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Förord 

Det här är mitt kandidatarbete i fysisk planering, som är skrivet 
under vårterminen 2010 med Agneta Sundberg som handledare. 
Det var inte lätt att komma fram till vad jag skulle skriva om, 
men tillslut var det ett möte på samhällsbyggnadsförvaltningen i 
Karlshamn som ledde in mig på ett spår. De förklarade hur  
utvecklingen i centrala Asarum nu ser ut och undrade om jag ville 
ta mig an det ur valfritt perspektiv. 

Det fanns många tänkbara infallsvinklar, men den jag slutligen 
valde är den som du nu håller i din hand eller scrollar dig igenom. 
Det handlar om social hållbarhet inom fysisk planering och hur 
utvecklingen i Asarum kan se ut. 

Ett stort tack till samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlshamn och 
övriga personer jag har varit i kontakt med på kommunen under 
arbetets gång. Jag vill även tacka familj och vänner för värdefulla 
synpunkter och stöttande ord.

Karlskrona i maj 2010

Linda
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Sammanfattning
Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle där alla  
människor kan leva sina vardagsliv utifrån sina egna behov. Det 
ska vara jämställt, tryggt och demokratiskt och finnas möjlighet 
för möten mellan människor. Samhällsstrukturen spelar en 
avgörande roll för hur våra vardagsliv ser ut och den fysiska 
planeringen har ett ansvar när det gäller att forma socialt hållbara 
miljöer.

I arbetet analyseras begreppet social hållbarhet och hur planeraren 
kan arbeta med frågor som rör jämställdhet, medborgar- 
deltagande, mötesplatser och trygghet. Olika metoder som  
ortsanalys och sociala konsekvensbeskrivningar beskrivs och ett 
exempel på hur en kommun kan arbeta med den sociala aspekten i 
planeringen ges, i det här fallet Karlshamn kommun.

I den avslutande delen diskuteras utvecklingen av orten Asarum 
norr om Karlshamn, sett utifrån den fysiska planerarens roll och 
ett socialt hållbarhetsperspektiv.

Arbetet vänder sig främst till de som studerar eller arbetar med 
samhällplanering av något slag, men kan även vara av intresse för 
kommuner eller den enskilde som vill veta mer om sociala  
aspekter inom fysisk planering.

”Planeringen är ju inte en teknisk fråga, 
utan när du sitter där och ritar så har 
du ju en jäkla massa behov som du ska 

tillfredsställa.”
Förvaltningssamordnare Bernt Ibertsson vid intervju
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1. Inledning
En stad eller ett samhälle är ingenting utan sina människor. Men 
hur bygger vi ett samhälle där alla känner sig delaktiga på lika 
villkor, där människor kan träffas och knyta kontakter och som 
inger en känsla av trygghet?

Fysisk planering handlar om mark- och vattenanvändning i stort, 
men i slutändan är det mänskliga behov som ska tillgodoses. Den 
kompakta medeltidsstaden var till för fotgängaren och inbjöd 
till möten mellan olika samhällsklasser, oberoende av ålder, kön 
eller arbetsgrupp. Samhällsplaneringen har under efterkrigstiden 
och den moderna stadsplaneringsepoken kännetecknats av en 
segregerande funktionalism. Arbete, bostäder och service har 
separerats och format enformiga, isolerade grupper. Det har lett 
till minskad kontakt med övriga samhället och fattigare och mer 
enformiga miljöer (Gehl 2001).

Idag råder en annan syn på staden som går tillbaka till gamla ideal 
med funktionsblandning i form av en mix av arbete, bostäder och 
service. Vi uppmanas att ”bygga samhället hållbart”, men vet 
någon egentligen vad som är hållbart, och hur möter vi framtiden 
på bästa sätt?

De sociala frågorna är något som har intresserat mig under  
utbildningens gång. Jag är av åsikten att planeringen kan bidra till 
att skapa och förstärka sociala relationer och jag anser att det är 
viktigt att hela tiden ha med det sociala, mänskliga perspektivet 

vid planläggning av områden. 

När Karlshamn kommun gav mig frågan om jag ville studera 
centrala Asarums utveckling utifrån valfritt perspektiv så valde 
jag därför att fokusera på de sociala frågorna. Asarum är på väg 
att genomgå en strukturförändring i de centrala delarna av orten, 
då bibliotek, skola, föreningsverksamheter m.m. ska lämna sina 
lokaler och istället inrymmas i ett nytt bildningscentrum sydost 
om centrum. ICA Supermarket på orten lämnar också sina lokaler 
när en ny stormarknad öppnar i närheten. Frågan är då hur den 
fysiska planeringen kan förhålla sig till utvecklingen och vad som 
ska hända med de centrala delarna.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med arbetet är att komma fram till exempel på hur den 
fysiska planeringen kan arbeta med social hållbarhet, för att sedan 
kunna ge riktlinjer för utvecklingen av Asarums centrum. För att 
nå dit behövs en analys av vad begreppet social hållbarhet innebär 
och exempel på hur den fysiska planeringen kan arbeta med det.
Frågeställningar som känns aktuella för arbetet och som jag har 
valt ut är följande:

• Vad står social hållbarhet för?
• Hur kan den fysiska planeringen bidra till arbetet med social 
hållbarhet? 
• Hur kan utvecklingen av centrala Asarum se ut, sett utifrån den 
fysiska planeringens roll och ett socialt hållbarhetsperspektiv?
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1.2 Material och metod 

Arbetet inleds med en litteraturstudie för att gå igenom  
bakgrunden till begreppet social hållbarhet i lagar och politik, 
och för att beskriva den fysiska planeringens roll. Jag har här 
valt att studera politiska dokument och svenska lagar som under 
utbildningens gång har relaterats till fysisk planering och sociala 
aspekter. 

I den andra delen av arbetet fokuseras litteraturstudierna till 
forskning om planering inom de fyra områdena jämställdhet, 
medborgardeltagande, mötesplatser och trygghet. Här refereras 
till verk skrivna av forskare som tar upp sambandet mellan fysisk 
planering och sociala frågor. Några av de viktigaste namnen 
nämns kort här nedan.

Sören Olsson är professor i socialt arbete och har länge  
studerat hur människor påverkas av den fysiska miljön. Olsson 
har studerat grannskap, hur stadsplaneringen påverkar människor 
och vilka sociala konsekvenser som den fysiska planeringen kan 
innebära. I arbetet har jag använt mig av hans böcker Det  
offentliga stadslivets förändringar (1998) och Lokala torg – liv, 
miljö och verksamheter på förortstorg (2004), samt en underlag-
srapport som han har skrivit om sociala konsekvenser i arbetet 
med Västlänken (2005).

Louise Nyström är arkitekt och professor. Nyström är särskilt 
intresserad av arkitekturens och stadsbyggandets betydelse för 

det offentliga livet och vardagslivet. Jag har i arbetet använt mig 
av hennes bok Arkitektur för livet - om nutidens arkitektur mellan 
dåtid och framtid (2006).

Anita Larsson är arkitekt och forskare som undervisat bl.a. i
översiktlig planering och medborgardeltagande. Larsson har 
skrivit forskningsrapporter, artiklar och en bok om genus- 
perspektivet i den svenska översiktliga planeringen. Tillsammans 
med Anne Jalakas gav Larsson 2008 ut boken Jämställdhet nästa! 
Samhällsplanering ur ett genusperspektiv, som jag i arbetet  
använt mig av i avsnitten om jämställdhet och  
medborgardeltagande.

Carina Listerborn är en forskare som fokuserar på offentliga rum 
och lyfter frågan om stereotypa bilder av kvinnan i det offentliga 
rummet utifrån ett genus- och trygghetsperspektiv. I arbetet har 
jag använt mig av hennes skrift Tryggare stad – kan man  
förändra rädslans platser? (2000) som är utarbetad i samarbete 
med stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

För att få ett perspektiv på hur arbetet med social hållbarhet i 
en kommun kan se ut genomförde jag en ostrukturerad intervju 
med förvaltningssamordnare Bernt Ibertsson i Karlshamn. Under 
intervjun använde jag mig av ljudupptagning för att underlätta 
transkriberingen av materialet. Frågorna jag använde som grund 
under intervjun återfinns som bilaga.
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Den sista delen består av en fallstudie av orten Asarums centrala 
delar. Studien innebar en inventering av området där jag  
dokumenterade med kamera och anteckningar på karta. Jag har 
även studerat aktuella planhandlingar för det nya bildningscentret 
samt dokument från utbildningsförvaltningen som tar upp  
lokalhanteringen i Asarum. 

Kartmaterialet som används i arbetet är hämtat från  
Lantmäteriets digitala kartbibliotek och några av kartorna har jag 
producerat själv i AutoCAD, utifrån grundkarta med tillstånd från 
Karlshamn kommun.

1.3 Avgränsning

Arbetet är skrivet under vårterminen 2010 och faller inom ramen 
för ett kandidatarbete i fysisk planering, motsvarande 15 hp.

Innehållsmässigt är arbetet avgränsat till att beskriva hur den  
fysiska planeringen kan arbeta med social hållbarhet. De  
ekologiska och ekonomiska aspekterna tas bara upp där det är 
nödvändigt för sammanhanget. 

Jag har valt att fokusera på fyra områden som jag anser har  
relevans för fysisk planering; jämställdhet,  
medborgardeltagande, mötesplatser och trygghet. Jag är medveten 
om att det finns fler infallsvinklar som inte ryms inom detta  
kandidatarbete. 

Geografiskt sett utgör arbetet en analys av hur Karlshamn  
kommun arbetar med social hållbarhet och en framtida utveckling 
av de centrala delarna av orten Asarum i ovan nämnda kommun 
studeras.

Asarums läge i förhållande till Karlshamn
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2. Social hållbarhet  

 - en bakgrund

I det här kapitlet analyseras bakgrunden till begreppet social 
hållbarhet och dess koppling till den fysiska planeringen. En 
redogörelse för framväxten av begreppet hållbar utveckling görs 
och vidare analyseras vilken plats den sociala dimensionen har i 
dagens svenska lagar och mål, och hur det i sin tur kan kopplas 
till fysisk planering. 

2.1 Hållbar utveckling

I Hållbar utveckling underifrån beskriver Jan Olsson m.fl. (2005 
s. 13-15) hur begreppet hållbar utveckling har vuxit fram som 
idé och spridits på såväl global som nationell nivå. Begreppet 
lanserades i Brundtlandkommissionens rapport Vår gemensamma 
framtid 1987, med det numera välkända citatet som återfinns här 
intill. Den bärande idén i rapporten var hållbar utveckling sett 
utifrån tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social.  
Dimensionerna är beroende av varandra och måste vägas  
samman på ett balanserat sätt för att en hållbar utveckling ska 
kunna uppnås.

I rapporten formulerades en dagordning för vad som uppfattades 
som hela världens gemensamma problem och utmaningar när det 
gällde miljö och utveckling. Vid FN:s Riokonferens 1992  
fullföljdes Brundtlandrapportens perspektiv och begreppet  
 

”Hållbar utveckling är en utveckling som 
möter dagens behov utan att kompromissa 

om möjligheterna för framtida generationer 
att möta sina behov.”

 
Ur Brundtlandrapporten 1987

De tre hållbarhetsaspekterna ska vägas samman på ett balanserat sätt
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hållbar utveckling intog en central roll för samhällsutvecklingen i 
världen. 

2.1.1 Agenda 21 

I samband med Riokonferensen antogs handlingsprogrammet 
Agenda 21, som ska ge mål och riktlinjer för att nå en hållbar  
utveckling med avseende på att motverka miljöförstöring,  
fattigdom och bristande demokrati. Handlingsprogrammet är 
långsiktigt och siffran 21 står för att det ska sträcka sig in i det 
21:a århundradet, alltså 2000-talet. I 40 kapitel anges de mål som 
bör uppnås, vilka åtgärder som är nödvändiga och anvisningar för 
genomförandet. Agenda 21 poängterar att det är viktigt att  
engagera alla medborgare lokalt. I Sverige lades ansvaret för att 
komma igång med arbetet på kommunerna (Miljödepartementet 
2004).

Tio år efter Riokonferensen, 2002, hölls världstoppmötet om  
hållbar utveckling i Johannesburg. Toppmötet bekräftade att 
Agenda 21 och hållbarhetsdimensionerna skulle ligga till grund 
för det fortsatta internationella, nationella och lokala utveck-
lingsarbetet. (SOU 2003:31 s. 9). I statens utredning En hållbar 
framtid i sikte beskrivs nu planeringens roll tydligt:

 Flera av de frågeställningar som rör den fysiska miljöns betydelse för  

 hälsa och välbefinnande behandlas i den kommunala planeringen.  

 Inriktningen i samhällsplaneringen bör vara att fokusera på s.k. frisk 

 faktorer. Det gäller bl.a..mötesplatser, barns utemiljö och livsvillkor,  

 kultur, grönska i närmiljön, tillgänglighet till friluftsområden, trygghet  

 i vardagsmiljön, tillgänglighet för personer med funktionshinder,  

 möjligheter till fysisk aktivitet i vardagen såsom säkra gång- och  

 cykelbanor samt bullerfria områden (SOU 2003:31 s. 93).

2.1.2 Strategi för hållbar utveckling

2002 antogs den första strategin för hållbar utveckling av  
regeringen i Sverige, som sedan har förnyats och nu åter ska 
revideras under 2010. Regeringen lägger i skrivelsen Strategiska 
utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar 
utveckling från 2006 fokus på fyra strategiska utmaningar:

• Bygga samhället hållbart
• Stimulera en god hälsa på lika villkor
• Möta den demografiska utmaningen
• Främja en hållbar tillväxt 
(Skr. 2005/06:126)

Regeringens ambition med att bygga samhället hållbart är att  
vidareutveckla goda livsvillkor för alla människor. En  
avvägning måste ske mellan olika intressen beträffande fysisk 
planering, regional utveckling, infrastruktur och utveckling av 
boende- och stadsmiljöer. Utmaningar som nämns i strategin är 
bl.a. förändringar i befolkningens sammansättning p.g.a.  
migration, en åldrande befolkning i vårt land, en kraftig  
urbanisering främst i storstadsregionerna och en  
befolkningsminskning i flertalet av Sveriges kommuner. En  
annan stor utmaning som nämns för att nå det hållbara samhället 
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är att främja människors delaktighet och medbestämmande (Skr. 
2005/06:126). 

2.2 Lagar och mål i Sverige

De sociala aspekterna tas idag upp på flera ställen i svensk  
lagstiftning och målsättningar, och flertalet kan också kopplas 
till den fysiska planeringen. Nedan följer en sammanställning av 
några lagar och mål som är intressanta att lyfta fram när det gäller 
den fysiska planeringen och social hållbarhet.

2.2.1 Plan- och bygglagen (PBL)

I plan- och bygglagens portalparagraf lyfts sociala förhållanden 
och en hållbar livsmiljö upp som det övergripande syftet med 
lagen. Den enskilda människans frihet ska beaktas, samhälls- 
utvecklingen ska främja jämlikhet och goda sociala levnads-
förhållanden. En god och långsiktigt hållbar livsmiljö ska skapas, 
inte bara för dagens människor utan även för kommande  
generationer (SFS 1987:10 1 kap 1 §).

I det andra kapitlet, som behandlar allmänna intressen, beskrivs 
i den 4 § att det i områden med sammanhållen bebyggelse ska 
finnas plats för lek, motion och annan utevistelse. Det ska även 
finnas möjlighet att anordna en rimlig samhällsservice och  
kommersiell service (SFS 1987:10 2 kap 4 §).

 

”Denna lag innehåller bestämmelser om 
planläggning av mark och vatten och om 
byggande. Bestämmelserna syftar till att 

med beaktande av 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 1987:10 1 kap 1 §



SOCIAL HÅLLBARHET - EN BAKGRUND

15

En annan del som har att göra med social hållbarhet i plan- och 
bygglagen är kravet på samråd, som beskrivs för översiktsplan i 
4 kap 3 § och för detaljplan i 5 kap 20 §. Syftet med samrådet är 
att förbättra beslutsunderlaget och ge medborgarna möjlighet till 
insyn och påverkan i planeringsprocessen (SFS 1987:10).

Den nuvarande plan- och bygglagen är från 1987 och är alltså 
drygt 20 år gammal. Samhället har hunnit förändrats och nya 
frågor och behov har uppkommit när det gäller planering och 
byggande. Propositionen för en ny plan- och bygglag  
överlämnades från regeringen till riksdagen i mars 2010. De 
grundläggande syftena med lagen kommer inte att ändras, vilket 
bl.a. innebär att det kommunala självstyret och kommunernas 
ansvar för planeringen kommer att finnas kvar, att staten fortsätter 
att via länsstyrelserna ha en stark roll och att medborgarinflytande 
och enskildas rättigheter ska värnas (Miljödepartementet 2009).

I den nya lagen lyfts närhet till grönområden särskilt fram som 
en viktig aspekt att beakta vid planläggning. Hänsyn ska tas till 
att det ska finnas torg, parker och andra grönområden i närheten 
kring bebyggelsen och det ska finnas lämpliga friytor och plats 
för såväl lek, motion och annan utevistelse (Miljödepartementet 
2009).

2.2.2 Miljöbalken

 Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en

 hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande  

 generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan  

 utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att  

 människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett  

 ansvar för att förvalta naturen väl (SFS 1998:808 1 kap 1 §). 

I miljöbalken är hållbar utveckling ett centralt begrepp som anges 
i huvudmålet. När det gäller den sociala aspekten så är den  
främsta anknytningen människors hälsa och livsmiljö.

Miljöbalkens 6:e kapitel tar upp vikten av att samråda tidigt i 
processen med berörda. Samrådet ska utföras i god tid och i den 
omfattning som behövs innan en ansökan om tillstånd för  
verksamhet eller vidtagning av åtgärd skickas in (SFS 1998:808  
6 kap).

2.2.3 Jämställdhetsmål

I Jämställdhet nästa! beskriver Anita Larsson och Anne  
Jalakas (2008 s. 35) hur lagstiftning och politiska målsättningar 
ger planerare en skyldighet att arbeta för jämställdhet. I Sverige 
kom Jämställdhetslagen 1980, vilket var samma år som  
jämställdhetsombudsmannen, Jämo, tillsattes. Varje länsstyrelse 
har sedan 1995 en jämställdhetsexpert som ska fungera som 
samordnare för länets jämställdhetsarbete. Jämställdhetslagen är 
sedan 2009 ersatt av diskrimineringslagen.

Målet med den svenska jämställdhetspolitiken har varit att  
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 
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egna liv. Under detta övergripande mål har fyra delmål  
preciserats:

1. Jämn fördelning av makt och inflytande i samhället. Kvinnor 
och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva  
samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande

2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete 
som ger ekonomisk självständighet livet ut.

3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha 
möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män ska ha 
samma rätt och möjligheter till kroppslig integritet.
 (Larsson & Jalakas 2008 s. 43)

Larsson och Jalakas skriver att jämställdhetsarbetet handlar om 
rättvisa och demokrati; om att kvinnor och män ska kunna leva 
utan att begränsas av stereotypa föreställningar om vad män och 
kvinnor skall och bör göra. Det är först och främst ett  
demokratiskt arbete som kan knytas till planeringen under det 
första delmålet, makt och inflytande. Det är viktigt att lika många 
män som kvinnor deltar i processen, både som medborgare,  
politiker och professionella planerare. Underordningen måste  
enligt författarna studeras genom hela planeringsprocessen  

(Larsson & Jalakas 2008 s. 44).

Det andra och tredje delmålet handlar om att skapa rumsliga 
förutsättningar för att binda samman privatlivet med livet i den 
offentliga sfären. Det är viktigt att ge dem samma värden o status 
i planeringsprocessen. Larsson och Jalakas (2008 s. 45) menar att 
planeringen inte kan lösa problemen med arbetslöshet eller  
lönediskriminering, men den kan bidra till att skapa lika 
möjligheter på arbetsmarknaden genom att funktionsintegrera 
arbetsplatser, bostäder och fritid. Människors vardagsliv formas 
olika beroende på läget på bostaden i förhållande till  
arbetsplatsen, handeln, skolan, daghemmet och  
kommunikationerna.

Enligt Larsson och Jalakas är det fjärde delmålet det som hittills 
fått störst genomslag i den fysiska planeringen. Planeringen har 
fått ett stort ansvar för att våldet ska begränsas i det offentliga 
rummet.

2.2.4 Folkhälsomål 

Målet med folkhälsopolitiken är enligt Statens folkhälsoinstitut 
att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa, på lika 
villkor för hela befolkningen. Eftersom folkhälsa berör och  
påverkas av många samhällsområden är det viktigt med  
gemensamma målområden som vägledning. Som utgångspunkt 
för folkhälsoarbetet i Sverige finns därför folkhälsopolitikens elva 
målområden, vilka presenteras här intill.
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De tre mål som främst kan kopplas till fysisk planering och social 
hållbarhet är målen 1, 3 och 9, d.v.s. delaktighet och inflytande i 
samhället, barn och ungas uppväxtvillkor och fysisk aktivitet. 

Delaktighet och inflytande i samhället ses som en av de  
viktigaste, grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.  Brist 
på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen 
har en stark påverkan på vår hälsa. Upplevelsen av att inte kunna 
påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av samhället leder 
till att individer eller grupper känner maktlöshet. Alla människor 
tillskrivs lika värde med jämlika möjligheter att vara delaktiga 
och ha inflytande i ett demokratiskt samhälle. Det gäller oavsett 
kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning,  
sexuell läggning eller ålder (Statens folkhälsoinstitut).

När det gäller barn och ungas uppväxtvillkor så har  
förhållanden under barn- och ungdomsåren stor betydelse både 
för den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Regeringen 
bedömer i sin folkhälsoproposition att barn och unga är en av de 
viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet (Statens  
folkhälsoinstitut).

Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälso- 
utveckling, och en ökad fysisk aktivitet bör därför eftersträvas. 
Målet inom detta område ska vara att samhället utformas så att 
det ger förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet för hela be-
folkningen. Mer fysisk aktivitet behövs i förskola, skola,  

De 11 folkhälsomålen

1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barn och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och  
      spel 

(Statens folkhälsoinstitut)
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i anslutning till arbetet och under fritiden. Speciellt för äldre, 
långtidssjukskrivna och funktionshindrade är det viktigt med 
möjligheter till motion eller träning på egna villkor (Statens 
folkhälsoinstitut).

2.2.5 Miljökvalitetsmål

De nationella miljökvalitetsmålen beslutades av riksdagen 1999 
och består idag av 16 delmål inom olika områden. De nationella 
målen har sedan anpassats och gjorts mer konkreta på regional 
nivå, vilket innebär att alla Sveriges län har regionala miljömål. 
Det är Länsstyrelsen som arbetar för att målen ska få  
genomslagskraft och de följer också upp hur utvecklingen har 
gått. 

Allt fler kommuner väljer att anpassa de nationella och regionala 
miljömålen till sina egna lokala förutsättningar, vilket leder till att 
den kommunala politiken får en vägledning mot hållbar  
utveckling. Kommunerna har genom fysisk planering av mark, 
vatten och bebyggd miljö stora möjligheter, och ett stort ansvar, 
att styra utvecklingen i rätt riktning (Naturvårdsverket 2009).

Miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet som är önskvärd att nå 
på miljön. De är inte lagstadgade, men de visar vilken väg  
samhället kan gå i arbetet med den ekologiska hållbarheten. Målet 
är att de viktigaste miljöproblemen ska vara lösta inom en  
generation från det att arbetet startade, alltså till 2020. Varje år 
görs en uppföljning med hjälp av indikatorer och vart fjärde år 

görs en större utvärdering av miljömålsarbetet (Naturvårdsverket 
2009).

Det miljökvalitetsmål som har störst koppling till fysisk  
planering och social hållbarhet är det 15:onde målet, god bebyggd 
miljö. Det tar bl.a. upp att en god och hälsosam livsmiljö ska  
eftersträvas i städer, tätorter och annan bebyggd miljö.  
Naturvårdsverket skriver i sin rapport Miljömålen i halvtid (2009 
s. 64) att det blir mycket svårt att nå miljökvalitetsmålet god 
bebyggd miljö i tid. Det som anses svårast att nå är de delar som 
omfattar människors hälsa och bebyggelsens kulturvärden.

De 16 miljökvalitetsmålen
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker stråkmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och           
   skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv 

(Naturvårdsverket 2009)
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2.3 Vardagslivet i planeringen

Jan Nyström (2003) diskuterar i Planeringens grunder att  
planerare ofta har bristande kunskaper om den byggda miljöns 
betydelse för människors vardagsliv. Nyström anser att miljö- 
anpassningen har fått ökat utrymme i planeringen, medan de  
sociala frågorna fortfarande är dåligt representerade. 

Nyström tar upp kopplingen mellan fysisk planering och  
Socialtjänstlagen från 1982, som betonar att socialtjänsten ska 
tillföra underlag till planeringen, delta i planeringen och delta i 
uppföljningen. Det som ska ligga till grund för planeringen är 
människors behov av välfärd, trygghet och frihet. Han diskuterar 
sedan några tänkbara orsaker till att sociala aspekter inom  
planeringen har haft svårt att nå fram, främst utifrån den  
översiktliga planeringen.

• Markanvändningsplanering bedrivs huvudsakligen på  
kommunernas tekniska förvaltningar, socialtjänsten medverkar 
sällan i arbetsgrupper och ledningsgrupper

• Förvaltningskulturen gynnar tekniska och naturvetenskapliga 
förhållningssätt med metoder som lättare kan kvantifieras i den 
rationella beslutsmodellen

• Planerarnas yrkesutbildning innefattar inte alls – eller i mycket 
begränsad utsträckning – sociala aspekter i planeringen

• Socialtjänsten är inte van att hantera frågor om fysisk planering

• Män dominerar som planerare och beslutsfattare och deras  
ställningstaganden bygger i stor utsträckning på tekniska och 
ekonomiska överväganden
(Nyström 2003 s. 251-253)

2.4 Sammanfattning

Att arbeta med begrepp som hållbar utveckling är svårt eftersom 
det inte finns någon tydlig definition som enkelt kan skrivas med 
några meningar. Med detta inledande avsnitt har jag velat visa att 
politiken och lagstiftningen i Sverige idag genomsyras av ett  
socialt hållbarhetstänkande, men att det fortfarande känns stort 
och svårt att definiera vad som rent praktiskt kan göras. 

Min tolkning av begreppet social hållbarhet är att det  
handlar om att skapa en hälsosam livsmiljö som är till för alla och 
som främjar sociala aktiviteter, möten och demokratiska  
rättigheter i vårt samhälle, såväl idag som i framtiden.

För att ge en klarare bild av hur den fysiska planeringen kan 
arbeta med social hållbarhet så väljs fyra fokusområden för social 
hållbarhet ut som exempel i nästa kapitel, där de beskrivs mer i 
detalj.
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3. Den fysiska  
    planeringens roll
I arbetet som fysisk planerare är det viktigt att kunna se  
människors behov och utveckla en livsmiljö som är trivsam för 
alla. Den övergripande samhällsstrukturen påverkar hur våra 
dagar ser ut, hur mycket tid vi behöver lägga på resor och hur 
mycket fritid vi får över. Utformningen av privata och offentliga 
platser påverkar också möjligheten till möten och integration  
mellan människor.

Utifrån den presenterade bakgrunden i föregående kapitel väljer 
jag här att göra ett urval av fyra fokusområden som jag anser  
viktiga när det gäller fysisk planering och social hållbarhet:  
jämställdhet, medborgardeltagande, mötesplatser och trygghet. 
De fyra områdena presenteras i varsitt avsnitt, med förslag på hur 
den fysiska planeringen kan arbeta.

I kapitlet redogörs även vad en ortsanalys innebär och begreppet 
sociala konsekvensbeskrivningar beskrivs, vilket är ett exempel 
på en framväxande arbetsmetod. På slutet presenteras en studie av 
planavdelningen i Karlshamn kommuns arbete med en checklista, 
med utgångspunkt från en intervju med förvaltningssamordnaren.

3.1 Jämställdhet

I Jämställdhet nästa! skriver Anita Larsson och Anne Jalakas 
(2008) om vikten av att integrera jämställdhetsfrågorna i den  

fysiska planeringen, främst i den översiktliga planeringen där  
viktiga strukturella frågor som berör människors vardagsliv tas 
upp. 

En planering som syftar till att skapa social hållbarhet måste ta 
hänsyn till att ett dygn bara består av 24 timmar. Särskilt viktigt 
blir det när frågan om ökad jämställdhet tas upp i diskussioner om 
regionförstoring och pendling. Det är viktigt att vara medveten 
om att det behövs tid för obetalt arbete, dvs. ex. vård av barn och 
gamla (Larsson & Jalakas 2008 s. 13)

3.1.1 Genusperspektiv

Larsson & Jalakas skriver att som det som planerare inte går att 
utgå från att män och kvinnor har olika behov, utan istället måste 
utgångspunkten vara att vi har olika erfarenhetsvärldar.  
Författarna använder sig av begreppen social reproduktion och 
produktion för att lyfta fram olika erfarenhetsvärldar utan att det 
kopplas till kvinnor och män. Social reproduktion står framförallt 
för det obetalda arbete som vård och omsorg innebär, men  
inrymmer också omtanke och kärlek till de närmaste. Produktion 
är kopplat till lönearbetet - med andra ord framställande av varor 
och tjänster.  Författarna menar att begreppen inte ges lika värde i 
planeringsprocessen idag, utan att social reproduktion  
underordnas. 

Genom att använda begreppen kön och genus görs en skillnad på 
vad som är kopplat till biologiska skillnader och vad som baseras 
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på föreställningar om manligt och kvinnligt. Kön står för det som 
har med vår biologi att göra, medan genus är det begrepp som  
används för att förtydliga att det som anses vara manligt eller 
kvinnligt i regel är skapat av samhället vi lever i.  
Genusperspektivet är viktigt för en planerare att ha med sig för att 
kunna utveckla planeringsprocessen (Larsson & Jalakas 2008 s. 
47-49).

Den sociala ingenjörskonsten arbetade med ett hushåll som grund. 
Det var kärnfamiljen som bestod av en förvärvsarbetande man, en 
hemmafru och några barn. ”Det goda samhället”  
formades efter denna familj när trädgårdsstäder och  
efterkrigstidens grannskapsenheter växte fram. Larsson och 
Jalakas ställer frågan om det fortfarande är bilden av kärnfamiljen 
som finns i planerares huvuden, eller om bilden har förändrats 
i takt med att samhället gjort det. Det är viktigt att den fysiska 
planeraren ser människor i olika åldrar och från olika grupper 
framför sig vid planering av de fysiska miljöerna. Författarna 
framhäver tydligt att människor måste synliggöras i dokumenten 
som hör till den kommunala översiktliga planeringen (Larsson & 
Jalakas 2008 s. 58).

3.1.2 Regional- och översiktlig planering

Kommunerna har länge fungerat som den självklara arenan för 
människors vardag med resor till och från arbetet, skola,  
barnomsorg och fritidsaktiviteter. Idag beskriver Larsson &  
Jalakas ett annorlunda läge, då många dagligen passerar  

kommungränsen för att arbeta eller veckopendlar till platser ännu 
längre bort. Kommunernas inflytande över samhällsbyggandet 
har samtidigt minskat, och istället blivit en verksamhet som är 
beroende av externa krafter. Regional planering har vuxit sig 
starkare med åren och tanken är att regionala program ska kunna 
påverka den översiktliga planeringen. Planmonopolet på  
kommunal nivå består dock fortfarande och det är här de fysiska 
konsekvenserna måste tas upp och förverkligas (Larsson &  
Jalakas 2008).

Långa resor och arbetsdagar innebär ett begränsat socialt liv, även 
för den som inte har familj. För barnfamiljer blir det ännu svårare 
att få ihop vardagen och vissa föräldrar kanske får tacka nej till ett 
nytt jobb. Boverkets rapport Är regionförstoring hållbar? (2005) 
har ett tydligt underifrånperspektiv och tar upp frågan om det är 
socialt hållbart att låta pendlingen växa över allt större avstånd. 
När det gäller jämställdhetsfrågan så gör Boverket bedömningen 
att den får en negativ påverkan av regionförstoring, genom att den 
i familjen som avstår från att pendla tar ett större ansvar för hem 
och familj. 

3.1.3 Social infrastruktur

Begreppet social infrastruktur tas upp av Larsson & Jalakas, 
vilket är ett begrepp som förtydligar att det inte enbart är den 
tekniska infrastrukturen som är nödvändig för att samhället ska 
fungera. Det definieras som den underliggande sociala struktur 
som behövs för att ett modernt samhälle ska fungera. Det  
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omfattar såväl offentlig sektor med sina välfärdstjänster som det 
sociala nätverk som byggs upp av släkt, vänner och grannskap. 
Utvecklar kommunen den sociala infrastrukturen så underlättar 
det för vardagslivets organisation. Kommunen upplevs då som 
attraktiv och tydlig i sin ambition att verka för ökad jämställdhet. 
En helhetsplanering är nödvändig, där förskolor och skolors  
placering i förhållande till bostadsområden och kollektivtrafik-
stråk kan underlätta familjers vardagsliv (Larsson & Jalakas 2008 
s. 118-120).

3.1.4 Könsuppdelad statistik – jämindex

Larsson & Jalakas beskriver statistik som ett sätt att skapa  
kunskap om dagen och gårdagens verklighet.  I Sverige måste all 
officiell och individbaserad statistik vara uppdelad efter kön, om 
det inte finns särskilda skäl emot det som t.ex. små  
populationer. I planeringen används statistikunderlag om  
befolkning, inkomster, resmönster osv. som är offentligt och 
alltså borde vara uppdelat efter kön, men det är det alltför sällan. 
Utvecklingen av geografiska informationssystem, GIS, gör det 
möjligt att göra könsuppdelad statistik lättillgänglig och  
nedbruten för relativt små områden i en kommun.

Något som författarna anser bör komma till större användning 
inom planeringen är jämindex. Det är framtaget av Statistiska 
Centralbyrån för att underlätta en diskussion om just jämställd-
hetsmålet och hur det är på väg att uppfyllas. Jämindex 
presenteras på både kommun- och länsnivå, och baseras på  

statistik som kommunen regelbundet samlar in. Det består av 
femton indikatorer som har direkt anknytning till jämställd-
hetsmålet och som visar skillnaden mellan kvinnor och män i bl.a. 
utbildning, förvärvsarbete, inkomst och uttag av föräldraledighet. 
Desto större skillnad mellan könen, desto mer brister det i  
jämställdheten. Kommunerna eller länen rangordnas för varje  
indikator och ett medelvärde räknas sedan ut för att skapa en  
nationell jämställdhetsbarometer (Larsson & Jalakas 2008 s. 96-
97).

3.1.5 Inflytande

Medborgardeltagande är en viktig del i arbetet med jämställdhet 
inom planering. När syftet är att lyfta fram genusperspektivet i 
planeringen så betonar Larsson & Jalakas att medborgarna  
sitter inne med värdefull kunskap. Enligt dem är en  
kommunikativ planeringsprocess (se s. 23) dock ingen garanti för 
att kvinnors traditionella erfarenheter synliggörs. Det krävs därför 
att planeraren är lyhörd (Larsson & Jalakas 2008 s. 86-87). 

Det finns inget enkelt svar på frågan om vilken gruppsamman-
sättning som är bäst att använda sig av när avsikten är att komma 
åt just kvinnors traditionella erfarenheter. Larsson & Jalakas talar 
för att dela upp kvinnor och män och låta dem arbeta i olika  
grupper, eftersom det finns en risk för att vardagslivserfarenheter 
inte gör sig gällande ur kvinnors synvinkel annars (Larsson & 
Jalakas 2008 s. 93).



DEN FYSISKA PLANERINGENS ROLL

23

Arbetet med en kommunikativ planeringsprocess och olika 
verktyg för det presenteras utförligare i kommande avsnitt. De 
dialogverktyg som är särskilt intressanta för jämställdhetsarbetet, 
och som tas upp i Jämställdhet nästa!, är studiecirklar,  
fokusgrupper, SWOT-analys, gåtur och enkät (se s. 26). Det är 
metoder som kan användas för att synliggöra vardagslivet och 
belysa såväl den sociala reproduktionen som produktionen ur 
individens perspektiv.

3.2 Medborgardeltagande

Enligt Abdul Khakee, professor i statsvetenskap, omfattar social 
hållbarhet inte enbart överlevnad, utan också att leva med en viss 
värdighet och att det finns vissa specifika kvaliteter i livet och 
vår omgivning. Khakee beskriver även social hållbarhet som ett 
behov att tillfredsställa längtan efter ”det sköna” och det estetiska 
i livsmiljön. Arbetet mot social hållbarhet inom samhällsplanering 
bygger därför på en dialog med berörda människor. Den byggda 
miljön måste förstås utifrån ett socialt och humanistiskt  
perspektiv och det handlar enligt honom om att nå en balans  
mellan de olika sociala värden som finns hos invånarna (Khakee 
2000 s 12).

3.2.1 Rationell eller kommunikativ planering?

Abdul Khakee analyserar i sin bok Samhällsplanering vilket  
synsätt som ligger till grund för både planeringens teori och  
praktik. Khakee kommer fram till att det rationella synsätt som 

hittills styrt samhällsplaneringen nu mer och mer ersätts av ett 
kommunikativt perspektiv, där de deltagande i själva  
planeringsprocessen står i fokus (Khakee 2000).

Den rationella planeringen innebär att beslutsfattare bestämmer 
målen och professionella planerare och andra experter formulerar 
sedan ett antal olika planer (Khakee 2000 s. 25). Planeringen blir 
här en fråga för fackmänniskor och politiker. Planering sker för 
medborgarna, som oftast är osynliga i de dokument som beskriver 
planprocessen. Den innebär ett ovanifrånperspektiv där den 
sociala ingenjörskonsten och behov står i centrum (Larsson & 
Jalakas 2008 s. 74).

Den kommunikativa planeringen är en teori om och för  
planeringspraxis. Den har ett styrande syfte att ange hur etisk 
och samhällskritisk planering bör vara (Khakee 2000 s. 34-36). 
Underifrånperspektivet är tydligt och avsikten är att planera med 

Rationell planering 
Planering för medborgarna

 
Kommunikativ planering

Planering med medborgarna
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medborgarna. Planeraren ses inte enbart som en expert, utan 
dennes uppgift är istället att föra en dialog med medborgare och 
andra aktörer i samhället kring planfrågorna. Frågor som blir 
viktiga att beakta i en kommunikativ process är vilka som berörs 
av planeringen och hur dessa ges utrymme i planeringen genom 
hela processen. För att medborgarna ska delta i processen krävs 
därför att de känner att de har erfarenheter och kunskap som är av 
värde för planeringen och att de känner en önskan om att stärka 
demokratin (Larsson & Jalakas 2008 s. 75).

Enligt Larsson & Jalakas så är en kommunikativ  
planeringsprocess viktig av flera demokratiska skäl. Alla  
medborgare har rätt att uttrycka sina åsikter och möjlighet att 
påverka planeringen enligt plan- och bygglagen. Att vara med i 
processen stärker även medborgarnas känsla av tillhörighet och 
deras engagemang, och det skapar en medvetenhet om att de har 
kunskap som är viktig för planeringen (Larsson & Jalakas 2008 s. 
86-87).

3.2.2 Det obligatoriska samrådet

Syftet med det obligatoriska samrådet enligt PBL är två saker; 
det första är att alla berörda ska få vara delaktiga och garanteras 
inflytande på planens utformning och genomförande, det andra 
att planärendena ska kunna behandlas effektivt (Boverket 2004). 
Samrådet sker med olika förutsättningar beroende på om det är en 
översiktsplan eller detaljplan som tas fram.

När det gäller samråd i detaljplaneprocessen så görs en skillnad 
mellan normalt- och enkelt planförfarande. Enkelt förfarande 
används om förslaget är av begränsad betydelse, saknar allmän-
intresse och är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande om densamma.

Samrådet är ett led i processen att förbättra beslutsunderlaget, 
genom att få tillgång till kunskaper och synpunkter som  
medborgarna har. Det ger en möjlighet för medborgarna att få 
insyn och kunna påverka planen. Därför är det viktigt att anordna 
samrådet i ett tidigt skede, innan några låsningar av planen har 
skett. Programskedet och samrådsskedet bör ses som en 
sammanhållen process. Om medborgarinflytandet kommer in 
tidigt i processen ger det en enklare planprocess i sin helhet 
(Boverket 2004).

Berör planförslaget många kan ett offentligt möte eller en  
samrådsutställning anordnas, annars räknas även telefonsamtal 
eller brevväxling som samråd. Tid och plats för samrådet ska 

Normalt planförfarande 
 

Program - Samråd - Utställning 
 Antagande  - Laga kraft
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meddelas en vecka innan genom t.ex. brev, affischer, flygblad 
eller annons i ortstidningen. Kommunens hemsida bör också  
utnyttjas för att informera om kommande möten och planer  
(Boverket 2004).

Synpunkter och förslag som tas upp vid samrådet redovisas sedan 
i en samrådsredogörelse, där kommunens motiverade  
ställningstagande också ska finnas med. Vid enkelt planförfarande 
är en särskild samrådsredogörelse inte nödvändig. Viktigt att 
komma ihåg är att endast skriftliga synpunkter ger rätt till att 
överklaga planen efter antagandet (Boverket 2004).

Även om samrådsprocessen vid detaljplanläggning är viktig så är 
det i den översiktliga planeringen som de sociala frågorna kan ges 
störst plats. Här är samrådet en viktig del i arbetet med att samla 
in ett fullständigt planeringsunderlag. Samråd om översiktsplan 
ska ske när ett nytt förslag tas fram eller om någon ändring ska 
ske i den befintliga planen (Boverket 1996).

Allmänheten kan ha svårt att acceptera en plan om de inte har 
fått vara med och påverka processen, vilket gör det nödvändigt 
att samråda med en vid krets av berörda och se samrådet som ett 
komplement till den representativa demokratin.  
Medborgardeltagande är en tidskrävande process, men i gengäld 
vinns tiden ofta tillbaka i senare planeringsskeden. Om  
översiktplaneringen kännetecknas av en öppen dialog så främjar 
det detaljplaneringen i ett senare skede. Medborgarna är naturligt 
mer engagerade när det gäller detaljplanering av ett avgränsat 

område än när det rör strukturella, översiktliga frågor. För att nå 
ut tidigare kan fler fördjupade översiktsplaner för viktiga områden 
eller tätorter vara en lösning. Mark- och vattenanvändningsfrågor 
kan då lösas på ett tidigt stadium och ett förtroende skapas tidigt 
i processen. Den fysiska planeringen kan inte ta hand om alla 
frågor, utan ett samarbete med andra kommunala förvaltningar 
och myndigheter är nödvändigt (Boverket 1996).

3.2.3 Erfarenheter

Suzanne de Laval har skrivit en handbok åt Vägverket, Samråd 
och Dialog – en idébok för den som ska arrangera någon form 
av dialog (1999), där hon menar att det ofta upplevs som svårt att 
samråda med allmänheten kring planer. Tidsbilden är oklar och 
blir i sig till ett stort problem, eftersom folk tröttnar på att det inte 
”händer någonting” med planen. En annan erfarenhet som lyfts 
fram är att det är svårt att få allmänheten att diskutera  
komplicerade planeringsfrågor. I handboken pekar de Laval på att 
de dialogprojekt som har fungerat allra bäst är de som samlat en 
mindre grupp vid flera tillfällen och genom någon form av  
pedagogisk process ökat kunskapen om frågeställningarna. På så 
vid har ett kvalificerat samråd uppnåtts (de Laval 1999 s. 12).

Presentationsmaterialet som används vid samråd och dialog med 
allmänheten ska vara åskådligt och begripligt. Själva  
planeringsprocessen vinner på att tydligt material tas fram på 
ett tidigt stadium. På så vis får alla möjlighet att se problem och 
brister och åtgärder kan göras tidigare. Ett alltför väl bearbetat 
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material upplevs ofta som färdigt och allmänheten känner att de 
då inte har någon möjlighet att påverka planen. Det är viktigt att 
komma ihåg att ha med ett tydligt presentationsmaterial, men det 
får inte vara så ”färdigt” att det hämmar dialogen. Dokumentation 
av samråd och dialog är en annan viktig del, inte minst för att det 
ger samrådet en högre status när det går att läsa på papper vad 
som togs upp (de Laval 1999 s. 13).

De Laval konstaterar att det är övervägande män i övre  
medelåldern som brukar delta i dialogprojekt. Vissa metoder kan 
ge en bredare  variation av deltagare, t.ex. öppet hus där  
allmänheten har möjlighet att titta in när det passar dem (de Laval 
1999 s. 15).

3.2.4 Dialogverktyg

I handboken presenterar de Laval ett antal dialogalternativ som 
kan användas när planeraren vill få med sig medborgarna och ta 
tillvara deras synpunkter. Även Larsson och Jalakas tar upp olika 
dialogverktyg i Jämställdhet nästa!. Nedan följer en  
sammanfattning av några av de metoder som de två källorna tar 
upp. Metoderna kan användas var för sig eller kombineras på 
olika sätt för att passa de lokala förutsättningarna (de Laval 1999, 
Larsson & Jalakas 2008).

Arbetsgrupper 
Arbetsgrupper bildas som träffas med planerare och diskuterar ett 
antal gånger. Tidsåtgången kan vara allt mellan en månad till flera 

år. Det är en metod som ger en bra dialog och som är relativt  
enkel att genomföra, speciellt när det handlar om större  
grupper som vill engagera sig. Nackdelen är att grupperna i sig 
kan fungera dåligt och ge ett negativt resultat.

Charrette 
Planerarna formar här ett planförslag tillsammans med  
medborgare som kommer och går. Det tar ungefär en vecka att 
genomföra, men förberedelser och efterarbete gör att ett halvår 
är att räkna med. Metoden ger en utvecklad och god dialog och 
är lämplig att använda när det finns många intressenter som vill 
delta och kan tänkas stå bakom ett gemensamt förslag. Dock 
ställer det stora krav på ledningen och kräver lång planeringstid.
 
Enkät
I enkäter kan kommuninvånarna få svara på frågor där svaren går 
lätt att sammanställa, exempelvis med svarsalternativen ja, nej 
eller vet ej. Alternativt kan påståenden presenteras på en  
flergradig skala från instämmer helt till instämmer inte alls. 
Fördelen med enkäter är att de når en stor grupp av människor 
som kanske inte skulle ha framfört sina åsikter på annat sätt. 
Nackdelen är givetvis att frågorna i sig styr utfallet. För att fånga 
upp både kvinnors och mäns synpunkter är det viktigt att se till att 
varje hushåll kan lämna in mer än en enkät, alternativt att enkäten 
skickas ut till lika antal kvinnor som män.

Fokusgrupper
Fokusgrupper är en typ av gruppintervju som ger friare och mer 
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sammansatta svar än vad enskilda intervjuer ger. Det är en snabb 
metod, till skillnad mot studiecirklar, men ställer också stora krav 
på den som leder diskussionen. Gruppstorleken bör vara 5-25 
personer och bestå av en homogen sammansättning. Frågor eller 
teman som behandlas bör begränsas till högst fem. En lämplig 
tidsåtgång anses vara en och en halv timme. Under den tiden ska 
alla ges möjlighet att presentera sina åsikter och det är viktigt 
att alla åsikter respekteras. Det är inte meningen att gruppen ska 
komma fram till en gemensam ståndpunkt genom argumentation, 
utan allt som sägs ska antecknas noggrant. 

Gåtur
För att få fram direkta upplevelser av en miljö är gåturer en bra 
metod. En rundvandring i den aktuella miljön görs och samtidigt 
förs en dialog om hur den ser ut och fungerar utifrån varje enskild 
deltagare. Rundan är förutbestämd och stopp sker på utvalda 
ställen. Varje deltagare skriver ner sina iakttagelser och direkt 
efter gåturen samlas hela gruppen för att gemensamt gå igenom 
vad var och en har skrivit. Miljön bör även fotograferas för bästa 
resultat. 

Erfarenhet visar att det är mycket lättare att få fram kunskap om 
en viss miljö på det här sättet när man upplever miljön konkret, 
än om det är en vanlig intervju eller ett gruppmöte inomhus. 
Gruppstorleken bör vara 10-15 personer och området man  
besöker ska vara av begränsad storlek. Centrumområden,  
knutpunkter för kollektivtrafik eller en skolväg är exempel där 
gåturer lämpar sig som metod.

Seminarier 
Seminarier innebär ett par träffar där specifika frågor behandlas 
med de inbjudna deltagarna. Ungefär en månad krävs med  
förberedelser och två träffar. Det är ett kreativt arbetssätt som på 
ett enkelt sätt startar en dialog. Det är en metod som kan  
användas när kunskap inom ett område behöver fördjupas. Det 
negativa är att endast en mindre krets nås.

Studiecirklar
Studiecirklar är en ambitiös och tidskrävande metod. Intresserade 
kommuninvånare får träffas regelbundet i en grupp för att växla 
tankar och idéer. Mötena äger rum under en bestämd tid för att 
gruppmedlemmarna ska ha tid för reflektion mellan mötena så att 
idéerna utvecklas successivt. Man lär av varandra och synpunkter 
får bytas mot andras. En gemensam syn på vad som är bra för 
platsen kan då utvecklas, även om inte alla enskilda får sin vilja 
helt igenom. Planeraren som är ansvarig för studiecirkeln bör 
hålla en låg profil och inte styra mötena, utan bara finnas där för 
att försöka förklara oklarheter eller delge material.

SWOT-analys
SWOT står på engelska för Strength, Weaknesses, Opportunities 
och Threaths, det vill säga Styrkor, Svagheter, Möjligheter och 
Hot. Tanken med analysen är att utifrån dessa fyra teman  
diskutera utvecklingen för exempelvis en kommun, tätort,  
stadsdel eller för ett kvarter. Diskussionen kan ske i flera mindre 
grupper, eller i en större. Fördelarna med en SWOT-analys är att 
även de goda sidorna tas upp automatiskt.  
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Vardagslivsperspektivet lyfts inte självklart fram, vilket är en 
nackdel. 

Öppet hus 
En utställning av befintligt material görs i en bemannad lokal.  
Öppet hus bör pågå under någon vecka, men gärna längre. 
Metoden är lämplig när det handlar om att väcka intresse hos 
många och kan med fördel användas i inledningen av ett projekt. 
Fördelen är att många som kanske inte skulle engagerat sig annars 
kommer in. En nackdel är att det kan bli rörigt om öppettiden är 
för kort och många kommer in samtidigt.

3.2.5 Att tänka på

Det är ingen enkel uppgift att utveckla en bra process med  
medborgardeltagande. När vi som planerare bjuder in till en  
dialog skapas det förväntningar som inte får svikas. Verkligheten 
är att det tyvärr ofta blir så; synpunkter tas inte till vara genom 
hela planprocessen eftersom de anses som oviktiga eller svåra att 
hantera. Det är viktigt att visa en lyhördhet inför medborgarna 
för att dialogen ska bli meningsfull. Medborgarna kommer att 
beskriva sin verklighet utifrån egna erfarenheter och inte som en 
planerare skulle göra (Larsson & Jalakas 2008 s. 92).

3.3 Mötesplatser

3.3.1 Tre typer av aktiviteter

I Life between buildings tar arkitekten och professorn Jan Gehl 
upp tre olika typer av utomhusaktiviteter som äger rum utanför 
det privata hemmet, och som var och en kräver skilda saker av 
den fysiska miljön. Gehl delar in dem i nödvändiga aktiviteter, 
frivilliga aktiviteter och sociala aktiviteter (Gehl 2001 s. 11).

Nödvändiga aktiviteter är de som måste utföras, som t.ex. gå till 
skolan eller arbetet, handla, vänta på bussen eller vänta på någon. 
Eftersom det handlar om nödvändiga saker så kräver handlingen 
inte mycket av den fysiska miljöns utformning. De äger rum 
året runt, under alla omständigheter, eftersom deltagarna inte har 
något val.

Frivilliga aktiviteter utövas däremot endast när det finns en  
önskan om att göra det och omständigheterna tillåter. Här ryms 
aktiviteter som att ta en promenad för att få frisk luft, att hänga på 
ett ställe för att njuta av livet eller sitta ute i solen. Dessa  
aktiviteter äger endast rum när väder och plats inbjuder till det 
och därför har dem en stark bundenhet till den fysiska  
planeringen.

Sociala aktiviteter är alla de aktiviteter som beror på närvaron av 
andra människor i det offentliga rummet. Det handlar om barn 
som leker, människor som hälsar och småpratar med varandra, 
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men framförallt om de passiva kontakter som helt enkelt består i 
möjligheten att se och höra andra människor. Sociala aktiviteter är 
viktigt i relation till fysisk planering. Även om planeringen i sig 
inte kan styra kvaliteten, innehållet och intensiteten av de sociala 
kontakterna så kan planerare och arkitekter påverka möjligheterna 
att möta, se och höra andra människor (Gehl 2001 s. 11-16). 

Gehl anser att det behövs en varierande grad av offentliga,  
halvoffentliga, halvprivata och privata rum för att det sociala livet 
ska gynnas. Det är viktigt att det finns platser där människor kan 
gå, stå, sitta, se, höra och prata. Om det finns det så ger det goda 
möjligheter för aktiviteter att äga rum. ”Någonting händer för att 
någonting händer…” som Gehl uttrycker det (2001 s. 77). Börjar 
någon göra något så hänger andra på, antingen genom att delta 
själva eller bara titta på.

3.3.2 Stadsliv i det offentliga rummet

I Arkitektur för livet beskriver Louise Nyström (2006 s. 108) det 
offentliga rummet som vårt gemensamma vardagsrum. Här finns 
plats för såväl möten, handel och trafik. Gränserna mellan privat 
och offentligt har idag delvis suddats ut, såväl i den privata  
bostaden som ute i det offentliga rummet. Marken i de stora 
bostadsområdena ägs inte längre självklart av kommunen, utan 
istället av bostadsföretaget eller samfälligheten. Det har  
tillkommit en halvprivat eller halvoffentlig zon intill den privata 
bostaden, som är en gemensam plats för de som bor där men inte 
för utomstående. Det offentliga rummet har trängts undan 

av inglasade gallerior och externa köpcentrum, till vilka man är 
välkommen som kund men inte annars. När bilen kom tog  
trafiken över gator och torg och det offentliga rummet användes 
inte på samma sätt. Likaså har media och internet spelat en roll 
– underhållningen flyttades till TV-soffan och våra inköp kunde 
göras bekvämt hemifrån datorn.

Men Nyström konstaterar att intresset för stadsliv under de 
senaste åren kommit tillbaka och människor söker sig återigen 
ut till det offentliga livet. Restauranger och caféer med sina 
uteserveringar och promenadstråk blir allt viktigare för att skapa 
en attraktiv stad, där möten kan äga rum på olika sätt (Nyström 
2006 s. 108).

Nyström (2006 s. 112) använder sig av begreppet serendipitet, 
som betyder “att av en slump göra en lyckad upptäckt”. Det är ett 

Offentligt 
 

Halvoffentligt  

Halvprivat 

Privat

En stad behöver olika typer av rum, från privata till offentliga



KAPITEL 3

30

begrepp som sammanfattar stadens och det offentliga rummets 
speciella attraktivitet. Genom det tillfälliga mötet skapas dynamik 
och spänning i vardagslivet.

3.3.3 Varför ett rikt offentligt liv?

I Det offentliga stadslivets förändringar skriver forskaren Sören 
Olsson (1998 s. 104-109) om fyra skäl till att vi ska ha ett rikt  
offentligt liv:

Det första är att vi människor uppskattar att titta på andra  
människor och hur de beter sig, klär sig, vad de gör och vad de  
samtalar om. Samtidigt kan vi själva bli sedda av andra, vi kan 
visa upp oss och pröva olika sätt att vara när vi inte är i våra  
vanliga miljöer. I diskussionen om postmodernismen är det 
teatrala draget i samhället en viktig del. Intresset av att se och bli 
sedd ökar och här spelar de offentliga miljöerna en stor roll. En 
viktig del av en stads liv blir ”gatans teater”, som är en miljö med 
folkliv, variationer och spännande inslag.

Den andra anledningen som Olsson tar upp handlar om tolerans. 
Den offentliga miljön inbjuder till möten mellan många olika 
grupper i samhället; unga, gamla, olika samhällsklasser, olika 
etniska och kulturella grupper möts och kan lära sig om och av 
varandra. Det är få regler som går att förknippa med det  
offentliga livet, men den dominerande regeln som de flesta  
kanske omedvetet följer är just tolerans. Så länge det inte handlar 
om att folk skadar andra, stjäl eller är oförskämda så är vi beredda 

att acceptera eller t.o.m. uppskatta olikheterna i beteende och  
utseende.

Offentliga miljöer är viktigt och ofta underskattat i ett samhälle 
som vårt, där det finns olikheter mellan olika grupper och där 
föreningar och sammanslutningar ofta stänger ute utomstående. 
Begrepp som arenor och mötesplatser används ofta i diskursen 
om olika invandrargruppers relation till andra etniska grupper, 
och då ses ofta föreningar och olika verksamheter som sådana 
platser. Olsson menar att det är förvånande att offentliga gator 
och torg sällan nämns i diskursen. Det är ändå här som grupperna 
möts sida vid sida, vilket normalt sett utvecklar tolerans. 

Det offentliga livet har betydelse för känslan av att man lever i ett 
samhälle, att det finns en struktur som på något sätt hänger ihop 
och att man själv som peson är delaktig i detta samhälle. Detta tar 
Olsson upp som en tredje anledning till varför vi behöver ett rikt 
offentligt liv. ”Den som bara lever sitt liv i slutna kretsar och rum 
tappar lätt känslan för andra grupper och människor och att man 
är en del i en större helhet”, skriver Olsson (1998 s. 108), och 
påpekar att det även gäller enheter som förorter eller stadsdelar. 
För att de ska kunna fungera behövs en form av medborgaranda 
och i viss utsträckning identitet och samhörighet. Det behövs 
möten mellan människor, diskussioner, platser där de boende kan 
se varandra osv. Olsson tror även att det behövs platser som ger 
det lokala samhället en identitet, d.v.s. platser som kan upplevas 
som stadens eller förortens hjärta eller mittpunkt, dit alla kommer 
förr eller senare.
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 En fjärde anledning har att göra med politiken, som historiskt 
och internationellt sett har nyttjat offentliga platser och miljöer. 
Dessa platser har spelat en fundamental roll för utvecklingen av 
demokratin. Offentliga platser har historiskt sett haft en stor  
betydelse för diskussioner, debatter och demonstrationer. I  
Sverige används idag inte offentliga platser speciellt ofta för  
politiska manifestationer, men potentialen och att de finns där är 
det som är viktigt. 

3.3.4 Torget som mötesplats

I Lokala torg beskriver Sören Olsson (2004) torgets betydelse 
som mötesplats. Från andra världskrigets slut till mitten av 
1970-talet byggdes merparten av de moderna förorterna i Sverige. 
Karakteristiskt för dem var att de alltid innehöll minst ett torg 
eller centrum där butiker, service och lokaler var förlagda. De 
lokala torgen var tänkta att fungera som stadsdelens vardagsrum 
och som en samlingspunkt för de boende. Utvecklingen har lett 
till att köpvanor och nöjesliv har ändrats och till stor del  
omlokaliserats, vilket leder till frågan om vilken roll de lokala 
offentliga stadsrummen egentligen har. Vad som är säkert är att de 
fyller en viktig funktion som mötesplatser och bidrar till att stärka 
det sociala livet på orten.

Torgen är typiska sociala platser där folk träffar andra, umgås 
eller bara betraktar andra människor som finns där. De har även 
betydelse för hemkänsla och identitet. Den fysiska miljön har 
betydelse för hur torget upplevs av de som vistas där. Centrala 

rumsbildningar är viktigt, som är både överblickbara och trygga. 
Om det går att fånga den rörelse som går genom torget så att den 
får ett samspel med platser där folk kan sitta eller stå så är det en 
stor fördel. Det är sådant som skapar attraktiva stadsrum, dit  
människor gärna söker sig (Olsson 2004 s).

Torg behöver sittplatser, eftersom det har en avgörande betydelse 
för om människor stannar till där eller inte. Sittplatser kan vara 
bänkar, trappor, kanter, murar, sittplatser i anknytning till en 
uteservering etc. 
 

Sittplatser och grönska är viktiga inslag i den 
 fysiska miljön
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För att platser utomhus ska vara behagliga att vistas i krävs det 
vid våra breddgrader att de har en kombination av lä och sol. 
Platser som lyckas kombinera dessa två komponenter och där det 
finns sittplatser är populära från tidig vår till sen höst så fort solen 
tittar fram. Det behövs även något som är intressant att titta på 
eller något att göra. Ett intresseväckande moment förefaller vara 
när det sker någon form av förändring på platsen. Ex. grönskan 
som kommer och går eller vattnet som ständigt skapar nya  
mönster. (Olsson 2004, Gehl 2001)

3.3.5 Bostadsnära natur

I Boverkets rapport Bostadsnära natur (2007) beskrivs hur 
den fysiska planeringen kan arbeta med att säkra tillgången till 
bostadsnära natur.

Boverket skriver sammanfattningsvis att det är viktigt att lyfta 
fram de gröna ytorna i den fysiska planeringen, alltifrån  
bostadsgården i detaljplanen, till grönstrukturprogram och  
regionala planeringsunderlag för översiktsplanering och  
fördjupad översiktsplanering. Det är vikigt att synliggöra all 
faktisk grönstruktur för att få med sociala och rekreativa värden. 
Planeringen kan säkra grönytorna och till viss mån även den 
fysiska tillgängligheten, men det är i slutändan förvaltningen över 
tiden som är det viktigaste. 

Behovet av platser för möten, rekreation och lek minskar inte. I 
dagens samhälle är det viktigt med bostadsnära natur och  

landskap som mötesplats och läroplats om naturen. Att använda  
grönska i planeringen löser flera stadsplaneutmaningar; det bidrar 
till social sammanhållning, integration och folkhälsa (Boverket 
2007 s. 77-78).

3.4 Trygghet

Att skapa mötesplatser som bidrar till att fler människor vistas ute 
i det offentliga rummet är en viktig del för att skapa en  
trygghetskänsla, vilket det här avsnittet handlar om. Det går inte 
att skapa en stad som är hundraprocentigt trygg, men det finns 
mycket att tänka på för den fysiska planeraren när det gäller 
utformningen av olika miljöer. Trygghet får inte enbart handla om 
kontroll och bevakning, utan det måste bygga på att fler  
människor vill vistas i det offentliga stadsrummet. Vi kan  
eftersträva trygghet genom medborgarnas vilja att använda sin 
stad, mycket och ofta. En tillgänglig stad har bra gång- och 
cykelvägar och välfungerande mötesplatser för och mellan olika 
samhällsgrupper. 

Som fysiska planerare måste vi förstå hur staden är uppbyggd 
för att kunna arbeta med trygghet. Staden upplevs som en helhet, 
men det kan vara lättare för oss att avgränsa problemen till några 
greppbara områden. I Tryggare stad  beskriver Carina Listerborn 
(2001) följande områden och hur planeringen kan bidra till  
trygghet.
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3.4.1 Stadens mönster

Listerborn skriver att vi som planerare måste förstå stadens 
mönster och struktur för att kunna förebygga rädsla. Den svenska 
stadsplaneringen har under efterkrigstiden präglats av  
funktionsuppdelning, trafikseparering och zonering. Dåtidens 
ideal och livsformer skapar idag istället problem för många  
människor. Långa avstånd ökar restiden och avskilda  
bostadsområden har en alltför ensidig funktion. 

Gatunätet eller vägstrukturen har stor betydelse för livet i  
staden enligt Listerborn. Jämförelser mellan stadsplaner har visat 
att planer med rutnätsmönster har en högre genomströmning av 
människor och trafik än vad trädliknande stadsplaner har. I  
rutnätssystemet skapas många korsningar, vilket ger fler  
tillfällen för möten mellan människor. Det viktiga är inte att  
rutnätet är exakt kvadratiskt, utan att kvarteren i sig är korta och 
att det finns många korsningar. Detta underlättar människors  
rörlighet och ger fler möjligheter till möten. Stadsmönstret har 
också en påverkan på graden av läsbarhet och överblickbarhet när 
vi rör oss i en stad. Rutnätet är även här att föredra, då  
trädsystemet tenderar att vara svårorienterat (Listerborn 2001 s. 
43-44).

I en innerstadsmiljö bildas ofta baksidor och mellanrum som 
skapar en övergiven och ödslig miljö menar Listerborn. Långa 
bostadskomplex begränsar rörelsefriheten och  
nstitutionsområden med sina grön- eller asfaltområden skapar 

ofta stora nivåskillnader. Andra platser som kan upplevas som 
otrygga är ödsliga torg, obebyggda tomter, parkeringsgarage och 
pelargångar. Det behöver inte vara skalan på bostadshusen som 
utgör själva problemet, utan det är den långa, slutna fasaden som 
stänger ute den som ska ta sig förbi. Vänder sig byggnaden in mot 
gården bidrar det till att gatumiljön blir tom (Listerborn 2001 s. 
39). 

3.4.2 Trafikrummet

När hållplatser eller cykelvägar ska anläggas så är det enligt 
Listerborn viktigt att ta hänsyn till att det som på dagen upplevs 
som fin naturväg kan kännas skrämmande på kvällen. Alternativa 
gena vägar bör utformas så att det finns möjlighet att välja. Det är 
viktigt att nätet inte går genom mörka tunnlar, intill mörka  

En rutnätsstruktur skapar fler mötesplatser än en trädstruktur 
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buskage eller utmed plank och murar där människor känner sig 
utsatta och otrygga (Listerborn 2001 s. 44). 

Hållplatser och parkeringsgarage är andra ställen där det är lätt att 
känna sig utsatt därför att man inte kan ha full överblick över de 
skymda platser som finns runt omkring. Placeringen och  
utformningen av kollektivtrafikens platser blir därför en viktig 
fråga när det gäller tryggheten. Ingen vill stå själv vid en hållplats 
med dålig belysning, långt ifrån bebyggelse. 

Listerborn (2001 s. 37) skriver att gångtunnlar har blivit en  
symbol för otrygghet. Otryggheten kan bero på olika egenskaper, 
t.ex. att de är långa och mörka, att en krökning hindrar sikten 
framåt, att det är lågt i tak eller att de är smala. Ett annat skäl är 
att det upplevs som skrämmande att inte se vad som väntar när 
tunneln tar slut. Gångtunnlar har varit ett effektivt sätt att skydda 
oss människor ifrån trafikolyckor, men de skyddas inte mot över-
fall och därför bör de undvikas eller utformas bredare och ljusare 
(Listerborn 2001 s. 37).

3.4.3 Den byggda miljön

Listerborn skriver att det är bebyggelsen som skapar stadens 
form och hur vi upplever närmiljön. Vi rör oss mellan hus, intill 
fasader och in i entréer och portar. Husens höjd är antagligen inte 
avgörande för rädslan, utan det är istället längden eller bredden 
som skapar ogenomträngliga områden. 

Hon ger även exempel på olika utformningar och hur de upplevs. 
Vinklar, vrår och nischer ger spänning och karaktär till  
stadsrummet, men är samtidigt det som människor kan vara rädda 
för att passera på kvällen. Ett exempel är pelargångar som döljer 
sikten framåt p.g.a. en låg takhöjd och stora pelare. En bestämd 
rörelse skapas av byggnader och är det tätt emellan väggarna blir 
den tvingade rörelsen starkare. 

Listerborn nämner även att belysningen är en viktig del för hur 
närmiljön uppfattas. Obehagliga miljöer skapas om belysningen 
är dålig i kombination med isolerade platser, brist på siktlinjer 
och att inte vara synlig för andra (Listerborn 2001 s. 45-46). 

3.4.4 Det sociala livet

För att motverka den tomhet som många platser präglas av är det 
viktigt att staden lockar människor att vilja röra sig i det  
offentliga rummet. Bostadsområden kan bli mer levande om 
verksamheter möjliggörs på bottenvåningarna. Det är även viktigt 
att se över tillgängligheten till befintliga lokaler: Är de lätta att nå 
från gatan eller gården? Är entréerna inbjudande? Finns det  
skyltfönster eller dylikt så att verksamheterna kan annonsera sig 
utåt? För att få ett mer levande bostadsområde kan ett sätt vara att 
få in affärer, restauranger, fritidsverksamheter och servicelokaler 
som kan erbjuda något för alla åldrar och grupper (Listerborn 
2001 s. 46). 
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I Tryggare stad dras slutsatsen att det behövs ett finmaskigt nät 
av sammanbundna gångvägar utan återvändsgränder. Det är även 
viktigt att bostadshus och arbetsplatser är orienterade med  
framsidan mot gångnäten och att hållplatser blir integrerade i 
systemet.

3.4.5 Angreppssätt i den fysiska planeringen

Listerborn skriver att trygghetsundersökningar visar att de boende 
ofta efterfrågar vakter, poliser, nattvandrare eller grannsamverkan 
i sina bostadsområden. Men en sådan lösning, i kombination med 
tekniska lösningar som portlås eller galler för fönstren kan leda 
till en negativ spiral, där misstron mellan olika samhällsgrupper 
ökar och där människor drar sig undan från stadslivet. 

Ett långsiktigt trygghetsskapande arbetssätt kan nås via den  
fysiska utformningen av samhällen.  En tolkning är att  
stadsdelarna saknar det varierade sociala liv som på ett naturligt 
sätt motverkar brottslighet. Fysiska åtgärder och kunskap om 
stadsstrukturens betydelse blir då viktigt. Den funktionsuppdelade 
staden återkommer ofta som ett grundläggande problem. Det är 
inte alltid möjligt att ändra på själva stadsstrukturen, men 
rörligheten kan förbättras om det finns goda förbindelser med 
övriga delar av staden. Fotgängare och cyklister bör prioriteras i 
planeringen, inte bilarna.

Även samarbete över myndighetsgränser är en mycket viktig del i 
vägen till ett tryggare samhälle. Redan i översiktsplaneringen bör 

ansvariga för t ex trafik, parker, näringsliv, sociala verksamheter 
och representanter för polis, boende och fastighetsförvaltning 
mötas och arbeta tillsammans för att planeringen ska bli tryggare 
(Listerborn 2001 s. 49).

3.4.6 Boverkets uppdrag

Boverket fick i oktober 2008 i uppdrag av regeringen att leda ett 
konkret utvecklingsarbete för att stärka tryggheten i stads- och 
tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Arbetet sker i  
samverkan med länsstyrelserna och ska pågå t.o.m. december 
2010. 

I december 2009 kom Boverket med en delredovisning. Där  
redovisas att en kunskapsuppbyggnad sker genom en  
undersökning av hur Kanada, Storbritannien, Finland och ett land 
i Baltikum arbetar med att stärka tryggheten ur ett  
jämställdhetsperspektiv. Länsstyrelserna har gjort en insamling 
av aktuella projekt och arbeten inom området i Sverige. Boverket 
kan följa hur kommunerna arbetar med trygghetsfrågan genom 
den årliga bostadsmarknadsenkäten.

Metodutvecklingen är tänkt att utgå från projekt som beviljats 
stöd inom uppdraget och fyra skrifter planeras att ges ut under 
2010. Skrifterna ska ta upp kunskap och idéer om fysiska  
åtgärder, planeringsmetoder, trygghetsvandringar och  
organisatoriska metoder.
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Under 2009 anordnade Boverket och länsstyrelserna tio regionala 
seminarier och en informationsträff med syfte att sprida kunskap 
om uppdraget och att nå kommuner, förvaltare och andra aktörer 
med nyckelposition. Tre uppföljningsseminarier och en  
slutkonferens planeras under 2010 (Boverket 2009).

3.5 Metoder

Nedan presenteras olika metoder som kan vara till nytta för den 
fysiska planeringen när det handlar om att få in de sociala  
aspekterna i planeringsprocessen.

3.5.1 Ortsanalys

Boverket kom 2006 ut med rapporten Lär känna din ort! där de 
betonar vikten av att göra breda ortsanalyser av våra tätorter,  
mindre städer och stadsdelar i större städer. Boverket menar att 
våra bilder av tätorter och städer många gånger är ofullständiga 
och kanske tidsmässigt föråldrade. Vi delar inte heller  
gemensamma uppfattningar eller bilder av hur orten ser ut. I  
rapporten ger de exempel på metoder för hur arbetet med att göra 
en ortsanalys kan se ut i orter och stadsdelar.

Ortsanalyser är enligt Boverket ett bra redskap för att skapa en 
gemensam bild av de kvaliteter och brister i den byggda miljön 
som möjliggör eller begränsar en god och hållbar utveckling. 
Metoden går ut på att tillsammans med medborgarna samla in 
information om orten och hitta lösningar för både bevaring och 

framtidsplanering. Det sker en baskunskapsinsamling som  
politiker, allmänhet och planerare behöver för att kunna förstå 
platsen utifrån dess historia, dagens situation och  
framtidsmöjligheter. Resultatet av analysen underlättar enligt 
Boverket kommunens arbete med fysisk planläggning,  
bostadsplanering och näringslivsutveckling.

Kommunerna kan med hjälp av ortsanalyser bl.a. skaffa sig en 
bättre handlingsberedskap för orternas utveckling, och  
sektorsintegreringen mellan fysisk, social och regionalekonomisk 
samhällsplanering påskyndas samtidigt inom stat och kommun. 
Medborgardialogen främjas, liksom dialogen mellan stat och 
kommun (Boverket 2006 s. 10).

3.5.2 Social konsekvensbeskrivning

Den generella definitionen enligt International Aassociation for 
Impact Assessment är följande:

 Social Impact Assessment includes the processes of analysing,  

 monitoring and managing the intended and unintended social con 

 sequences, both positive and negative, of planned interventions (poli 

 cies, programs, plans, projects) and any social change processes in 

 voked by those interventions. Its primary purpose is to bring   

 about a more sustainable and equitable biophysical and human en 

 vironment.(Engelbrektsson 2008) 
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Social konsekvensbeskrivning, SKB, är ett begrepp som inte har 
blivit etablerat inom samhällsplaneringen, men det ses som ett 
viktigt verktyg för att arbeta mot social hållbarhet. Sören Olsson 
(2005) forskar inom ämnet, men ännu finns ingen färdig rapport 
utan endast mindre texter i samband med främst väg- och  
järnvägsutredningar.

Begreppet diskuterades första gången i början av 1990-talet, då en 
revidering av Socialtjänstlagen var aktuell. De sociala  
myndigheternas roll i samhällsplaneringen togs då upp som 
bristfälliga och idén med sociala konsekvensbeskrivningar var att 
knyta an till planeringen på ett bättre sätt. SKB fördes aldrig in i 
lagen när den reviderades och socialtjänstens roll i  
samhällsplaneringen kom aldrig att fastställas (Olsson 2005).

En SKB bör enligt Olsson (2005) innehålla beskrivningar av vad 
som kan tänkas påverka människor både på individuell nivå och 
i större sammanhang som Olsson kallar samhällsförändringar. Är 
det några som kommer att gynnas och andra att missgynnas av 
planeringen? En konsekvensbeskrivning utgår från att något ska 
göras eller inträffa, t.ex. att ett nytt bostadsområde eller en ny väg 
ska byggas. Med hjälp av en SKB kan de sociala följderna av det 
planerade prövas. 

Internationellt sett så finns det enligt Elina Engelbrektsson på 
WSP en praxis när det gäller motsvarigheten till SKB, Social 
Impact Assessment (SIA), men det är vanligast att använda sig 
av metoden vid projekt som har med infrastruktur, dammbyggen 

och gruvverksamhet att göra. I Finland finns ett lagkrav på SKB, 
men Engelbrektsson anger att det är osäkert huruvida det finns 
en etablerad process eller modell för SKB. Sverige har ingen 
etablerad process eller modell för hur en SKB kan upprättas och 
endast ett fåtal förslag har gjorts (Engelbrektsson 2008).

3.5.3 Karlshamns checklista

Karlshamn är en medelstor kommun med drygt 30 900 invånare 
(SCB, 2009) som aktivt arbetar för att profilera sig som en  
kommun med fokus på hållbar utveckling. På  
samhällsbyggnadsförvaltningens plankontor i Karlshamn arbetar 
tjänstemännen med en speciell checklista som tar upp sociala och 
ekonomiska konsekvenser (se bilaga). Listan ska fyllas i till varje 
plan som görs. I en intervju med Bernt Ibertsson,  
förvaltningssamordnade i kommunen och med tidigare erfarenhet 
från planeraryrket, berättar han om bakgrunden till checklistan 
och hur kommunen arbetar med hållbar utveckling i stort.

När arbetet med att göra en första översiktsplan påbörjades i  
slutet av 1980-talet så funderade dåvarande planeringschefen över 
de sociala hållbarhetsfrågorna. En arbetsgrupp bestående av  
planerare, naturvetare och socialchefen tillsattes. Som tidigare 
nämnts står det i socialtjänstlagens första paragraf att  
socialtjänsten ska bidra med kunskap till samhällsplaneringen, 
men det står ingenting om hur kunskapen ska kunna förmedlas. 
Det viktiga här var att frågan om de sociala aspekterna väcktes 
och fick utrymme för diskussion. 



KAPITEL 3

38

När sedan miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, infördes i 
svensk lagstiftning så lyftes frågan på nytt om de sociala  
konsekvenserna. Ibertsson och hans kollegor på plansidan frågade 
sig om det inte fanns behov av att göra en social  
konsekvensbeskrivning också. Svårigheten låg i att försöka få 
fram vad det var för frågor som var viktiga att belysa. ”Sociala 
aspekter, det låter ju jättesvårt. Men när man börjar bryta ner det 
så blir det inte så krångligt. Man gör verklighet av det.”, säger 
Ibertsson vid intervjun. En viktig fråga de ställde sig var: vad har 
vi för dokument som kan bidra med kunskap om sociala frågor? 
Handikapprogrammet, barnkonventionen, jämställdhetsplan etc. 
var några av de program som visade på sociala aspekter inom 
tillgänglighet, jämställdhet och integration. Checklistan skulle ta 
upp frågor som knöt an till de här programmen, för att se om det 
fanns något att ta hänsyn till eller inte. 

Den här listan kan ses som ett försök till att göra en social  
konsekvensbeskrivning. ”Sen om det är jättebra… det viktiga är 
att man börjar någonstans.”, säger Ibertsson till mig vid  
intervjun. Programmen fördjupar kunskapen om de sociala  
aspekterna inom varje område och genom checklistan görs en 
bedömning av hur de påverkas. Checklistan har under åren 
förnyats och idag samspelar den med ett annat viktigt styr- 
dokument i kommunen; program för hållbar utveckling.

Inför valet 2006 var de några stycken som läste den nationella 
strategin för hållbar utveckling, berättar Ibertsson. De tyckte att 
det här var någonting att jobba med; det måste in i  

samhällsplaneringen, det generella tänket och, inte minst, i  
politiken. Kommunalrådet tyckte det lät bra, och de fick i uppdrag 
att ta fram ett program för hållbar utveckling, där Ibertsson utsågs 
till projektsekreterare. Programmet antogs 2007 och är ett  
dokument som visar kommunens ställning till hur de ska  
behandla de tre hållbarhetsaspekterna samtidigt.

Programmet använder sig av en triangel som ett försök att greppa 
frågorna och sambanden, där den högra sidan står för de sociala 
hållbarhetsaspekterna, den vänstra för de ekonomiska och den 
undre för de ekologiska. Den aktuella åtgärden testas mot  
programmets intentioner. Till hjälp finns också en frågelista som 
ska hjälpa till i bedömningen om åtgärden är i konflikt med  
programmet eller om det samverkar.

Programmet fick stark förankring hos politikerna, som gillade 
helhetstänkandet. Under den mandatperiod som varit har  
programmet implementerats och blivit välkänt i kommunen. Nu 
hålls inspirationsdagar med kända föreläsare och utställningar där 
alla är välkomna att delta.

De program som idag ska beaktas genom checklistan är  
handlingsprogram för hållbar utveckling, kulturpolitiskt program, 
integrationspolitiskt program, barnkonventionen,  
brottsförebyggande rådets principer, jämställdhetsplanen, 
demokratiprogrammet, folkhälsopolitiskt program samt  
tillgänglighetsprogram. Frågeställningarna speglar de avsnitt från 
respektive program som är särskilt viktiga för ”en byggare eller 
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planerare” att ta hänsyn till. 
Planering, projektering och byggande måste enligt checklistan ske 
i nära samarbete med medborgare, medborgargrupper och olika 
aktörer men också med ett ökande ansvar för helheten.  
Utmaningen är att skapa förutsättningar för en bra livskvalitet och 
utveckling för kommunens invånare i livets alla skeden.  
Planeringen i stort får inte gå ut över omsorgen om det lilla.

Karlshamn kommuns hållbarhetstriangel med de sociala  
aspekterna till höger
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4. Asarums utveckling
Kapitlet inleds med en beskrivning av den aktuella planerings-
situationen i Asarum, som är en ort belägen precis norr om 
Karlshamn i Blekinge. Jag kommer att lägga fokus på de centrala 
delarna av orten, där flera lokaler nu ska lämnas av olika  
anledningar.

Utifrån ortens förutsättningar och tidigare diskussion om hur den 
fysiska planeringen kan arbeta med social hållbarhet ges sedan 
riktlinjer för hur planeringen av ortens centrala delar kan se ut. 
Riktlinjerna ges både för själva planeringsprocessen och med 
några utformningsexempel.

4.1 Aktuell planeringssituation

Asarum är en ort belägen precis norr om Karlshamn i Blekinge. 
Orten är ett gammalt kommuncentrum som idag i huvudsak 
fungerar som en förort till Karlshamn. Anna-Karin Skiöld (2007) 
beskriver i skriften Kommuncentrum – avtryck i det moderna 
kulturarvet Asarums roll som kommuncentrum och hur samhället 
har växt fram.

Asarums expansion påverkades positivt av den järnvägs- 
förbindelse som 1874 anlades mellan Karlshamn och Vislanda. 
Järnvägsspåren gick rakt genom centrum till den centralt belägna 
stationen. Idag är spåren borttagna och har ersatts av en  
cykelbana. 

Den övre kartan visar Asarums läge i förhållande till Karlshamn och den nedre 
Asarums centrala delar, med Storgatan som går igenom centrum.
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De kommunala funktionerna finns samlade inom ett begränsat 
område och skapar ett tydligt centrum i Asarum. Bankhuset och 
Kyrkskolan har båda en påkostad arkitektur som sätter sin prägel 
på samhället. I övrigt är det en blandad bebyggelse från olika 
tidsperioder som finns i centrum.

Bostadsbebyggelsen i Asarum består till stor del av friliggande 
villor. Här finns även flerbostadshus från olika decennier. Ett  
exempel är hyreshusen på Dyks väg som är från 1950-talet, då  
kommunalt planmonopol infördes och de kommunala bostads- 
bolagen bildades (Skiöld 2007 s. 97).

Vid inventering av området observerades att det endast fanns en 
sittplats i hela Asarum centrum - en bänk utanför ICA  
Supermarket. Gaturummet utmed Storgatan är brett, upptill 12 m 
på sina ställen, och saknar en tydlig inramning. Belysnings- 
armaturen som finns är till för trafiken och består av ca 7 m höga 
stolpar. Asfalterade parkeringsplatser tar upp större delen av ytan 
kring byggnaderna, varav en större parkeringsplats återfinns intill 
ICA. 

Det som är aktuellt i planeringssammanhang just nu är att det ska 
byggas ett nytt bildningscentrum på orten och att ICA  
Supermarket Asarum läggs ner. Asarums bildningscentrum är 
planerat att stå färdigt till 2012 och innebär en hel del för ortens 
centrala struktur.

 

Miljöbilder från Asarum centrum, fr övre raden v-h; parkeringsyta, 
fastighetsport på Dyks väg, Sparbanken, sittplats utanför ICA Supermarket, 

Kyrskolan, Storgatan sett mot norr.
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Bildningscentret innebär en ombyggnad av högstadiet  
Stenbackaskolan och den nya detaljplanen medger byggnader för  
skoländamål. Det nya centret ska innefatta skola, särskola,  
bibliotek, fritidsgård, resurscenter, musikskola m.m., vilket  
innebär att flera verksamheter på orten nu byter lokaler och flyttar 
till centret. I planbeskrivningen till den nya detaljplanen beskrivs 
de sociala aspekterna under en egen rubrik. En nybyggnad av 
skolan kommer ge en bättre miljö, både ur fysiska och sociala  
aspekter. Bostadsbehovet är stort i kommunen och de ser positivt 
på att nya detaljplaner upprättas för bostadsändamål på orten, 
vilket ger fortsatt underlag för skolverksamhet (Karlshamn  
kommun 2009a). 

Här intill presenteras en karta över de lokaler som ska lämnas i de 
centrala delarna av Asarum, följt av en förklaring till  
respektive siffra. Byggnadernas nuvarande användningsområden 
beskrivs och utbildningsförvaltningens ställningstagande  
redovisas.

Lokaler som lämnas i centrala Asarum
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1.Vita skolan - musikskola och föreningsverksamhet. 

Vita skolan byggdes 1847 och var den första fasta folkskolan i 
Asarum. Huset har inrymt flera olika verksamheter och haft en 
central roll i Asarums samhälle. Från början var det skola med 
lärarbostad på ovanvåningen, men även fattig- och sockenstuga. 
Byggnaden har under åren använts för kommunal verksamhet, 
bibliotek, lärarexpedition, skolarkiv och bank. Idag används huset 
av bl.a. PRO, musikskolan och Asarums hembygdsförening. 
(Skiöld 2007 s. 93) 

Musikskolans verksamhet planeras nu att flytta till det nya  
utbildningscentret, och resterande verksamheter kan erbjudas 
nya lokaler. Utbildningsförvaltningen föreslår att byggnaden 
säljs eller rivs för att den är i stort behov av totalrenovering 
(Karlshamn kommun 2009b).

2. Kyrkskolan

År 1900 byggdes den ”röda skolan”, som idag kallas  
”kyrkskolan” och inrymmer årskurs ett och två samt ett fritids- 
hem. Skolan byggdes till 1935, i samband med att den vita  
skolan lade ner skolverksamheten och blev till kommunhus. 
(Skiöld 2007 s. 94) 

Skolans verksamhet flyttar till Klockebacksskolan, och när  
bildningscentrat är klart kan byggnaden säljas (Karlshamn  
kommun 2009b).
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3. Gröna vägen med Loftet fritidsgård, Bullerbyn särskola  
      och samlingslokal. 

1905 uppfördes byggnaden som epidemisjukhus i Asarum. 
Det var i bruk fram till 1968, då verksamheten flyttade in till 
Karlshamn. Efter det har sjukhuset använts som samlingslokal, 
fritidsgård och daghem. Det byggdes till i samma stil 1989. 
(Skiöld 2007 s. 95)

All verksamhet flyttar till bildningscentret och utbildnings- 
förvaltningen föreslår att byggnaden säljs. Alternativt att en annan 
förvaltning övertar byggnaden, ex. föreningarna från Vita huset.
(Karlshamn kommun 2009b)

4. ICA Supermarket Asarum
 
ICA lämnar sina lokaler i Asarum under våren 2010, p.g.a. att 
ICA öppnar en stormarknad i närheten i mitten av maj. Den nya 
stormarknaden är belägen i Korpadalen, mitt emellan Asarum och 
Karlshamn (BLT 2010). Asarum blir däremot inte helt utan  
närbutik, eftersom Coop Konsum finns kvar på Storgatan.

5. Filialbiblioteket  

Filialbiblioteket är sedan början av 1980-talet inrymt på botten-
våningen i ett av hyreshusen på Dyks väg (Skiöld 2007 s. 95). 
Det ska nu flyttas till bildningscentrat och en utredning pågår om 
det finns behov av att erbjuda en alternativ lokal i närheten av den 
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nuvarande, p.g.a. tillgänglighet för bl.a. äldre (Karlshamn  
kommun 2009b).

I Karlshamns översiktsplan från 2007 presenteras ett antal  
punkter som kommunen har som viljeinriktning för Asarums 
tätort: 

• Att knyta Asarum närmare Karlshamn.
• Att verka för att Asarum ska vara en levande ort genom att  
lokalisera bl.a. fritids- och ungdomsverksamheter till Asarum.
• Att verka för ett levande stadsmässigt centrum i Asarum
• Att planera för en förtätning av centrum med smålägenheter för 
bl.a. ungdomar och äldre.

Kommunen har som mål att ta fram en fördjupad  
översiktsplan för Asarums tätort, tillsammans med en fördjupning 
för Karlshamns tätort. De har även ambitionen att göra en  
ortsanalys för Karlshamn-Asarum. (Karlshamn kommun 2007 s. 
43)

Nyligen genomfördes ett trygghetsmöte i Asarum.  
Brottsförebyggande rådet bjöd då in allmänheten för att diskutera 
hur de upplever tryggheten på orten. Mötet var en  
komplettering till trygghetsvandringar och trygghetsmätningar 
som brukar genomföras med jämna mellanrum och mötet var det 
första i sitt slag som genomfördes i kommunen. 

I januari 2010 tillfrågades 300 Asarumsbor om hur de upplever 

tryggheten på orten. Resultatet visade bl.a. att ungdomsgäng som 
bråkar och stör ordningen är ett påtagligt problem, liksom  
buskörning med moped. Dessutom är oron för bostadsinbrott stor. 
Mätningen visade även att många känner sig otrygga när de vistas 
ensamma ute sent på kvällen. 

Mötesdeltagarna fick sedan gruppvis diskutera hur närmiljön ser 
ut, vad som upplevs som otryggt och vilka åtgärder som kan bidra 
till att förbättra situationen. Några sammanfattande synpunkter 
var att kyrkallén upplevdes som mörk, lampor längs cykelvägen 
är trasiga, det är skräpigt och många följer inte  
hastighetsgränserna (Karlshamn kommun 2010).

4.2 Riktlinjer för social hållbarhet 

Jag ska nu presentera några riktlinjer för hur den fysiska  
planeringen kan arbeta med social hållbarhet i Asarum. Fokus 
ligger på de centrala delarna av orten där flera samhällsfunktioner 
finns idag och där flera lokaler nu kommer att lämnas i och med 
det nya bildningscentret. Riktlinjerna är min egen syn på hur 
utvecklingen kan se ut, och jag grundar det på litteraturanalysen 
som presenterats i föregående kapitel.

Först ger jag förslag på hur planeringsprocessen kan se ut och det 
följs sedan av några utformningsförslag som jag ser som  
betydande för det sociala livet på orten.
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4.2.1 Processen

Flera av byggnaderna som nu lämnas är gamla och har haft en  
betydande roll för ortens centrum genom åren. Det är därför 
troligt att de har en central betydelse för ortens invånare och står 
som en slags identitet för orten. När det nu är aktuellt med en 
omvandling av centrum så behöver identiteten för orten  
specificeras, så att inte invånarna känner sig överkörda. Målet bör 
vara att skapa ett samhälle som de kan känna stolthet över. 

För att fånga de skilda uppfattningar och bilder som politiker och 
tjänstemän respektive invånarna kan ha av Asarums centrala delar 
så föreslår jag att en ortsanalys görs. Ortsanalysen kan göras för 
hela orten och sedan leda vidare till en fördjupad översiktsplan, 
där de centrala delarna av Asarum behandlas specifikt.  
Baskunskapsinsamlingen som sker vid ortsanalysen är en viktig 
del för att få en samlad, gemensam uppfattning av orten.

En viktig del i arbetet med ortsanalysen blir att hålla en  
medborgardialog som stärker invånarnas känsla av värdighet. De 
måste få visa vilka kvaliteter de värdesätter i livet och sin  
omgivning för att de sedan ska kunna tas till vara i planeringen. 
Den kommunikativa planeringsprocessen blir här viktig; det 
gäller att planera med medborgarna. De behöver känna en  
medvetenhet om att deras kunskap är värdefull och behövs i  
planeringen och att den tas till vara av kommunens planerare.
Dialogen kan utövas på flera olika sätt, så det gäller att hitta det 
som fungerar bäst för den aktuella situationen. Exempel på  

dialogverktyg som kan användas är öppet hus, gåturer,  
studiecirklar och SWOT-analys.

Genusperspektivet får inte glömmas bort i arbetet utan måste 
finnas med genom hela processen. Eftersom den översiktliga 
planeringen behandlar strukturella frågor så är det viktigt att i 
processen med den fördjupade översiktsplanen belysa den sociala 
infrastrukturen utifrån ett genusperspektiv. 

Checklistan som Karlshamn kommun använder sig av vid  
upprättandet av planer är en bra och viktig del i arbetet med social 
hållbarhet. Det viktiga är dock att tänket finns med från början 
och följs upp under hela processen, så att det inte bara handlar om 
att bocka av en lista på slutet för att det då är obligatoriskt. Listan 
kan ses som en viktig del i arbetet med framtida detaljplaner.

4.2.2 Utformning

När det gäller utformningen av Asarums centrala delar så finns 
det några principer som kan lyftas fram som särskilt värdefulla 
när det gäller de sociala aspekterna. Det handlar om att skapa 
mötesplatser, prioritera gång- och cykeltrafikanter och planera för 
ett tryggare samhälle genom att få människor att vilja vistas ute i 
samhället. Några idéer presenteras kortfattat på kartan här intill.

Storgatan, som är huvudstråket genom samhället, bör prioritera 
gång- och cykeltrafikanter och ges ett mer stadsmässigt uttryck. 
Det behövs fler sittplatser så att människor kan stanna till och 
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Biblioteket
- omvandla till  
servicelägenheter för äldre

Parkeringsytan
- minska parkeringsytan
- skapa mötesplats i form av 
torg eller park

Storgatan
- prioritera gång- och  
cykeltrafikanter framför  
biltrafiken
- ordna säkra övergångar och 
mänsklig skala på belysning

Vita huset
- vid rivning kan lägenheter 
med verksamhet i bottenplan 
uppföras

ICA Supermarket
- ev. förtätning i form av  
lägenheter med verksamhet i  
bottenplan

Gröna vägen 
- behålla byggnader för  
föreningsverksamhet
- ev. förtätning 
- spara grönskan

Kyrkskolan
- behålla skolbyggnaden
- ev. förtätning 
- spara grönskan
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prata eller bara titta på vad som händer runt omkring. 
  
Trädplanteringar och övergångsställen i form av annan  
markbeläggning eller upphöjningar är exempel på sådant som kan 
anordnas för att skapa ett lugnare gaturum. Parkeringsplatser kan 
finnas kvar längs med gatan, eftersom den redan är så pass bred 
och för att det ökar tillgängligheten för funktionshindrade. Vad 
det gäller belysningen så kan lägre belysningsarmatur i en mer 
mänsklig skala användas, som komplement till den befintliga, 
både ur trygghetssynpunkt och för att göra miljön mer trivsam.

Parkeringen som idag ligger i anslutning till ICA är redan idag 
i största lagret och borde kunna minskas till ytan nu när en av 
dagligvarubutikerna försvinner. Här kan en mötesplats anordnas 
i form av ett torg, en park eller liknande. Möjlighet ska finnas till 
att sitta ner och vila och marken kan beläggas med stenplattor för 
att visa att det har en annan funktion än parkering.

Förtätning kan ske på flera av tomterna i centrala Asarum och jag 
föreslår då främst lägenheter, eftersom det ingår i kommunens 
vision att bygga just det för ungdomar och äldre. Bostäderna bör 
utformas med möjlighet för handel eller verksamhet i bottenplan, 
för att främja funktionsblandning och skapa ett samhälle där det 
vistas människor dygnet runt. Entréer bör läggas mot gatan och 
det offentliga rummet, för att skapa halvoffentliga platser och 
möten i vardagen. Våningsantalet bör hållas ner för att anpassa 
bebyggelsen till en mänsklig skala.

När det gäller de specifika lokaler som lämnas så anser jag som 
sagt att medborgarna måste få göra sina röster hörda så att ortens 
särprägel kan leva vidare. Därför vill jag poängtera att följande 
endast är exempel på vad lokalerna och tomterna kan användas 
till i framtiden.

• Vita huset är i dåligt skick och enligt utbildningsförvaltningen 
bör det rivas. Byggnaden är bärare av en lång historia och har 
fyllt olika funktioner i samhället, därför är min tolkning att det 
betyder mycket för ortens identitet och bör behandlas med hänsyn 
därefter. Om det ska rivas så är mitt förslag att ett flerbostadshus 
uppförs med möjlighet för versamheter i bottenplan.

• Kyrkskolan håller god arkitektonisk kvalitet och behålls 
förslagsvis. Fastigheten är däremot stor och kan förtätas. Viktigt 
blir då att ta hänsyn till den grönska som finns och se till att den 
bevaras, så att den bostadsnära naturen inte  
försvinner.

• Fastigheten på Gröna vägen är även den stor och kan förtätas. 
Befintliga byggnader behålls förslagsvis, eftersom de är i gott 
skick och sätter sin prägel på samhället. Precis som utbildnings-
förvaltningen föreslår så kan föreningarna som lämnar Vita huset 
flytta sin verksamhet hit.

• ICA:s lokal är stor och centralt belägen, men frågan är om 
någon större verksamhet väljer att flytta in där. Här kan nya 
lägenheter uppföras istället och det är ett fördelaktigt läge för 
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verksamheter i bottenplan.

• När det gäller bibliotekets lokal i bottenplan på Dyks väg så 
föreslår jag att den omvandlas till bostäder. Det är ett bra läge för 
servicelägenheter, eftersom det är få nivåskillnader och ett  
centralt läge.
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5. Slutsatser och  
    reflektioner
I det här avslutande kapitlet redovisas mina slutsatser av vad jag 
har kommit fram till, tillsammans med egna reflektioner av vad 
jag anser har varit intressant eller svårt under arbetets gång. 

Om vi går tillbaka till frågeställningarna så var de följande:

• Vad står social hållbarhet för?
• Hur kan den fysiska planeringen bidra till arbetet med social 
hållbarhet? 
• Hur kan utvecklingen av centrala Asarum se ut, sett utifrån den 
fysiska planeringens roll och ett socialt hållbarhetsperspektiv?

I arbetet har det varit svårt att definiera begreppet social  
hållbarhet. Det är inget samlat begrepp som tydligt beskrivs i en 
skrift, utan jag har fått leta i flera olika regeringsdokument och 
lagtexter för att nå fram till några slutsatser.

Hållbar utveckling är ett begrepp som myntades i  
Brundtlandrapporten 1987 och sedan dess har fått allt större 
genomslagskraft. Där betonas de ekologiska, ekonomiska och 
sociala aspekterna som viktiga byggstenar i framtidsarbetet. I 
Sverige lyser idag arbetet med hållbar utveckling igenom i flera 
lagar och mål, och kommunerna arbetar aktivt efter Agenda 21 
med att nå sina lokala mål.
 

Min definition av begreppet social hållbarhet är att det handlar 
om att skapa en hälsosam livsmiljö som är till för alla och som 
främjar sociala aktiviteter, möten och demokratiska rättigheter i 
vårt samhälle, såväl idag som i framtiden. Det handlar om att se 
människors behov och skapa ett välfungerande vardagsliv.

En orsak till varför det inte finns så mycket samlat material om 
den sociala hållbarhetsaspekten kan vara att den inte har fått lika 
stort utrymme inom media och politik som ex. den ekologiska 
aspekten. Fysisk planering handlar om att planera mark- och 
vattenanvändningen i stort, men det har också en avgörande 
betydelse för hur människors livsmiljö formas och för hur de kan 
skapa sin identitet i samhället. PBL´s portalparagraf innefattar 
”goda sociala levnadsförhållanden”, men frågan är om  
planeringen har hittat ett bra sätt att ta sig an de sociala frågorna? 
Min egen uppfattning är att det alltför ofta fokuseras på den  
ekologiska aspekten, eftersom det är den som har fått mest 
uppmärksamhet i de offentliga medierna de senaste åren. Även 
ekonomin spelar en avgörande roll när beslut ska fattas om 
planeringsfrågor. Den sociala aspekten är minst lika viktig, men 
kanske känns den för svår att ta sig an och lämnas därför åt sidan 
istället?

Det finns säkert en mängd orsaker till varför de sociala frågorna 
har svårt att nå fram. De orsaker som Nyström (2003) tar upp  
tycker jag ger en bra förklaring, då han visar på att det finns  
brister i kommunikation och samarbete. De tekniska  
förvaltningarna är de som har det övergripande ansvaret för  
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kommunens mark- och vattenplanering och där är socialtjänsten 
sällan med och bidrar med sin kunskap. Förvaltningskulturen som 
Sveriges kommuner har idag gynnar tekniska och natur- 
vetenskapliga förhållningssätt, vilket gör det svårt för de sociala 
frågorna att ta plats. Socialtjänsten har heller ingen vana i att delta 
i planeringsprocessen, även om lagen från 1982 visade ett tydligt 
ansvarstagande för att tillföra, delta och följa upp i planeringen. 
Den dominerande grupp som behandlar planer och beslutsfattande 
är män, vilket gör att det övervägande har blivit tekniska och 
ekonomiska lösningar som har prioriterats enligt Nyström.

Nyström tar även upp att yrkesutbildningarna inom samhälls- 
planering brister i att lära ut om de sociala aspekterna. Efter att ha 
läst tre år på programmet för fysisk planering så är jag beredd att 
hålla med. De sociala aspekterna finns med i utbildningen, men 
bara till viss del. Personligen tycker jag att det läggs större fokus 
på de ekologiska frågorna och att det behövs en tydligare  
koppling mellan de sociala aspekterna och planering. Idag finns 
det till miljön miljöbalken, planeringen plan- och bygglagen, men 
var hämtar de sociala frågorna stöd? 

I min analys av hur den fysiska planeringen kan arbeta med frågor 
som rör social hållbarhet så har jag fokuserat på fyra områden: 
jämställdhet, medborgardeltagande, mötesplatser och trygghet. 

I arbetet mot ett jämställt samhälle kan den fysiska planeringen 
bidra mest i den översiktliga planeringen. Här tas strukturella 
frågor upp, som rör människors vardagsliv, och det är viktigt att 

skapa en social infrastruktur där såväl välfärdstjänster som sociala 
nätverk ryms. Det är viktigt att som planerare hela tiden ha med 
sig genusperspektivet och synliggöra olika erfarenhetsvärldar 
istället för skilda behov. Människor måste synliggöras i  
dokumenten som hör till planerna, annars förloras det viktiga 
sociala perspektivet. 

För att nå social hållbarhet krävs en dialog med berörda  
människor. Genom att använda kommunikativa planerings- 
processer så planerar vi för medborgarna och det stärker  
samtidigt medborgarnas själva genom att de känner att de bidrar 
med kunskap och får vara med och påverka. Det obligatoriska 
samrådet enligt plan- och bygglagen är en viktig del i arbetet med 
medborgardeltagande, men för att nå ut till en bredare krets och 
nå människor tidigare i processen så finns det andra dialogverktyg 
att använda. Exempel på sådana är öppet hus, gåturer, seminarier 
m.m. Som planerare är det viktigt att vara lyhörd för vad  
medborgarna har att säga för att skapa ett förtroende. Genom att 
ta tag i viktiga frågor redan i den översiktliga planeringen så kan 
framtida planering underlättas.

När det gäller mötesplatser så kan inte den fysiska planeringen 
styra hur människor ska röra sig, men det är viktigt att skapa 
möjligheter för möten att äga rum. Ett offentligt liv behövs av 
flera anledningar; för att se andra människor, kunna utveckla  
tolerans gentemot varandra, kunna känna delaktighet i  
samhället och för att stärka demokratin. Genom att arbeta med 
en skala från privat, halvprivat, halvoffentligt och offentligt så 
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kan möten i vardagen skapas och sociala aktiviteter gynnas. En 
stad eller ett samhälle behöver grönområden, torg, sittplatser eller 
andra ställen där människor kan skapa kontakter eller bara vara 
åskådare.

För att skapa trygghet så är det viktigt att få människor att  
använda staden och röra sig ute i det offentliga rummet. Som 
fysisk planerare är det viktigt att komma ihåg att stadens mönster 
påverkar – ex. har rutnätsstaden med sina täta korsningar en hög 
genomströmning av människor, vilket skapar fler möten än i ex. 
en trädstruktur. 

Gång- och cykeltrafikanter bör prioriteras före biltrafiken och 
dessa vägar bör dras längs stråk där det händer saker. Genom att 
inrymma verksamheter i bottenplan på bostadshus så skapas ett 
mer livfullt samhälle där människor rör sig under större delen av 
dagen. Det är viktigt att redan i den översiktliga planeringen ta 
upp trygghetsfrågan och samarbeta över myndighetsgränser.

Vad det gället metoder som den fysiska planeringen kan använda 
sig av för att säkerställa att sociala aspekter tas upp så har jag 
beskrivit tre stycken; ortsanalys, social konsekvensbeskrivning 
och checklista.

Ortsanalys går ut på att tillsammans med medborgarna samla in 
fakta om orten och diskutera framtidsfrågor. Genom metoden  
skapas en gemensam bild av orten och planerarna får en  
handlingsberedskap inför framtida planering. Samtidigt främjas 

medborgardialogen, vilket är positivt ur social synpunkt.

Sociala konsekvensbeskrivningar, SKB, är ett begrepp som inte 
har fått fäste inom planeringen på det sätt som det kanske borde. 
SKB ska fokusera på de sociala följder som en plan för ett nytt 
bostadsområde eller en väg kan tänkas utgöra.

Karlshamn kommun arbetar med en social-ekonomisk checklista 
som ska följa med planerna från början. Listan kan ses som ett 
försök till SKB, eftersom den tar upp de sociala konsekvenserna 
av planarbetet. De använder sig också av ett viktigt styrdokument 
inom politiken, ett program för hållbar utveckling, där den sociala 
hållbarheten har ett eget avsnitt. Listan har förnyats med åren när 
nya program har tillkommit. Jag ser checklistan som ett viktigt 
inslag i planeringen, men samtidigt saknar jag en utvärdering av 
hur den fungerar. Det är viktigt att se till att de sociala  
konsekvenserna tas upp innan planarbetet är i full gång, varför jag 
ser checklistan som ett bra komplement.

En slutsats jag kan dra av avsnittet om den fysiska planeringens 
roll är att de sociala frågorna ofta nämns i samband med den 
översiktliga planeringen. Problemet är att människor är mer vana 
att engagera sig när det gäller detaljplanering och de kan se att det 
faktiskt händer någonting. Jag ser det som en utmaning för den 
fysiska planeringen att öka intresset för den översiktliga  
planeringen bland invånarna och synliggöra de sociala frågorna 
på ett tidigt stadium.
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Min tredje frågeställning behandlar frågan om Asarums  
utveckling. I Asarum planeras ett nytt bildningscentrum som ska 
stå färdigt till 2012. Det nya centret innebär att flera andra skolor, 
filialbiblioteket, musikskolan och samlingslokaler lämnar sina 
befintliga lokaler i centrum och flyttar in i de nya istället. En  
annan förändring är att ICA Supermarket läggs ner på orten,  
eftersom att stormarknaden ICA Kvantum öppnar i närheten.

Det viktigaste i arbetet med social hållbarhet i Asarum anser jag 
är att lyssna på vad medborgarna har för åsikter och idéer om 
framtidens utveckling. Eftersom flera av byggnaderna som  
lämnas har ett högt värde för samhället så kan de tänkas ha en 
betydande roll för identitetsskapandet. Mitt förslag är att en  
ortsanalys görs för hela orten och att den sedan följs av en  
fördjupad översiktsplan över de centrala delarna av Asarum. 

Övriga riktlinjer när det gäller utformningen är att skapa en  
bättre miljö för gång- och cykeltrafikanterna och utforma  
naturliga mötesplatser genom att arbeta med offentliga,  
halvoffentliga, halvprivata och privata zoner. Förtätningen som 
sker bör förses med möjlighet till verksamhet i bottenplan för att 
försöka skapa ett samhälle som är levande under hela dygnet.

Slutligen några ord om vad jag har lärt mig av att skriva det här 
arbetet och hur det påverkar mig i min roll som framtida fysisk 
planerare. Jag har kommit fram till att det inte alltid spelar så stor 
roll för den sociala hållbarheten hur en plan görs, utan att det är 
viktigare hur själva processen ser ut. Startar man inte i rätt ände 

så blir det svårt att nå ett bra resultat på slutet. Jag tror på att få 
med medborgarna i ett tidigt skede och inte komma med låsta 
planer till ett samråd. Det gäller att vara lyhörd och inte  
bestämma sig för att en lösning fungerar överallt, utan se ortens 
egenskaper och skapa unika lösningar tillsammans.
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor

Intervju med Bernt Ibertsson, förvaltningssamordnade Karlshamn 
kommun. Karlshamn 2010-03-30 kl 13.30

Frågor som låg till grund för intervjun:

1.Kan du berätta lite om din yrkesbakgrund?
2.Hur ser du på hållbar utveckling och Karlshamn kommuns 
arbete med det?
3.Hur ser du på fysisk planering och kopplingen till social  
hållbarhet?
4.Vad är bakgrunden till Karlshamn kommuns handlingsprogram 
för hållbar utveckling och checklista för sociala och ekonomiska 
konsekvenser?
5.Görs det någon utvärdering av checklistan?
6.Hur ser framtiden ut med arbetet för hållbar utveckling?
7.Hur ser du på Karlshamns roll i förhållande till andra  
kommuner?
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