) Regioncentrum med nationell och internationell 
koppling 

Tillgänglighet    xI  

SStrategier  NNyckelord  11  22  33  44  55  
S1) Bostadsbyggande och boendemiljöer Integration, tillgänglighet, något för 

alla 
 xI xI xI  

S2) Gröna och blå strukturer Hälsa, tillgänglighet xI   xI  
S3) Trafik, transporter och mobilitet Trafiksäkerhet, tillgänglighet  XI  XI  
S4 Sociala och hälsosamma livsmiljöer Närhet, integration, gemenskap, 

trygghet, hälsa, barn, kvinnor 
xI xI xI XI  

S5 Näringsliv, arbetsplatser och handel Tillgänglighet    XI  
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S6 Tillgång till samhällsservice Tillgänglighet, trygghet, barn, 
upplevelser 

 xI  XI  

S7 Bebyggelseutveckling i mindre orter och på landsbygden       
m) Stadsbyggnad och arkitektur Välbefinnande, livskvalitet, 

demokrati 
xI xI    

 
 

Hur beskrivs hållbar utveckling och hur beskrivs den sociala hållbarheten i förhållande till de andra 
aspekterna? 
Kommunen beskriver hållbar utveckling med utgångspunkt i Brundtlandrapporten som innebär att en 
hållbar samhällsutveckling är en utveckling som ”… tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Kommunen anser att social välfärd i 
ett hållbart samhälle går hand i hand med ekonomisk tillväxt och god miljö. (Borås Kommun 2018, s. 
7). På så sätt visar kommunen på en stark koppling mellan de socioekonomiska hållbarhetsaspekterna 
respektive mellan de socioekologiska hållbarhetsaspekterna.  

Borås Stad (2018, s. 7) anser att översiktsplanen ska främja en positiv social utveckling med 
hälsosamma livsmiljöer, närhet till att möta andra människor samt till kulturella upplevelser. 
Kommunen anser att social hållbarhet i kommunen kan främjas genom att sträva efter ett långsiktigt 
hållbart samhälle med likvärdiga och goda levnadsförhållanden för alla. Därmed är tillgång till 
integration, jämlikhet, hälsa, trygghet, gemenskap och kultur är självklara i ett hållbart samhälle;  

”För Borås är det självklart att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle med likvärdiga och goda 
levnadsförhållande för alla. Därför ska tillgång till utbildning, gemenskap, trygghet, hälsa, jämlikhet, 
integration och kultur vara självklara.” (Borås stad 2018, s. 7). 

Med citatet ovan menas att kommunen tagit hänsyn till fyra av Partridge (2005) fem kriterier; 
tillgänglighet, integration, social rättvisa och livskvalitet.  

Hur är riktlinjer kopplade till social hållbarhet?  
Kommunen utrycker inte ett mål som är direkt kopplat till social hållbarhet. Trots detta anses 
målområdet God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv att endast handla om den sociala aspekten inom 
hållbarhet samtidigt då målområdet tar upp många faktorer som behandlas inom social hållbarhet 
såsom; hälsa, välbefinnande, trygghet, tillgänglighet och integration. Kommunen menar att människor 
med olika bakgrund ska kunna mötas i staden samt leva sida vid sida. Den bebyggda miljön ska vara 
tillgänglig för alla och det ska vara enkelt att ta sig mellan stadens olika arenor. Därmed ska det vara 
möjligt att leva ett enkelt vardagsliv med närhet till offentlig service, och det ska kännas tryggt att ta 
sig fram till fots eller med cykel. Sist ska människors livsmiljöer vara hälsosamma, med närhet till 
grönområden och inte behöva påverkas negativt av buller. (Borås 2018, s. 23). Detta mål kan kopplas 
till integration, tillgänglighet, social rättvisa och livskvalitet.  

Kommunen anser att tillgång till kultur är en självklarhet i som bidrar till ett hållbart samhälle. På 
individuell nivå anses kultur uppfylla individers önskemål och frihet, samt ha en stor betydelse för 
individens livskvalitet och välbefinnande. Utöver detta anses kultur bidra till ett mer öppet, 
demokratiskt och inkluderande samhälle. (Borås Kommun, s. 7, 53). På så sätt anses tillgänglighet 
överlappa med livskvalitet respektive social rättvisa.  

Vilka planeringsåtgärder har en direkt koppling till social hållbarhet? 
Kommunen anser att det ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är viktigt med en blandning av olika 
boendeformer. Därmed anser kommunen att det är viktigt att staden binds samman för att öka 
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tillgängligheten (Borås Stad 2018, s. 7, 23). Blandning av boendeformer visar sig i översiktsplanen 
kopplas till integration. ’Binda samman staden’ kommer i sin tur att kopplas till ökad trygghet och 
integrationen.  

Vilka planeringsåtgärder kan kopplas till social hållbarhet? 
Kommunen anser att närhet till grönområden och till andra funktioner främjar hälsa och 
välbefinnande. Därmed bör bostäder planeras så att människors hälsa inte påverkas negativt av buller 
(Borås Stad 2018, s. 7, 23).  
 
Med målområdet En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse menar kommunen att en tät och 
funktionsblandad stad ökar tryggheten och främjar närhet till service. Kommunen menar att dessa 
åtgärder även har ekonomiska och ekologiska fördelar (Borås Stad 2017, s. 20). En ytterligare åtgärd 
som kan leda till trygghet är att olika stadsdelar binds samman med gång- och cykel förbindelser 
(Borås Stad 2018, s. 28).  
 
Med målområdet Infrastruktur som hanterar tillväxten menar kommunen att ett yteffektivt 
transportsystem är bra för hälsan och att det behövs fler hållbara transporter för att öka 
tillgängligheten. (Borås Stad 2017, s. 22). 
 
Gemenskap och social interaktion anses kunna uppnås genom förtätning, god arkitektur och närhet till 
grönområden (Borås Stad 2018, s. 53, 39).  

 

5.3 Gävle kommun 
Gävle Kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017. Översiktsplanen 
är delad i tre delar. Del A omfattar översiktsplanens mål, strategier, riktlinjer och allmänna intressen.  
Del B omfattar kommunområden som översiktsplanen fördjupar sig i och del C omfattar 
konsekvensbeskrivning och genomförandebeskrivning. Av denna anledningen kommer del B och C 
uteslutas ur den här undersökningen.  

Del A är i sin tur uppdelad i fyra delar där fösta delen tar upp inledningen. I den andra delen tar 
kommunen upp vision, mål och strategier. Kommunen tar upp tre centrala mål; (i) Gävle - en av 
Sveriges bästa miljökommuner, där tillväxt leds i hållbar riktning, (ii) Attraktiva livsmiljöer i stad och på 
landsbygd, (iii) Gävle kommun - en tillväxtmotor i regionen, och sedan ett antal strategier under 
respektive mål. Målen som Gävle tar upp liknar mer visioner medan strategierna mer liknar en 
blandning av mål och strategier. I tredje delen tar kommunen upp utgångspunkter som legat som 
grund för deras arbete mot en hållbar utveckling samt hur kommunen kommit att definiera hållbar 
utveckling. Sedan presenteras olika styrdokument som legat som grund för översiktsplanen. Fjärde 
delen benämns Allmänna intressen, där kommunen tar upp övergripande vatten- och markanvändning 
i kommunen men även planeringsåtgärder som kopplas till strategierna. Av den anledningen kommer 
även den delen ingå i studien.  

MMålområden  ooch strategier  NNyckelord  11  22  33  44  55  
M1) Gävle är en av Sveriges bästa miljökommuner, där 
tillväxt leds i hållbar riktning 

Hälsa xI xI    

S1a) Hushållning med naturresurser Rent dricksvatten   xI    
S1b) Minskade utsläpp för hälsosamma livsmiljöer Hälsa xI     
S1c) Bebyggelseutveckling i samverkan med hållbara 
transporter 
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M2) Attraktiva livsmiljöer i staden och på landsbygden Närhet, trygghet, hälsa, 
stimulerande fritid 

xI xI  xI xI 

S2a) Det goda livet för alla Barn, tillgänglighet, stimulerande 
fritid, integration, återhämtning, 
deltagande process 

xE xE xE xE xE 

S2b) Ta vara på platsens värde Närhet, välbefinnande xI   xI  
S2c) Övergripande strategi för bebyggelseutveckling Närhet    xI  
S2d) Landsbygdsutveckling Tillgänglighet    xI  
M3) En tillväxtmotor i regionen Tillgänglighet    xI  
S3a) Hållbar, effektiv och tillförlitlig infrastruktur och 
kommunikation 

Tillgänglighet    xI  

S3b) En attraktiv plats för företagande Tillgänglighet    xI  
S3c) Strategisk markanvändning       

 

Hur beskrivs hållbar utveckling och hur beskrivs den sociala hållbarheten i förhållande till de andra 
aspekterna? 
Gävle Kommuns (2017) syn på den hållbara utvecklingen, tillsammans med Vision 2025, förklaras ligga 
som grund för översiktsplanens framtidsbild, mål och strategier. Kommunen hänvisar till definitionen 
av hållbar utveckling i Brundtlandrapporten som innebär att hållbar utveckling är en utveckling som ”… 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov”. Kommunen förklarar tydligt vad de menar med de tre olika hållbarhetsaspekterna samt hur de 
hänger ihop. De beskriver att den sociala hållbarheten är målet om det goda livet för alla medan det 
ekonomiska perspektivet är ett medel för att uppnå det goda livet för alla. Den ekologiska 
hållbarheten är ramen för de två ovannämnda aspekterna. Kommunen beskriver att denna grundsyn 
på hållbar utveckling utgör utgångspunkt för allt kommunen gör för arbetet med att utveckla 
kommunen. (Gävle Kommun 2017, s. 21).  

Vidare beskriver kommunen vad de menar med varje aspekt. Den sociala hållbarheten handlar om att 
bygga ett långsiktigt hållbart och dynamiskt samhälle där alla har möjligheten att leva ett gott liv. 
Kommunen menar att social hållbarhet exempelvis kan handla om ett fungerande socialt liv, vackra 
miljöer, mötesplatser och möjligheter för alla. Samhället är integrerat, tryggt, tillgängligt, jämställt och 
alla ges möjligheten till inflytande och delaktighet (Gävle kommun 2017, s. 21). Detta kan kopplas till 
baskriterierna social rättvisa, integration, tillgänglighet och deltagande process.. 

Gävle kommun (2017) anser lägga särskilt stor vikt på att uppfylla den ekologiska hållbarhetsaspekten 
då kommunen tar upp en tabell som medger vilka av översiktsplanens mål och strategier som har 
bäring på de nationella miljökvalitetsmålen. Därmed nämns FN-s 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 
som kommunen anser ligga som utgångspunkt för de miljöstrategiska programmen. (Gävle kommun 
2017, s.20).  

Hur är riktlinjer kopplade till social hållbarhet?  
Kommunen anser att strategin det goda livet för alla är en strategi för att uppnå social hållbarhet 
(Gävle Kommun 2017, s.21). Strategin handlar om att skapa socialt hållbara livsmiljöer med goda 
uppväxtvillkor för barn och unga, gott boende och ökad tillgänglighet för människor att ta sig mellan 
olika målpunkter. Kommunen anser att människor med olika bakgrund ska kunna mötas i staden och 
att de offentliga miljöerna ska upplevs som trygga, säkra och jämställda. Kommunen tar även upp 
närheten till grönområden som viktig för lek, motion, återhämtning och vila. Därmed ska Gävleborna 
ges plats för inflytande och delaktighet i planeringen. (Gävle Kommun 2017, s.21, 14). Detta kan 
kopplas till alla fem baskriterier: social rättvisa, tillgänglighet, integration, livskvalitet och deltagande 
process.  
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Vilka planeringsåtgärder har en direkt koppling till social hållbarhet?  
Under strategin Det goda livet för alla anger kommunen att funktionsblandning och förtätning ökar 
boendes närhet till olika målpunkter. Kommunikationer ska förbättras genom bra gång- och 
cykelvägar, kollektivtrafik och digital infrastruktur. Offentliga miljöer ska förnyas så att de upplevs som 
trygga, tillgängliga för alla och jämställda. Ny bebyggelse ska beså av ett utbud av olika boendeformer 
för att människor ska kunna bo i orten under livets alla skeden samt för att skapa förutsättningar för 
integration. Bebyggelsen ska bindas samman för att öka tryggheten, jämställdheten och närheten till 
olika målpunkter. Detta kan kopplas till tillgänglighet, social rättvisa och integration.  

Under bebyggd miljö gör kommunen en koppling till strategin det goda livet. Kommunen tar mestadels 
upp planeringsåtgärder som nämns under det goda livet men en planeringsåtgärd som inte nämns är 
följande; Mellanrummet mellan bebyggelse ska utvecklas så att gemensamma målpunkter ska skapas. 
Kommunen anser att koncentration av bebyggelse i närhet till kollektivtrafik skapar förutsättningar för 
närhet och tillgänglighet till olika målpunkter. Tillgång till grönska ska därmed vara god vilket kräver att 
olika grönområden skyddas. (Gävle Kommun 2017, 48, 50). 

Vilka planeringsåtgärder kan kopplas till social hållbarhet? 
Kommunen anser att arkitektur som tilltalar människor och som är väl gestaltad kan komma att 
påverka människors välbefinnande och därför är det viktigt att skapa miljöer med hög arkitektonisk 
kvalitet (Gävle Kommun 2017, s. 50). Kommunen gör inte direkt koppling mellan god arkitektur och 
social hållbarhet och menar att god arkitektur även bidrar till näringslivet. En till åtgärd som 
kommunen kopplar till människans välbefinnande är tillgång till idrottsanläggningar och friluftsliv, 
samt tillgång till upplevelserika miljöer (Gävle Kommun 2017, s. 67). Kommunen menar därmed att 
gävlebornas delaktighet i planeringen och deras tillgång till upplevelserika miljöer bidrar till deras 
stolthet (Gävle Kommun s. 10–11, 67).  

5.4 Nacka kommun 
Nacka Kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 21 maj 2018. Översiktsplanen är 
uppdelat i 4 avsnitt. Det första avsnittet omfattar inledning, visioner och övergripande mål. De 
övergripande målen som ligger som grund till översiktsplanen är; (i) Bästa utveckling för alla, (ii) 
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka, (iii) Stark och balanserad tillväxt, och (iv) Maximalt värde för 
skattepengarna. I samma avsnitt beskriver kommunen hur sin syn på hållbar utveckling och på de tre 
aspekterna inom hållbar utveckling. Därefter följer andra avsnittet där kommunen presenterar sex 
målområden. Dessa målområden visar sig vara en blandning av mål och planeringsåtgärder. I tredje 
kapitel tar kommunen upp 4 Stadsbyggnadsstrategier som går in på planeringsåtgärder för mer 
specifika områden och som därför kommer uteslutas ur den här studien. Fjärde kapitel benämns Mark 
-och vattenanvändning som tar upp specifika kommundelar och som bland annat handlar om 
riksintressen och miljökvalitetsnormer. Därmed kommer fjärde kapitel också uteslutas från studien 
med undantag för första underrubriken; Generella riktlinjer för planering och byggande som handlar 
om mer generella riktlinjer för planeringen.  

Övergripande mål  Nyckelord  1  2  3  4  5  
M1) Bästa utveckling för alla Hälsa, jämlikhet, inflytande xI xI   xI 
M2) Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Trygghet, god tillgänglighet  xI  xI  
M3) Stark och balanserad tillväxt       
M5) Maximalt värde för skattepengarna God service, dialog xI    xI 
Utmaningar och målområden        

UM1) Ett effektivt och klimatanpassat transportsystem Tillgänglighet, hälsa, 
trafiksäkerhet 

xL   xI  
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UM2) En attraktiv och hållbar byggd miljö Hälsa, närhet, integration, 
samhörighet, trygghet 

xI xI xI xI xI 

UM3) Värna natur och vatten för rekreation och biologisk mångfald Hälsa, trygghet, 
välbefinnande, tillgänglighet 

xI xI xI xI  

UM4) Mångfald och trygghet i livets alla skeden Hälsa, trygghet, jämlikhet, 
funktionsnedsatta, äldre, 
välbefinnande, inflytande, 
integration, kultur 

xI xI xI xI xI 

UM5 Starkt näringsliv, bra handelsutbud och gott om mötesplatser 
i hela Nacka 

Närhet, integration, äldre  xI xI xI  

UM6 Ett regionalt tänkande i planeringen Tillgänglighet    xI  
 

Hur beskrivs hållbar utveckling och hur beskrivs den sociala hållbarheten i förhållande till de andra 
aspekterna? 
Nacka kommun (2018) anser att översiktsplanen ska ligga som grund för Nackas utveckling mot ett 
hållbart samhälle. Med detta innebär att översiktsplanen ska skapa förutsättningar för välbefinnande, 
god miljö och socialt liv. (Nacka kommun 2018, s. 13). Kommunen beskriver att hållbar utveckling 
handlar om att balansera olika krav då det inte är möjligt att uppfylla alla krav. Därmed hänvisas det till 
definitionen av hållbar utveckling i Brundtland rapporten som innebär att hållbar utveckling är en 
utveckling som ”… tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillgodose sina behov”. (Nacka kommun 2018, s. 13).  

Kommunen anser att ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle där människans grundläggande 
behov uppfylls. Vidare anser kommunen att ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle med god 
livsmiljö och många mötesplatser. Därmed strävar kommunen efter trygghet och minimering av antal 
olyckor i alla åldrar. Vidare anser kommunen att planeringen bör anpassas för de olika grupperna som 
samhället består av för att underlätta vardagslivet för alla. Alla ska därmed ha samma rättigheter och 
röra sig fritt i samhället vilket kan uppnås genom att alla grupper i samhället involveras i 
planeringsprocessen. (Nacka Kommun 2018, s. 13–14). Kommunen explicita tolkning av social 
hållbarhet kan alltså kopplas till baskriterierna; social rättvisa, tillgänglighet och deltagande process.  

Hur är riktlinjer vision/ mål/ strategier kopplade till social hållbarhet?  
Kommunen nämner inte explicit några mål som är kopplade till social rättvisa explicit. I 
översiktsplanens vision lägger kommunen fokus på öppenhet vilket innebär att planprocessen för att 
ta fram översiktsplanen präglats av öppenhet och dialog med medborgarna. (Nacka kommun 2018, s. 
12).  

Under målet Bästa utveckling för alla beskriver kommunen hur utveckling ska gynna och anpassas till 
alla grupper i samhället och att ’inflytande på riktigt’  kännetecknar Nacka. Under målet Attraktiva 
livsmiljöer i hela Nacka anser kommunen att attraktiva livsmiljöer är trygga och med god 
framkomlighet (Nacka kommun 2018, s. 12). Dessa mål kan kopplas till tillgänglighet, deltagande 
process och social rättvisa.  

Med målområdet Mångfald och trygghet i livets alla skeden tas det upp många aspekter som kopplas 
till social hållbarhet. Kommunen anser att alla åldrar och grupper i samhället har goda möjligheter att 
leva och bo i Nacka. Alla människor känner sig trygga vilket bottnar i människors tillit till samhället och 
till andra människor samt inför kommunens framtida utveckling. Under det målområdet tar 
kommunen även upp följande underrubriker: 

o Folkhälsa i fokus 
Utifrån det nationella folkhälsoarbetet anser Nacka att följande aspekter är relevanta för 



  
 

35 
 
 

Nacka; där delaktighet, ekonomiska och sociala förutsättningar samt uppväxtvillkor för barn 
och unga och fysisk aktivitet. Kommunen ser det som utmaning att ge alla boenden inflytande 
i samhällsutvecklingen, att ge alla möjligheter att utföra fysisk aktivitet och öka integrationen 
mellan människor med olika socioekonomisk bakgrund samt i olika åldrar (Nacka Kommun 
2018, s. 28, 29).  
 Utmaningar: Integration, inflytande, hälsa.  
 

o Världens bästa skola och förskola 
Alla har rätt till stimulerande lärande och trygg arbetsmiljö. Därmed är valfriheten viktig då det 
ska finnas en mångfald av pedagogiska inriktningar.  

 

o Stöd till grupper med särskilda behov 
Nacka kommun ska vara en bra kommun at bo i för äldre och funktionsnedsatta.  

 

o Tillgång till ett rikt och varierat utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter 
I Nacka ska det finnas god tillgång till idrotts- och fritidsanläggningar då dessa är efterfrågade 
av kommuninvånarna.  

 

o Tillgång till mångsidig kulturverksamhet av hög kvalitet  
Nackaborna ska ha tillgång till kultur som en aktivitet och som en del i det pedagogiska 
lärandet. Därmed bidrar kultur till integration.  

 

o Ett tryggt och säkert Nacka 
Trygghet bidrar till ökat välbefinnande. En miljö som är befolkad under dygnets alla timar och 
som är lätt att orientera i upplevs som tryggt.  
 

Vilka planeringsåtgärder har en direkt koppling till social hållbarhet? 
Kommunen nämner inga planeringsåtgärder som kan kopplas till social hållbarhet förutom att man 
försäkrar boende för äldre och funktionsnedsatta. (Nacka Kommun 2018, s.29). 

Vilka planeringsåtgärder kan kopplas till social hållbarhet? 
Kommunen anser att ett mer effektivt transportsystem ökar tillgängligheten. En till åtgärd som 
kommunen kopplar till tillgänglighet är funktionsblandning som leder till ökad tillgänglighet för 
grupper som inte har möjlighet att förflytta sig långt. Därmed anser kommunen att ökad tillgänglighet 
till stränder och grönområden främjas genom vägvisning, och att dessa ställen är lätta att nå med 
hållbara transporter samt med barnvagnar och rullstol. Det anses därmed viktigt att tydliggöra gränsen 
mellan privat och offentlig då det leder till ökad tillgänglighet (Nacka Kommun 2018, s. 16, 20, 26).  
 
En blandning av boendeformer, verksamheter och mötesplatser anses kunna leda ökad integration 
och samhörighet. Kommunen anser även att medborgardialog och mötesplatser kan leda till ökad 
integration (Nacka Kommun 2018, s. 20, 34). 
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Utveckling av gång- och cykelvägar anses kunna leda till en aktiv livsstil och därmed en ökad folkhälsa. 
Hälsosamma livsmiljöer är tänkta att uppnås genom att det i tidigt skede tas hänsyn till frågor som 
angår buller, föroreningar och lokalklimat. Detta resulterar i att vissa områden inte är lämpliga att 
bebyggas. Kommunen anser därmed att grönområden har en betydelse för människans psykiska och 
fysiska hälsa och föreslår åtgärder som bevarande av befintliga grönområden och utveckling av nya 
För att öka folkhälsan nämner kommunen att det är viktigt att alla grupper ska ges utrymme i 
planeringsprocessen. (Nacka Kommun 2018, s. 18, 20, 24–25, 29). 

Inomhusklimat och byggmaterial anses därmed vara viktigt för människors välbefinnande. Även kultur 
har en påverkan på människans välbefinnande och identitet och därför bör kulturvärden tas tillvara 
och utvecklas (Nacka Kommun 2018, s. 20, 22). 
 
Information såsom markerade slingor och stigar hjälper människor att lokalisera sig i naturen vilket 
anses leda till ökad trygghet. De flesta olyckor för äldre sker i hemmet vilket kommunen anser kan 
förebyggas genom information. Andra sätt att öka tryggheten är genom funktionsblandning, belysning 
och att inte separera olika trafikslag i onödan (Nacka Kommun 2018, s. 20, 26, 58).  

Närliggande handel anses viktig för människor som saknar tillgång till bil. Kommunen nämner att mark 
ska försäkras för framtida behov av skolor och förskolor. Därmed ska det skapas bra utemiljöer i 
närhet av skolor och förskolor. (Nacka Kommun 2018, s. 34).  
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 

6.1 diskussion 
I förra avsnittet undersöktes hur social hållbarhet implementerats i de undersökta översiktsplanerna. I 
det här kapitlet diskuteras om återkommande mönster i översiktsplanen samt mer signifikanta 
skillnader mellan översiktsplanerna eller skillnader som kan ha sitt ursprung i graden av utsatthet i de 
olika kommunerna som översiktsplanerna tillhör.  

Av översiktsplanerna framgår det alla översiktsplanerna förutom Botkyrkas översiktsplan, hänvisar till 
Bruntlandrapporten i sin definition av hållbar utveckling. Botkyrka Kommun definierar hållbar 
utveckling med de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt, vilket kan tolkas som att kommunen 
identifierar hållbar utveckling med den sociala hållbarhetsaspekten som grund. Det kan betyda att 
Botkyrka Kommunen aktivt valt att fokusera på den sociala aspekten. Förutom i Botkyrkas 
översiktsplan så beskrivs det därmed i resten av översiktsplanerna hur kommunerna ser på de olika 
aspekterna inom hållbarhet samt relationen mellan aspekterna. Till skillnad från Botkyrka kommun, 
ger Gävle kommun skenet av att fokusera på den ekologiska hållbarheten då kommunen i sin vision 
beskriver Gävle som Sveriges bästa miljökommun och även ägnar ett helt avsnitt i översiktsplanen till 
att beskriva miljömässiga mål och utmaningar. Resterande två kommuner verkar inte lägga någon 
tydlig fokus på någon särskild hållbarhetsaspekt.  

Det visar sig finnas många likheter mellan kommunernas tolkning av social hållbarhet. Alla 
kommunerna kommer att utrycka social hållbarhet explicit i på en grundläggande nivå som 
förekommer i inledande avsnitt av översiktsplanerna. De flesta kommuner använder sig av följande 
faktorer för att beskriva social hållbarhet på den nivån; tillgänglighet, trygghet, hälsa, hänsyn till 
funktionsnedsatta, deltagande och inflytande, integration och barnperspektivet. De faktorer som 
tillkommer i alla undersökta översiktsplaner och som utrycks explicit på den nivån är; trygghet och 
tillgänglighet. De faktorer som kommer i tre av fyra översiktsplaner är; integration och delaktighet. 
Sedan varierar de olika faktorerna inom de olika översiktsplanerna. 

Går man ner en skala till mål och strategier i översiktsplanerna så är det inte lika självklart att social 
hållbarhet utrycks explicit. I Borås och Nackas översiktsplaner utrycks inte något specifikt mål som 
handlar om social hållbarhet men det gick ändå att hitta ett/en mål/strategi i respektive översiktsplan 
där det framgår tydligt att målet fokuserar på den sociala hållbarhetsaspekten.  

Målområdet Mångfald och trygghet i livets alla skeden i Nackas översiktsplan anses indirekt handla om 
social hållbarhet då målet fokuserar på hälsa, goda uppväxtvillkor för barn genom bra skolor och 
förskolor, integration, boende för äldre och funktionsnedsatta, trygghet och säkerhet samt tillgång till 
kultur, idrotts- och fritidsverksamheter.  

Målområdet God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv i Borås översiktsplan anses också indirekt handla 
om den sociala hållbarhetsasekten då målet handlar om integration genom att människor lever sida 
vid sida, tillgänglighet, närhet till service, trygghet, hälsosamma livsmiljöer och med närhet till 
grönområden. 

I Botkyrkas översiktsplan anses strategin Hemma i storstaden vara direkt kopplad till social hållbarhet. 
Strategin fokuserar på tillgänglighet, integration, mötesplatser och hemkänsla. Kommunen beskriver 
att tillgänglighet leder till integration vilket skapar hemkänsla. På så sätt beskrivs en hierarki där det 
ena leder till det andra.  
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I Gävles översiktsplan är strategin det goda livet för alla en strategi med direkt koppling till social 
hållbarhet. Strategin lägger fokus på socialt hållbara livsmiljöer, med särskilt hänsynstagande för goda 
uppväxtvillkor för barn och ungdomar, ökad tillgänglighet, integration genom möten i staden, gott 
boende och offentliga miljöer som är trygga och jämställda.  

Borås Stad nämner inget som kan kopplas till deltagande process i sin översiktsplan, vilket däremot går 
att hitta i de andra översiktsplan. En annan skillnad som gäller deltagande process är att det i de 
studerade översiktsplanerna går att avläsa att de flesta baskriterierna har en stark koppling och att de 
vid många tillfällen överlappar varandra. Baskriterium deltagande process överlappar och kopplas 
däremot sällan till andra baskriterier. Den ända översiktsplanen som studerades där det gick att se ett 
samband mellan deltagande process och andra baskriterier är i Nackas översiktsplan. Där motiverar 
Nacka kommun att en öppen planeringsprocess ger utrymme för dialog och inflytande, och har bättre 
förutsättningar till att främja integration, tillgänglighet och folkhälsa. Det förhållandevis stora 
utrymmet som deltagande process fått i Nackas översiktsplan är något som stack ut i analysen av 
plandokumenten. Förutom deltagande process som både är ett baskriterium och en åtgärd som Nacka 
kommun fokuserar på, så lägger kommunen även fokus på andra ’mjuka åtgärder’. Dessa kan 
exempelvis handla om spridning av information för att förebygga olyckor eller markering av stigar i 
naturen för att öka trygghet och tillgänglighet.  

Som nämns ovan så lägger Botkyrka kommun mer fokus på den sociala hållbarheten än vad de övriga 
översiktsplanerna gör. Detta kommer även till utryck då Botkyrka många gånger förhåller sig explicit 
till social hållbarhet i översiktsplanen. Det visar sig dock inte finnas någon större skillnad mellan 
Botkyrka kommuns implementering av social hållbarhet i översiktsplanen och med andra 
översiktsplaner implementering av begreppet, vad gäller själva innehållet. Ett exempel på detta 
tillkommer härnäst; Gävle anser att god arkitektur leder till ökat välbefinnande men utrycker detta 
inte som direkt kopplat till socialt hållbart. Botkyrka Kommun utrycker att spännande arkitektur som 
kopplat till social hållbarhet då det är kopplat till en strategi som kommunen anser leda till social 
hållbarhet. Som framgår av exemplet anser båda kommunerna att god och spännande arkitektur leder 
till ökat välbefinnande. Den ända skillnaden är att Botkyrka kommun utrycker detta som direkt kopplat 
till social hållbarhet medan Gävle kommun inte gör det.  

Medan många sätt att definiera social hållbarhet i översiktsplanen är väldigt lika så går det även att se 
skillnader vad gäller planeringsåtgärder. Ett exempel handlar om att alla kommuner nämner hur 
planeringen kan användas för att tillgodose funktionsnedsatta, men det visar sig att 
planeringsåtgärderna för att tillgodose funktionsnedsatta ser annorlunda ut i olika översiktsplan. 
Botkyrka och Borås anger åtgärder som angår utformning för att öka tillgängligheten för 
funktionsnedsatta i det offentliga rummet.  

Hursomhelst finns det även flera återkommande åtgärder i översiktsplanerna. Alla kommuner verkar 
vara eniga om att förtätning leder till ökad trygghet, att mötesplatser är en förutsättning för 
integration, och att närhet till grönområden leder till ökat välbefinnande. Vissa kommuner anser att 
god arkitektur och kultur leder till ökad identitet/ välbefinnande/ hemkänsla.  

6.2 Slutsats 
Alla kommuner förutom Botkyrka definierar hållbar utveckling med utgångspunkt från 
Brundtlandrapporten. Botkyrka skiljer sig från de andra översiktsplanerna i det avseendet att 
kommunen har de mänskliga rättigheterna som grund för översiktsplanens riktlinjer mot en hållbar 
utveckling. Trots detta visar sig Botkyrka kommun inte skilja sig från resterande översiktsplaner vad 
gäller innehåll, alltså tas det i Botkyrkas översiktsplan upp liknande aspekter för att identifiera social 
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hållbarhet som i de andra översiktsplanerna. Den översiktsplanen som anses skilja på sig mest vad 
gäller deras tolkning av social hållbarhet är Nacka kommun. Nacka Kommun lägger alltmer fokus på 
dels ’mjuka åtgärder’ och dels vid att involvera medborgarna i samhällsutveckling i större utsträckning 
än de andra översiktsplanerna. Det går inte att hitta en signifikant skillnad mellan kommunerna med 
och utan utsatthet. En skillnad är att de utsatta kommunerna lägger mer fokus på integration. I den 
explicita tolkningen av social hållbarhet exempelvis så nämner Nacka inte integration. En annan 
skillnad som gick att avläsa är att kommunerna med utsatthet (Botkyrka och Borås) tar upp 
planeringsåtgärder som de kopplar till integration och som handlar om att binda samman staden 
genom att minska fysiska och sociala barriärer. Som nämns tidigare i arbetet så brukar områden med 
utsatthet vara avskilda både fysiskt och socialt. Därmed kan den här planeringsåtgärden vara typiskt 
för kommuner med områden av utsatthet.  

Det visar sig finnas många likheter mellan kommunernas tolkning av social hållbarhet. Alla 
kommunerna kommer att utrycka social hållbarhet explicit i på en grundläggande nivå som 
förekommer i inledande avsnitt av översiktsplanerna. Återkommande faktorer som kommunerna 
använt sig av för att beskriva social hållbarhet på den grundläggande nivån är; tillgänglighet, trygghet, 
hälsa, hänsyn till funktionsnedsatta, deltagande och inflytande, integration och barnperspektivet. 
Därav är trygghet, tillgänglighet, integration och delaktighet de mest återkommande faktorerna på 
den nivån. En slutsats som kan dras utifrån detta är att kommunerna fokuserar på aspekter som kan 
kopplas till social rättvisa på en mer allmän nivå. På en mer konkret nivå som angår mål och strategier 
är det allt vanligare att kommunerna nämner faktorer som kan kopplas till livskvalitet och 
välbefinnande, och det är inte självklart att kommunerna utrycker social hållbarhet explicit. Det går 
dock att hitta minst en strategi eller mål i respektive översiktsplan som tydligt visar sig vara inriktad på 
social hållbarhet.  

Även om faktorer för att beskriva social hållbarhet på en grundläggande nivå är väldigt lika i de 
undersökta översiktsplanerna så kan åtgärder som kommunerna tar upp i samband med faktorerna, 
komma att skilja på sig. Samtidigt förekommer även många liknande åtgärder som är återkommande i 
översiktsplanerna.  

6.3 Kritisk diskussion av uppsatsen  
Det visade sig svårt att undersöka hur de olika kommunerna ser på social hållbarhet på olika nivåer 
vilket beror på att många kommuner verkar blanda vision, mål och åtgärder med varandra. Ett 
exempel på detta är att strategier som nämns i Gävles översiktsplan bättre skulle passa in som mål. 
Målen i översiktsplanen skulle därmed bättre kunna passa in som vision eftersom målen beskriver ett 
önskvärt tillstånd. Ett annat exempel rör Botkyrkas översiktsplan där målen är invecklade i 
översiktsplanens strategier.  

Metoden bestod av en innehållsanalys som kompletterades med forskningsfrågorna. Vid framtagandet 
av nyckelord i tavla 2 som skulle kopplas till social hållbarhet var utgångspunkten att nyckelorden 
skulle passa in i Partridges baskriterier. Det visade sig vårt att avgränsa de olika baskriterierna då de 
ofta visade sig överlappa varandra. Avgränsningen av dessa baskriterier har gjorts utifrån egna 
tolkningar vilket kan ha påverkat slutresultaten.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Anledningen till att det inte gick att hitta skillnader mellan kommuner med och utan utsatthet kan 
bero på att alla andra urvalskriterier är lika för båda sorters kommuner. Anledning till detta kan vara 
två alternativ; antingen innebär detta att grad av utsatthet inte är en komponent i sig som påverkar 
hur en kommun implementerar social hållbarhet i sin översiktsplan i någon större utsträckning. Ett 
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annat alternativ kan vara att fler översiktsplaner med områden med och utan utsatthet skulle behöva 
undersökas för att kanske hitta ett återkommande mönster. I nästa stycke ges exempel på vad som 
menas med ’ett återkommande mönster’.  

Som nämns ovan så tillhör de översiktsplaner som skiljde sig som mest från de undersökta 
översiktsplaner, Nacka och Botkyrka kommun. Att Nacka fokuserar mer på ’mjuka åtgärder’ och 
deltagande process skulle kunna vara ett kännetecken för kommuner utan utsatthet. Detta visar sig 
dock inte stämma överens med Gävle kommun som också är en kommun utan utsatthet och som inte 
lägga någon större vikt på ’mjuka åtgärder’ eller deltagande process än vad Botkyrka och Borås 
kommun gör. Av den anledningen skulle det vara intressant att studera ifall andra kommuner med och 
utan utsatthet för att se om kommuner utan utsatthet generellt sätt fokuserar mer på dessa två 
faktorer.  

Förutom undersökning av områden med och utan utsatthet är det av intresse att undersöka 
översiktsplaner med andra urvalskriterier som skiljer översiktsplanerna åt, för att bättre förstå hur 
olika variabler kan ha olika påverkan på hur kommuner i Sverige implementerar social hållbarhet.  

Med anledningen att tolkningar av social hållbarhet i de olika översiktsplanerna visar sig vara liknande 
skulle det vara intressant att inrikta sig på en mer praktisk nivå och undersöka planeringsåtgärder som 
används för att uppnå social hållbarhet mer ingående. Planeringsåtgärder i den här undersökningen 
undersöktes inte särskilt ingående eftersom fokus legat på själva definitionen av social hållbarhet.  
Vidare skulle det vara intressant att undersöka relationen mellan de olika hållbarhetsaspekterna och 
mellan planeringsåtgärderna.  

Även om kommunerna tar upp riktlinjer för en hållbar utveckling så kan det vara viktigt att notera att 
översiktsplanerna fortfarande endast är ett vägledande dokument. Med den anledningen anser 
Boverket (2017c) att det är en utmaning att utforma ett system för uppföljning av riktlinjerna i 
översiktsplaner. Därmed anses översiktsplaners stora omfattning och de komplexa sambanden mellan 
översiktsplanens riktlinjer och hur den efterkommande planeringsprocessen ser ut, försvåra 
möjligheten för kommuner att styra utvecklingen genom sina översiktsplaner (Boverket 2017c). Med 
detta menas att även om kommunen tar upp riktlinjer för social hållbarhet så kan det fortfarande 
ifrågasättas i vilken grad riktlinjerna faktiskt kommer att förvekligas. Det skulle därför vara av nytta att 
undersöka om och hur kommuner uppföljer riktlinjer i sina översiktsplaner för att inte riskera att 
översiktsplaner blir ett säljningsdokument som omfattar agendor och ’fina ord’. Detta skulle kunna 
uppmuntra översiktsplanens trovärdighet och dess faktiska relevans för planeringen.  
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BILAGOR 

 
Botkyrka 1 2 3 4 5 Planeringsåtgärd 
Livskvalitet      
Hemkänsla x x  x  Infrastruktur, grönområden, kultur 
Hälsa x     Infrastruktur, förtätning, arbetstillfällen 
Individers önskemål       
Valfrihet x     Infrastruktur, förtätning 
Välbefinnande/ välmående x   x  Infrastruktur, grönområden 

 
Livskvalitet       
Rötter/minnen  x     Kultur, bebyggelse 
Självkänsla       
Social gemenskap, tillhörighet x     Kultur, mötesplats, grönområde 

 
Status/ identitet x     Kultur, arkitektur 
Stolthet       
Återhämtning       
Social rättvisa      

Barn  x   x Utemiljö 
Demokrati       
Funktionsnedsatta  x  x x Arkitektur 
Kvinnor  x  x  Infrastruktur 
Människans grundläggande behov       
Rätten till mat       
Socioekonomiskt svaga grupper       
Tillgång till rent vatten  x    Vattenskyddsområde 
Trafiksäkerhet       
Trygghet  x    Funktionsblandning, utformning, mötesplatser 
Äldre  x  x   
Integration      

Integration  x x x  Mötesplatser, infrastruktur, binda ihop staden, 
förtätning, varierande boendeformer, kultur 

Tillgänglighet      

Tillgänglighet, närhet  x x x  Infrastruktur, mötesplatser, evenemang, kultur, 
grönområden, information, belysning, trygghet, 
uteaktiviteter, friluftsliv 

Deltagande process      

Dialog, delaktighet, inflytande  x   x Samtal, dialog 
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Borås 1 2 3 4 5 Planeringsåtgärd 
Livskvalitet      
Hemkänsla       
Hälsa 
 

x   x  Grönområde, infrastruktur, buller, förtätning 

Individers önskemål x   x  Arbete, kollektivtrafik, service, offentliga rum 
Valfrihet x     Blandad bebyggelse 
Välbefinnande, välmående x   x  Grönområde, kultur 
Livskvalitet x   x  Kultur 
Rötter/ minnen       
Självkänsla x     Möten 
Social gemenskap, tillhörighet x     Förtätning, god arkitektur, mötesplats, grönområden 
Status/ identitet       
Stolthet x     Kultur 
Återhämtning       
Social rättvisa      

Barn  x  x x Parker och grönområden, kvalitetsmiljöer, delaktiga i 
planering, infrastruktur 

Demokrati  x  x  Kultur 
Funktionsnedsatta  x   x Utformning av offentliga rum 
Kvinnor  x    Trygghet 
Människans grundläggande behov       
Rätten till mat       
Socioekonomiskt svaga grupper       
Tillgång till rent vatten       
Trygghet 
 

 x    Handel, samhällsfunktioner, utemiljöer, förtätning, 
funktionsblandning, infrastruktur, binda staden 

Äldre  x  x  Förtätning, närhet 
Integration      

Integration 
 

  x   Varierande boendeformer, funktioner, lokalisering, god 
arkitektur, målpunkter, binda staden, mötesplatser 

Tillgänglighet      

Tillgänglighet, närhet x   x  Bebyggelse, infrastruktur, lokalisering 
Deltagande process      

Dialog, delaktighet, inflytande       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

46 
 
 

 

 

Gävle 1 2 3 4 5 Planeringsåtgärd 
Livskvalitet       
Hemkänsla       
Hälsa x x    Sanering, placering, lokalisering och utformning av 

bebyggelse 
Individers önskemål       
Valfrihet       
Välbefinnande/ välmående x     Grönområden, infrastruktur, arkitektur, upplevelserika 

offentliga miljöer, tillgång till idrottsanläggningar och 
friluftsliv 

Livskvalitet       
Rötter/ minnen       
Självkänsla       
Social gemenskap/ tillhörighet x      
Status/ identitet       
Stolthet x    x Kultur, mötesplatser, inflytande, attraktiva miljöer, 

upplevelserika offentliga miljöer 
Återhämtning x   x  Grönområden 
Social rättvisa       

Barn  x    Uppväxtvillkor 
Demokrati       
Funktionsnedsatta  x    Boendemiljö 
Kvinnor  x  x  Infrastruktur, offentliga miljöer, binda samman bebyggelse, 

offentliga miljöer 
Människans grundläggande behov       
Rätten till mat       
Socioekonomiskt svaga grupper       
Tillgång till rent vatten  x    Skydda vattentäkter 
Trafiksäkerhet       
Trygghet  x    Förtätning, funktionsblandning, binda samman bebyggelse, 

offentliga miljöer 
Äldre  x    Boendemiljö 
Integration       

Integration  x x x  Funktionsblandning, grönområden 
Tillgänglighet       

Tillgänglighet, närhet  x x x  Kollektivtrafik, offentliga miljöer, grönområden, kultur, 
funktionsblandning, förtätning, placering av bebyggelse, 
infrastruktur 

Deltagande process       

Dialog, delaktighet, inflytande  x   x  
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Nacka 1 2 3 4 5 Planeringsåtgärd 
Livskvalitet      
Hemkänsla       
Hälsa x     Infrastruktur, buller, föroreningar, grönområden, 

fritidsverksamheter, kultur 
Individers önskemål       
Valfrihet       
Välbefinnande/ välmående x     Byggmaterial, kultur, grönområde, fritids- och 

idrottsverksamheter, kultur 
Livskvalitet x     Grönområden 
Rötter/ minnen       
Självkänsla       
Social gemenskap/ tillhörighet x     Grönområden, mötesplatser, fritids- och 

idrottsverksamheter, kultur, verksamheter 
Status/ identitet x     Kultur 
Stolthet       
Återhämtning x     Grönområden 
Social rättvisa      

Barn x x  x x Delaktighet, kultur, grönområden, skola, förskola 
Demokrati       
Funktionsnedsatta  x  x  Närhet, grönområden, bra information, handel, service, 

boende 
Kvinnor  x  x  Infrastruktur, service 
Människans grundläggande behov  x  x  Grönområden, handel, service 
Rätten till mat       
Socioekonomiskt svaga grupper  x    Fritids- och idrottsverksamheter 
Tillgång till rent vatten       
Trygghet  x   x Mötesplats, lokalisering, arbetsmiljö, tillit, 

brottsförebyggande, skadeförebyggande, information, 
funktionsblandning, verksamheter, information, 
belysning, deltagande 

Äldre  x  x  Grönområden, handel, service, boende 
Integration      

Integration   x  x Funktionsblandning, mötesplatser, kultur, deltagande 
Tillgänglighet      

Tillgänglighet, närhet  x  x x Mötesplatser, infrastruktur, inflytande, tät stad, 
funktionsblandning, handel, grönområden, trygghet 

Deltagande process      

Dialog, delaktighet, inflytande  x   x Planeringsprocess, dialog, kultur, fritidsaktiviteter 
 

 

 

 

 


