
 

 

 

  

Hållbar 
utveckling i 

översiktsplanering 
FM1473 Kandidatarbete i 

Fysisk planering 

Josefin Franzén FP11 



1 
 

SAMMANFATTNING 

I denna uppsats undersöktes tre kommuners arbete med hållbarhet i översiksplanen. Det finns ett 

problem idag att hållbar utveckling är ett vardagsord som riskerar att förlora sin innebörd pga. de många 

olika tolkningarna och angreppssätt. Om begreppet är så pass vagt som många påstår, hur hanteras det då 

i översiktsplanen, vilken ska leda kommunens framtida markanvändning?  

I uppsatsen undersöktes Trelleborg, Helsingborg och Lund kommuns översiktsplan. Speciellt fokus lades 

på de åtgärder, relaterade till hållbarhet, som kommunen föreslår och sen hur dessa åtgärder motiveras och 

vilket aspekt/vilka aspekter (social, ekologisk, ekonomisk) av hållbarhet de relaterar till, för att se om det 

finns en vaghet/problem i hur begreppet hållbarhet används i kommunen. 

Studien visade att trots att alla kommuner har olika definitioner, visioner och/eller mål föreslår de överlag 

samma åtgärder samt att ingen av kommunerna tar upp alla hållbarhetsaspekter. Den ekologiska aspekten 

ges mest utrymme, och den ekonomiska negligeras. Även relationen mellan de tre ges marginellt utrymme. 

Resultatet diskuterades sedan utifrån problematiken om att hållbarhet anses vara ett vagt begrepp och vad 

detta betyder för arbetet med hållbarhet i översiktsplanering. Hur hanteras ett vagt begrepp och vad säger 

kommunens arbete med hållbarhet om dem?  Det framkom att resultatet överensstämmer väl med vad 

som redan funnits på området och detta tyder på att det finns ett problem i hur man arbetar med 

hållbarhet i översiktlig planering. Att det är just problematiken med hållbarhet som ett vagt begrepp som 

ligger bakom är dock inte klart, och detta bör utredas mer. 
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INLEDNING 
Under de senaste åren har begreppet hållbarhet blivit allt mer vanligt. Inställningen att det måste skapas ett 

samhälle som är långsiktigt hållbart genomsyrar både vardagsliv, politik, media etc. och hållbarhet har 

blivit något av ett vardagsord. Den fysiska planeringen anses ha en stor del i detta mål om hållbarhet, och 

det talas om att skapa gröna städer, täta städer, hållbar stadsutveckling etc. Hur kan detta göras? På en 

nationell nivå har regeringen satt ut en strategi för att nå hållbar utveckling, vilken kan tas ner på en lokal 

nivå genom kommunens översiktsplan (Regeringen, 2002). I Plan- och bygglagen samt Miljöbalken, som 

all planering måste förhålla sig till, skrivs det även i 1 kap.1§ resp. 1 kap. 1§ att; 

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

hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden 

och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.” 

(Plan- och bygglag (2010:900), 2011, p. 1 kap. 1§)(egen markering) 

”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. ” 

(Miljöbalk 1998:808, 1999, p. 1 kap. 1§) (egen markering) 

Explicit gällande översiktsplanen står det i 3 kap. 5§ (som träder i kraft 2014-07-01) att;  

”Av översiktsplanen ska framgå 

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden, 

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, 

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer, 

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen 

med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar 

utveckling inom kommunen, 

5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, och 

6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken. Lag 

(2014:224).” 

(Plan- och bygglag (2010:900), 2011) (egen markering) 

I planeringen och i översiktsplanen måste alltså kommunen inarbeta hållbarhet, och det är här 

problematiken med användningen av begreppet uppstår.  

Som skrevs innan har begreppet tillsynes blivit ett vardagsord, men vad innebär begreppet egentligen? 

Flera forskare och teoretiker så som Hopwood et al. (Hopwood, et al., 2005) och Hildingson och 

Andersson (Hildingson & Andersson, 2012) menar att begreppet är väldigt vagt vilket gör det svårt att 

faktiskt formulera och sen genomföra de fysiska åtgärder som visionen föreslår, för att nå målet om ett 

hållbart samhälle. 

Det är detta som denna uppsats kommer att undersöka; hur ett vagt begrepp som hållbarhet formuleras 

och vilka konkreta, fysiska åtgärder som föreslås i relation till hållbarhet i översiktsplanering. Använder sig 

de studerade kommunerna hållbarhet på olika sätt och vad kan detta säga om dem?  

Uppsatsen är disponerad så att först beskrivs bakgrunden till temat. I bakgrunden tas det upp varför det är 

intressant och aktuellt att studera kommuners arbete med hållbarhet och problemet med begreppet 

hållbarhet. Sedan beskrivs syftet med uppsatsen, frågeställning och problemformulering som rör syftet 

samt en avgränsning som avgränsar arbetet och gör det hanterbart inom den satta tidsramen. I 
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efterföljande metodavsnitt tas metoderna som används i arbetet upp och förklaras. I områdesöversikten 

och teorin tas tidigare forskning, diskussion, kritik etc. relaterat till arbetets ämne upp samt den teoretiska 

ansats/ram som används i senare diskussionsavsnittet. Efter det presenteras undersökningens studie och 

resultat, som senare diskuteras i diskussionsavsnittet. I slutet presenteras en slutsats som lyfter upp arbetet 

till en generell nivå samt en diskussion om vidare forskning. 

BAKGRUND 
Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och deras relation till varandra diskuterades redan 1963 i 

boken ”Tyst vår” av Rachel Carson (Kroll, 2002), men i och med utgivningen av ”Vår gemensamma 

framtid” (hädanefter kallad Brundtlandrapporten) 1987 började de tre aspekterna utvecklas vidare och 

även bygga upp begreppet ”hållbar utveckling” (Meadowcroft, 2000, p. 370). I rapporten menas det att det 

inte finns några avvägningar eller val mellan ekologisk, ekonomisk eller social hållbarhet utan de är 

sammanlänkande (Meadowcroft, 2000, p. 371). I rapporten finns även det klassiska citatet om vad hållbar 

utveckling är; 

”Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs.” 

(WCED, 1987, p. 41) 

Men det finns många olika tolkningar av begreppet, vilket har gett det många olika innebörder. Ur 

grundtanken om hållbarhet har andra begrepp så som ekologisk modernisering, ”green economists” och 

”eco-feminsts” fötts, som alla fokuserar på olika värden och förhållningssätt inom hållbarhet (Hopwood, 

et al., 2005, pp. 42-46). Hopwood et al. (2005, p. 38) menar att hållbar utveckling i helhet är ett försök i att 

kombinera frågor rörande miljön med socio-ekonomiska (så som det beskrivs i Brundtlandrapporten) men 

att det behövs mer klarhet i vad begreppet egentligen innebär. Hildingson och Andersson (2012, p. 196) 

skriver i sin text att många har ansett/anser att hållbar utveckling är ”ett alltför vagt begrepp för att 

överhuvudtaget ha någon meningsfull innebörd (…)”. Det finns även en risk med att använda ett vagt begrepp 

som hållbarhet då det kan ge upphov till s.k. ”green washing”, som betyder att organisationer, företag, 

kommuner etc. sätter en ”grön stämpel” på frågor/ärenden etc. och då undangömmer andra delar i 

organisationen som inte är speciellt hållbara (Hoffman & Hoffman, 2009). Vissa aktioner kan till och med 

rättfärdigas utifrån hållbar utveckling (Meadowcroft, 2000, p. 373).  

Om vi antar att hållbarhet är ett vagt begrepp så som det påstås, kan det då finnas problem i den fysiska 

planeringen inte bara formulera en vision/ett mål som kan nås, utan även föreslå konkreta åtgärder för att 

nå detta? Jabareen (2004, p. 624) menar att det saknas ett övergripande tillvägagångsätt när frågans 

komplexitet diskuteras, och detta resonemang om komplexitet kanske även saknas i formulerandet av 

begreppet i den kommunala översiktsplanen? Vad innebär detta för arbetet med hållbarhet i 

översiktsplanering?  

SYFTE 
Syftet med arbetet är att undersöka hur begreppet hållbarhet används i tre kommuners översiktsplaner. 

Vidare är syftet att försöka urskilja hur kommunerna förhåller sig till hållbarhet och sedan jämföra 

kommunerna för att identifiera skillnader/likheter samt undersöka om det finns någon typ av problem 

(som ex. vaghet) som påverkar deras användning av begreppet.  

FRÅGESTÄLLNING OCH PROBLEMFORMULERING 
Om begreppet är så pass vagt som det påstås, vad innebär då ”hållbarhet” inom den fysiska planeringen 

för Sveriges kommuner? Vad läser de in i begreppet? För vissa kanske hållbarhet handlar mer om 

ekologisk hållbarhet och miljömål, och för andra kanske det innebär att aktivt planera för en förändrad 
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livsstil. Hur översätts kommunens mål/vision om hållbarhet till konkreta åtgärder? Finns det olika 

angreppssätt? 

Uppsatsens undersökningsfrågor är därför följande; 

 Hur använder sig kommunerna av begreppet hållbarhet i sin översiktsplan? 

 Vilka konkreta åtgärder, baserat på hur begreppet formulerats i översiktsplanen, föreslås? 

 Hur motiverar kommunerna sagda åtgärder ur hållbarhetssynpunkt? 

 På vilket sätt går det att urskilja att kommunens syn på hållbarhet, utifrån hur de använder sig av 

begreppet och hur de motiverar åtgärderna och vilken syn tycks de ha? 

AVGRÄNSNING 
Då begreppet täcker många fält och även är ganska vagt som tagits upp innan, ämnar studien fokusera på 

de tre hållbarhetsaspekterna som beskrivs i Brundtlandrapporten; ekonomisk, social och ekologisk 

hållbarhet. Utan denna avgränsning finns det risk för att arbetet blir alltför stort samt att det kan bli svårt 

att på ett tydligt sätt analysera kommunens arbete med hållbarhet. 

Arbetet avgränsas även genom att endast se på fysiska åtgärder som har tagits ex. aktiva åtgärder för 

förtätning, utbyggnad som cykelväg, upprättandet av naturreservat etc. Åtgärder av annan typ, ex. social 

hållbarhet genom utökat samråd blir svåra att bedöma eftersom det handlar om människors uppfattning 

och åsikter, vilka kan vara svåra att tolka. Även policys och andra dokument som ligger bakom 

upprättandet av översiktsplanen undersöks inte, inte heller processen bakom framtagandet av 

översiktsplanen. Detta pga. tidsbegränsning.  
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METOD 
För att nå syftet med arbetet har fallstudie och innehållsanalys kombinerats. 

FALLSTUDIE 
En fallstudie är en forskningsdesign där man fokuserar på en, eller några få, studieobjekt för att få en 

djupare kunskap om händelser, förekomster, relationer mellan objekt etc. (Denscombe, 2009, p. 59). I 

denna fallstudie kommer tre kommuner och deras översiktsplan väljas ut. Anledning till varför fler än en 

kommun studeras grundas i att det är av intresse att se hur olika kommuner hanterar samma fråga 

(hållbarhet). Genom studier av flera kommuner går det att jämföra kommunerna emellan och se om det 

finns likheter/skillnader i hur de arbetar med hållbarhet. Detta kan i sin tur ge en indikation på om det 

finns svårigheter i att arbeta i kommunal planering med ett vagt begrepp som hållbarhet.   

I en fallstudie måste en rad val göras. Fallen väljs inte slumpmässigt, utan med utgångspunkt i kända 

attribut (Denscombe, 2009, p. 63). I denna uppsats undersöks tre översiktsplaner från olika kommuner, 

och för att kunna välja kommunera har urvalskriterier arbetas ut utifrån ett antal attribut för att möjligöra 

val. Kriterierna som används måste även vara explicita och befogade och en del i metodologin 

(Denscombe, 2009, p. 64). Det finns olika sätt att välja fall, det viktigaste är att valet har som utgångspunkt 

i vad som är relevant för studien som förs (Denscombe, 2009, p. 64). Det finns fyra sätt att välja fall; den 

typiska undersökningsenheten där fallet liknar de flesta andra fall, den avvikande undersökningsenheten 

där fallet avviker från normen, den teoribeprövande undersökningsenheten där fallet baserar på teorier 

från andra fall och slutligen den minst sannolika undersökningsenheten som har sin utgångspunkt i 

teoribeprövade undersökningsenheten men där fallet väljs för att pröva teorin validitet där det är mest 

osannolikt att finna den (Denscombe, 2009, p. 65). Fallen i denna uppsats kan ses ha grund i den typiska 

undersökningsenheten, då resultatet av den ska kunna tillämpas på andra fall och i relation till texter som 

beskriver problematiken generellt. De valda kommunernas översiktsplaner är inte avvikande på något sätt, 

förutom att de alla har en uttryckt vision/mål om hållbarhet.  

Kommunerna väljs ut baserat på hur relevant deras översiktsplan är för syftet med uppsatsen. 

Urvalskriterierna för översiktsplanen listas nedan; 

 Översiktsplanen måste vara äldre än 3 år, men inte mer än 5 år. Detta för att vid ev. vidare 

forskning om huruvida de föreslagna åtgärderna genomförts eller inte ska planen var aktuell men 

även gammal nog för att åtgärderna skall ha kunnat genomföras eller påbörjats. 

 Översiktsplanen ska tillhöra en kommun i Skåne. Detta för att underlätta ev. besök i kommunen 

och för att underlätta jämförelser kommunerna emellan eftersom de ligger i samma län och under 

samma Länsstyrelse.  

 Översiktsplanen måste ha en direkt inriktning/vision/mål om en hållbar utveckling som 

involverar alla eller delar av; ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet. 

 Översiktsplanen ska föreslå konkreta lösningar relaterade till kommunens vision/mål om 

hållbarhet. Ex. på detta kan vara utveckling av VA-systemet, byggnation av cykelvägar, 

naturreservat etc.  

Andledningen till varför just översiktsplaner har valt, och inte ex. fördjupande översiktsplaner eller tillägg 

till översiktsplanen är beroende på att alla kommuner i Sverige ska ha en aktuell översiktsplan. Syftet med 

översiktsplanen är också att den ska styra kommunens markanvändning, vilket gör att det är ett 

övergripande dokument där hållbarhet bör inarbetas i om kommunen strävar efter hållbar utveckling. Men 

en översiktsplan är inte bindande, vilket betyder att kommunen kan i princip ställa upp vilken vision eller 
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vilka mål som helst som rör hållbarhet, utan att de är tvungna att följa dem. Detta inför ytterligare ett skäl 

till varför det är intressant att undersöka översiktsplaner och hållbarhet i dem, eftersom det i princip 

betyder att kommunen ställer upp en vision (översiktsplanen) om en vision (hållbarhet).  

Denscombe (2009, pp. 60-63) menar att i en fallstudie framkommer det generella genom att få en djupare 

kunskap om det enskilda. I fallstudien finns möjligheter att studera händelser osv. i detalj och på det sättet 

upptäcka saker som kanske inte hade blivit tydliga vid en ytlig undersökning. Fallstudier är därför lämpligt 

att använda när en studie ska undersöka en fråga djupgående och som sedan kan hantera komplexa 

och/eller subtila situationer, vilket denna uppstats ämnar göra. Den typ av fallstudie som förs är 

upptäcksstyrd, vilket betyder att genom fallstudien så upptäcks information. Fallstudien är även 

komparativ, då jag kommer att jämföra de olika kommunernas översiktsplan med varandra för att se på 

likheter/skillnader. 

En stor del i fallstudier är möjligheten att fokusera på relationer och processer och se hur saker är 

sammanlänkade. I en fallstudie förklarar inte bara att det här är resultatet, fallstudien förklarar varför 

resultatet blev som det blev (Denscombe, 2009, pp. 60-61). Vid studien av översiktsplaner och hållbarhet 

är detta viktigt att se på, eftersom relationen mellan idén om hållbarhet och dess faktiska åtgärder 

relaterade till syftet med denna uppsats. 

Fallstudien som metod innebär dock vissa gränser, exempelvis kan fallstudiens representativitet 

ifrågasättas och går det att generalisera utifrån resultatet (Denscombe, 2009, p. 68)? I en fallstudie måste 

även forskaren kunna skilja ut vissa aspekter så att den kan särskiljas från andra saker av samma sort och 

särskiljas från dess sociala kontext. Om forskaren inte har en föreställning om en gräns blir det svårt att 

avgöra vad fallet är. Fallet måste vara en relativt självständig enhet och ha distinkta gränser och det 

innebär att en bra fallstudie måste ha en klar bild av vad dessa är (Denscombe, 2009, pp. 70-71). I 

fallstudien i denna uppsats dras gränserna genom både syftet och de urvalskriterierna som har ställts upp 

för val av översiktsplan.  

En fallstudie studerar alltså sammanfattat; en eller några enskilda händelser som gör det möjligt att gå in på 

djupet i frågan. Fallstudien fokuserar även på varför ett resultat har hänt/uppnåtts, i fråga om relationer 

och fenomen. Anledingen till varför fallstudie har valts som metod i denna uppsats är för att det är en 

kvalitativ undersökning, där det är av intresse att undersöka fenomen och relationer, i detta fall hållbarhet i 

kommunens översiktsplan för att se om det finns någon relation mellan deras arbete och den diskussion 

som finns på området. 

Genom att använda fallstudie är det möjligt att använda ytterligare metoder och källor som kan undersöka 

de relationer och processer som är av relevans för studien (Denscombe, 2009, p. 61). Fallstudien i det här 

fallet har genomförts med innehållsanalys som metod, vilket tas upp senare. 

Valda kommuner 

De kommuner som tydligast uppfyller urvalskriterierna är; Trelleborg, Helsingborg, Lund, Lomma och 

Kävlinge. Av dessa har Trelleborg, Helsingborg och Lund valts ut som studieobjekt, då de tre är av 

liknande storlek och har liknande förutsättningar som kommun.  

I dessa tre kommuner är transport och kommunikation en stor del i kommunen. Från Trelleborg utgår 

passagerarfärjorna Stena Line, TT-line och Unity Line som åker till destinationer i Tyskland och Polen 

(trelleborg.se, 2013). Även mycket godstrafik sker i Trelleborg (Trelleborgs kommun, 2010, p. 23). Från 

Helsingborg utgår passagerarfärjor till Helsingör i Danmark. Hamnen är också en av Sveriges ledande. 

Genom Helsingborg löper även två viktiga tåglinjer, Västkustbanan och Skånebanan. (Helsingborg 

kommun, 2010, p. 35) Lund är en stor knutpunkt för tågtrafiken med Västkustbanan och Stambanan och 

det är lätt att ta sig från Lund vidare ut i Sverige eller över Öresund till Danmark via Öresundsbron 
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(Lunds kommun, 2010, p. 111). Detta innebär dock inte att uppsatsen kommer fokusera på trafik, utan 

trafik är bara en av de faktorer som knyter ihop kommunerna. 

Trelleborg, Helsingborg och Lunds kommun innehar även större städer vilket bidrar till deras kommun-

profil och sammantaget blir underlaget bättre för en jämförelse kommunerna emellan om de har en 

liknande förutsättningar. Att jämföra en liten kommun som Lomma mot Lund kan vara missvisade då 

skillnaderna mellan dem kan helt enkelt bero på deras olika förutsättningar.  

INNEHÅLLSANALYS 
För att kunna studera och analysera innehållet i de valda översiktsplanerna har även metoden 

innehållsanalys använts. Den data som undersöks i uppsatsen är kvalitativ, men med hjälp av en 

innehållsanalysen går det att kvantifiera den (Denscombe, 2009, p. 373). Genom att sammanställa tabeller 

och diagram av data som framkommit i innehållsanalysen har data kvantifierats, men endast för 

läsbarhetens skull. Undersökningen är en kvalitativ undersökning, inte en kvantitativ.  

En innehållsanalys följer en logisk struktur. Processen börjar med att välja texter utifrån urvalskriterier 

(vilka ställdes upp i urvalskriterier för val av fall i fallstudie) (Denscombe, 2009, p. 307). Sedan bryts texten 

ner i mindre delar, i denna uppsats är hållbarhet och det som relaterar till hållbarhet ett nyckelord vid 

läsning av översiktsplanerna (Denscombe, 2009, p. 307). För att analysera data ska relevanta kategorier 

utarbetas, i denna uppsats utarbetas en analysram som består av ett antal frågor;  

 Hur uttrycker kommunen sin vision (relaterat till hållbarhet) med översiktsplanen? 

o För att få en bakgrund till hur kommunen ser på hållbarhet, och sedan se om denna 

vision genomsyrar planen på något sätt är det av intresse att försöka tydligöra 

kommunens vision som relaterar till hållbarhet. 

 Uttrycker kommunen något mål med arbetet med hållbarhet? Vad för mål är detta i så fall? 

o För att se om kommunen har tagit ner sin vision på ett mer konkret plan och försöka 

urskilja vilken betydelse hållbarhet tycks ha för kommunen kan en undersökning av 

kommunens mål med arbetet av hållbarhet vara intressant.  

 Hur inarbetas målet/visionen om hållbarhet i ÖP:n? Explicit/Implicit? 

 Karta över de valda kommunerna 
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o Eftersom hållbarhet anses av många vara ett vagt begrepp är det intressant att se hur 

målet/vision om hållbarhet inarbetas i planen. Ligger det som ett paraply över hela 

planen, eller fokuseras det på i vissa delar? 

 Hur ser kommunens formulering av begreppet hållbarhet ut (i relation till de tre 

hållbarhetsaspekterna)? Vad grundar sig deras formulering på? 

o För att se vad hållbarhet för kommunerna innebär, är det viktigt att förstå vad de anser är 

hållbar utveckling. Om ex. bara en aspekt av hållbar utveckling tas upp, går det 

fortfarande att hävda att det är hållbar utveckling som kommunen arbetar med? 

 Beskriver kommunen vad hållbarhet har för betydelse för just deras kommun, eller används en 

generell beskrivning om varför hållbarhet ska inarbetas i kommunens arbete? 

o Anledningen till varför hållbarhet ska inarbetas i översiktsplanen är intressant eftersom 

det kan säga en del om hur kommunen förhåller sig till begreppet. 

 Uttrycker kommunen någon form av komplex problemställning ang. hållbarhet? 

o Om kommunen uttrycker någon form av komplex problemställning kan det indikera att 

de är medvetna om att hållbar utveckling är ett komplext problem och att det finns 

otydligheter i begreppet, vilket då kan ha betydelse för de åtgärder som föreslås. 

 Vilka typer av konkreta åtgärder, relaterade till kommunens hållbarhetsbegrepp/vision/mål om 

hållbarhet, föreslås? 

o Genom att se vilka konkreta åtgärder som kommunen föreslår skapas en bild av hur 

kommunen arbetar med hållbarhet på ett konkret plan. Detta kan säga mycket om vilken 

inriktning kommunen har i sitt arbete, och hjälper till att besvara de frågor som ställdes 

upp i avsnittet om frågeställning och problemformulering. 

 Vilka andra typer av åtgärder för att nå målet/visionen om hållbarhet tas upp? 

o Se ovan.  

 Vilken/vilka typ/typer av åtgärder/frågor relaterade till hållbarhet tycks kommunen fokusera på?  

o Genom att undersöka vilka åtgärder kommunen tycks fokusera på kan en bild av hur 

kommunen förhåller sig till hållbarhet skapas. Genom att jämföra de olika kommunera i 

denna fråga skapas även en övergripande bild över hur hållbarhet tycks inarbetas i 

översiktsplanerna.  

 Hur motiverar kommunen de sagda åtgärderna som relaterar till hållbarhet? 

o Det är av intresse att se hur kommunerna motiverar sina föreslagna åtgärder då det säger 

en del om vilket förhållningssätt kommunen har till hållbarhet. Motiveras åtgärderna 

utifrån hållbarhet, eller motiveras åtgärden baserat på något annat?  

 Tas alla aspekter av hållbar utveckling upp i översiktsplanen? (Ekonomisk, ekologisk, social) I så 

fall, i vilken utsträckning (baserat på de åtgärder som relaterar till hållbarhet som föreslås)? 

o Som tagits upp innan är det av intresse att se om kommunerna tar upp alla aspekter av 

hållbar utveckling, för om bara en aspekt tas upp kan det kallas hållbar utveckling då? För 
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att synligöra i vilken utsträckning aspekterna har tagits upp har hållbarheten som 

åtgärderna relaterar till sammanställts i en tabell. I vilken utsträckning varje 

hållbarhetsaspekt inarbetas i översiktsplanen har även tydliggjorts genom att diagram för 

varje kommun har sammanställts. Vilken hållbarhet respektive åtgärd relaterar till är 

utifrån den definition av hållbar utveckling som diskuteras i avsnittet ”Att förstå hållbar 

utveckling”. Det är dock möjligt att åtgärderna kan tolkas och relateras till hållbarhet på 

annat sätt.  

Utformningen av tabellerna gjordes genom att i översiktsplanen söka efter åtgärder som 

på något sätt relaterade till hållbarhet. Åtgärderna kan både vara implicit och explicit 

uttryckta till hållbarhet. Motivering till varför åtgärden föreslås/ska genomföras kan även 

den implicit eller explicit relatera till hållbarhet, men i vissa fall är motiveringen oklart. I 

vissa fall där motiveringen har angetts som ”oklar” i tabellen kan det hända att åtgärden 

motiveras i en annan del i översiktsplanen, men detta har inte tagits upp som en 

motivering. Endast motiveringar som är i direkt anslutning till åtgärden har tagits upp för 

att förenkla arbetet med tabellerna. Vilken hållbarhet de sammanlagda åtgärderna för 

resp. kommun sammanställdes även i cirkeldiagram för att tydligöra vilken 

hållbarhetsaspekt som dominerar i kommunen.  

 

Analysramen utarbetades på det sättet att först ställdes det upp ett antal frågor som ansågs vara relevanta 

för att nå syftet med uppsatsen. De utgår även till stor del från de frågor som har utvecklats för att styra 

arbetet. Frågorna (i analysramen) utvecklades sedan även baserat på studier av översiktsplanerna, för att 

säkerställa att viktiga delar i planerna inte förbisågs eller glömdes bort. Vid läsandet av planerna utifrån 

analysramen kopplades olika avsnitt i texterna ihop med hjälp av ramen och de olika delarna om hållbarhet 

i översiktsplanen kunde kopplas samman. 

Kortfattat avslöjar en innehållsanalys vad som framställs som relevant, vilka prioriteringar som skildras i 

texten, vilka värderingar som framgår i texten och vilka idéer som hänger samman (Denscombe, 2009, p. 

308). Detta gör att metoden innehållsanalys är högst relevant vid arbetet med uppsatsen eftersom det är 

genom ett tydliggörande av detta som syftet med uppsatsen kan nås. Svagheten med att använda 

innehållsanalys som metod är att det i översiktsplanerna kan uttryckas subtilt eller implicit vad kommunen 

menar, vilket gör att innehållsanalysen förlorar i värde så den används bäst i fall där texten är ”enkel, direkt 

och påtaglig” (Denscombe, 2009, p. 309). En innehållsanalys av texterna säger heller inget om hur planerna 

kom till, processena bakom, vilket kan ses som ytterligare en svaghet. 

KVALITATIV UNDERSÖKNING 
Undersökningen som genomförs i denna uppsats är av en kvalitativ form. Sammanställning av en del av 

resultatet i tabell och diagramform ska inte ses som ett försök att kvantifiera data, utan tabellerna och 

diagrammen är endast framtagna för att skapa en tydlighet i dokumentet.  

  



 

OMRÅDESÖVERSIKT ÖVER HÅLLBAR UTVECKLING 
I detta avsnitt presenteras en områdesöversikt för att utöka förståelsen och kunskapen om hållbar 
utveckling. 

ATT FÖRSTÅ HÅLLBAR UTVECKLING  
Denna uppsats utgår till stor del av definitionen av hållbar utveckling som beskrivs i Brundtlandrapporten. 
Detta för att det är en av de mest erkända texterna på området. Brundtlandrapporten, eller ”Vår 
gemensamma framtid” utkom 1987 och beskriver relationerna mellan ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet och att dessa lägger grunden till en hållbar utveckling (Meadowcroft, 2000, p. 371). Kärnan i 
rapporten, enligt Meadowcroft (2000, pp. 371-372) t, är att; 1) den fokuserar på ”development” 
(utveckling) som förstås i form av ”progress” (framsteg), 2) den tog fram idén om att kunna tillgodose 
behov, framförallt i form av att möta världens fattiga behov och att framtida generationer ska kunna 
tillgodose sina behov och 3) de gränser som sätts av miljön kan vara ett hinder i fortsatt social utveckling. 
Vad som är viktigt att notera menar Meadowcroft att vad som ska vara ”sustained” i ”sustainable 
developement” är en process av förbättringar. ”Sustained” betyder inte att det nödvändigtvis bevaring.  

Men likt Giddings et al. (2002, p. 187) skriver så tolkas hållbar utveckling på olika sätt av olika företag, 
regeringar, aktivister etc..  För att tydligöra vad som menas med hållbar utveckling i denna uppsats 
förklaras här de tre aspekterna som knyts till hållbar utveckling; ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet.  

Som tagits upp i bakgrunden till denna uppsats finns ingen klar och tydlig definition av vad hållbar 
utveckling är och vad de tre aspekterna i begreppet innefattar. Utgångspunkten är dock (oftast) baserad på 
Brundtlandrapporten som skriver att en hållbar utveckling är en utveckling som möter dagens behov utan 
att kompromissa med framtida generationers (se hela citatet på sida 6) (WCED, 1987, p. 44) I begreppet 

EKOLOGISK 

SOCIAL EKONOMISK 

Hållbarhetsmodellen med de tre aspekterna som bygger upp hållbar 
utveckling (enligt Brundtlandrapporten)  
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SDUSNAS:s tabell (SDUSNA, 1999, p. 24) 

hållbar utveckling är det fokus på relationerna mellan de olika aspekterna. Ingen aspekt ska alltså särskiljas 

från de andra, utan meningen är att de tre aspekterna tillsammans skapar en hållbar utveckling (Giddings, 

et al., 2002, p. 187). Att i definitionen av aspekterna särskilja dem blir därför problematiskt. Giddings et al. 

(2002, p. 187) skriver att ekonomin är beroende av samhället (socialt) och miljön (ekologiskt) medan 

människans exsistens och samhället är beroende av miljön.  

För att försöka klargöra vad de olika aspekterna innefattar har jag valt att använda en tabell som har tagits 

fram i rapporten Our Common Journey – a transition toward sustainability , framtagen av styrelsen i”Sustainable 

Development of the U.S National Academy of Sciences” (SDUSNAS) (SDUSNA, 1999). SDUSNAS 

rapport baseras på bl.a. nära 375 rapporter från ”The national research  council” (W. Kates & C. Clark, 

u.d.), vilket i sin tur är en privat, icke-vinstdrivande organisation som tillhandhåller expertrådgivning på 

några av de utmaningar som nationen (USA) och världen står inför (www.nationalacademies.org, u.d.).  

Syftet med rapporten är att ”skapa ordning” bland den stora mängden litteratur som undersöktes (W. 

Robert, et al., 2005), eftersom det finns så stora variationer på området. Rapporten fokuserar på länken 

mellan vad förespråkare och analytiker söker att ”sustain” och vad som ska bli ”developed” samt 

tidshorisonten (W. Robert, et al., 2005, 

p. 11). Utifrån den studerade litteraturen 

identifierade SDUSNA att vad som 

tycks ska hållas ”sustained” är natur, 

”life support systems” och 

”community”. Vad som ska bli 

”developed” är befolkningen, ekonomin 

och samhället (W. Robert, et al., 2005, p. 

11). Jag har gjort bedömningen att 

SDUSNAS tabell klargör vad de tre 

hållbarhetsaspekterna innefattar, men 

det är viktigt att notera att tabellen är 

normativ, alltså har de texter som 

undersökts tolkats och sedan delats upp 

i de kategorier som författarna till 

studien har tyckts varit passande.  

Utifrån SDUSNAS text, men främst 

tabell har jag, med stöd även i annan 

litteratur som diskuteras nedan, försökt 

klargöra aspekterna.  

  



15 
 

Aspekterna i hållbar utveckling 

Ekonomisk hållbarhet brukar oftast handla om en hållbar tillväxt (Giddings, et al., 2002, p. 190) I 

Brundtlandrapporten ges ett exempel på vad ekonomisk hållbarhet inte är;  

“(…) For instance, in many developing countries the introduction of large-scale commercial agriculture may produce revenue 

rapidly, but may also dispossess a large number of small farmers and make income distribution more inequitable. In the long 

run such a path may not be sustainable; it impoverishes many people and can increase pressures on the natural resource base 

through overcommercialized agriculture and through the marginalization of subsistence farmers.” 

(WCED, 1987, pp. 52-53) 

Utifrån tabellen från SDUSNAS kan det också utläsas att det som är till att bli “developed” rörande 

ekonomin är välstånd, producerande sektorer och konsumtion samtidigt som det som ska vara “sustained” 

är natur, “life support” och samhällen. Tillväxt ska alltså, enligt Brundtlandrapporten, inte ske på 

bekostnad av dessa.  

Ekologisk hållbarhar innefattar miljö och ekosystem och de begränsningar som finns inom dessa aspekter. 

I Brundtlandrapporten menas det att; 

”(…) sustainable development must not endanger the natural system that supports life on Earth: the atmosphere, the waters, 

the soils, and the living beings.” 

(WCED, 1987, p. 45) 

I SDUSNAS tabell är det natur (jorden, biodiversitet och ekosystem) som ska vara ”sustained” samt även 

”life support” som innefattar ekosystemstjänster, resurser och miljön som relaterar till en ekologisk 

hållbarhet. I tabellen är ekologisk hållbarhet inget som ska bli ”developed”. Detta kan förklaras genom det 

som Giddings et. al. menar, att miljön inte är på samma sätt som de andra aspekterna beroende av 

ekonomi och samhället (Giddings, et al., 2002, pp. 191-192). Även utan dessa skulle den fortsätta, på ett 

sätt som ex. ekonomin inte skulle, eftersom ekonomin är baserad på naturligt och socialt kapital.  

Social hållbarhet innefattar samhället och kulturer i stort och är något som ska vara ”sustained” 

(SDUSNA, 1999, p. 24). Hälsa, utbildning, rättvisa, jämlikhet, lika möjligheter osv. är delar i den sociala 

hållbarheten och dessa ska bli ”developed” (SDUSNA, 1999, p. 24). Ett exempel på varför social 

hållbarhet är viktigt tas upp i Brundtlandrapporten;  

”Third, environmental and economic problems are linked to many social and political factors. (…) Hence new approaches 

must involve programmes of social development, particularly to improve the position of women in society, to protect vulnerable 

groups, and to promote local participation in decision making.” 

(WCED, 1987, p. 37) 

VAD SKRIVER FORSKNINGEN OM HÅLLBAR UTVECKLING SOM BEGREPP? 
Som tagits upp innan är hållbar utveckling ett brett diskuterat, och kritiserat begrepp. Det finns en utbredd 

forskning inom området och i detta avsnitt tas upp två texter som ämnar till att sätta denna uppsats 

undersökning i ett mer fokuserat sammanhang samt ge bakgrund till denna uppsats teori. Andra som 

forskat på området som kan vara av intresse att läsa är ex. Meadowcroft (2000), Jabareen (2004) och 

Hildingson et al. (2012) som alla tar upp och diskuterar hållbar utveckling i olika sammanhang. 

”Sustainable development: Mapping different approaches” av Bill Hopwood, Mary Mellor 
och Geoff Obrien 

Hopwood et al. (2005, p. 38) tar i sin text upp att hållbar utveckling är ett vida använt och spritt begrepp 

med många olika betydelser, vilket innebär att det finns många olika sätt att använda det på. För att hjälpa 

att förstå dessa olika inriktningar och användningar stället Hopwood et al. upp en 
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Hopwood et al. klassificeringskarta/tabell (Hopwood, et al., 2005, p. 41) 

”klassificeringkarta/tabell” som visar olika rådande inriktningar/tankesätt och hur de kan klassificeras 

beroende på den ekologiska, sociala och ekonomiska aspekten.  

I texten diskuteras begreppet hållbar utveckling som ett sätt att försöka relatera ekologiska frågor med 

socio-ekonomiska (Hopwood, et al., 2005, p. 39). Hopwood et al. tar upp att det finns flera diskussioner 

om hur dessa aspekter ska hanteras och menar att hållbar utveckling och/eller hållbarhet har blivit ett så 

pass utspritt begrepp att det finns risk, såsom US National Science Foundation skriver, att begreppet 

tillslut kan bli meningslöst, en ”catchfrase” eller s.k. ”green washing” eftersom det inte finns något enat 

sätt om vad begreppet egentligen innebär (Hopwood, et al., 2005, p. 40).  

Hopwood et al. (2005, p. 40) menar att social rättvisa är en av de viktigaste delarna i hållbar utveckling och 

tar upp Haughton som har sammanfattat hållbar utveckling i fem principer, baserade på rättvisa (equity). 

De här principerna ger en klarhet till aspekterna inom hållbar utveckling och ger en grund till 

utvärderingen av de olika inriktningarna/tankesätten. 

Genom att kombinera ekologisk och socio-ekonomiska frågor har Hopwood et al. ställt upp en 

klassificeringskarta/tabell (Hopwood, et al., 2005, p. 41). Den socio-ekonomiska axeln täcker hur mycket 

vikt det läggs på mänskligt välmående och rättvisa och den ekologiska axeln täcker vilken prioritet miljön 

ges, från låg prioritet genom ”technocentred” och slutligen ”ecocentred”. I tabellen finns tre fält inom de 

olika inriktningarna/tankesättet kan passa inom; ”Status Quo”, ”Reform” och ”Transformation”, baserat 

på hur mycket vikt ges till människor och hur mycket vikt läggs på ekologi.  

Hopwood et. al (2005, p. 47) avslutar med att skriva att alla förespråkare för hållbar utveckling är överens 

om att samhällets måste förändras men att det finns så många olika inriktningar vilket gör att det inte går 

att säga att hållbar utveckling är en ”ism”. Social och ekologisk rättvisa är dock grundläggande vilket gör 

att relationen mellan dessa är något som hållbar utveckling bör baseras på (Hopwood, et al., 2005, p. 49). 

Samhällets och människans relation till miljön måste förändras radikalt, men en början är att fokusera på 

att lyfta frågan, mobilisera media så att frågan får utrymme och göra koalitioner som länkar samman 

forskare, protesterare och direkta aktioner (Hopwood, et al., 2005, pp. 49-50). 
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”Environment, economy and society: fitting them together into a sustainable development” 

av Bob Giddings, Bill Hopwood och Geoff O’Brien  

Giddings et al. (Giddings, et al., 2002, p. 187) tar i deras text upp de tre aspekterna som knyts till hållbar 

utveckling och menar att de tre inte är förenade, utan att de är i sig själva fragmentiserade och 

mångfacetterade. Men de är ändå sammankopplade då ekonomin är beroende av samhället och samhället 

är beroende av och inom miljön. 

Giddings et al. menar att den traditionella bilden av ekologi, ekonomi och social hållbarhet som ringar 

som hänger samman har stora svagheter och begränsningar (Giddings, et al., 2002, p. 189). De olika 

aspekterna kan ses som separata i den figuren, vilket kan innebära att större prioritet ges till en av 

aspekterna (Giddings, et al., 2002, p. 189) och separationen gör att relationerna mellan aspekterna överses, 

eller försvinner. Detta gör enligt Giddings et al. (Giddings, et al., 2002, p. 189) att s.k. trade-offs kan göras 

mellan de tre aspekterna. En av effekterna av separationen är att den uppmuntrar till en teknisk lösning på 

hållbarhetsfrågor snarare än att hantera de svårare frågorna eller att se relationerna mellan social-

ekologisk-ekonomisk hållbarhet.  

Giddings et al. (2002, pp. 192, 194) föreslår att istället för att illustrera hållbarhet genom tre 

sammanlänkade ringar bör relationerna mellan dem istället illustreras som att tre ringar som ligger i 

varandra, se figur 1 nedan. Författarna menar att genom att se aspekterna i hållbar utveckling på detta sätt, 

uppmuntras en synsätt som integrerar de tre. Det behövs ett holistiskt synsätt. 

Slutsatsen i texten är att separationen av de tre aspekterna reflekterar att det mänskliga livet till stor del har 

separerat sig från miljön det lever i (Giddings, et al., 2002, p. 194) och att sättet samhället ser på relationen 

mellan ekologi, social och ekonomi behöver förändras (Giddings, et al., 2002, p. 195). Barriärerna mellan 

olika discipliner behöver överbyggas till en interdisciplinär, eller transdisciplinärt sätt att se på världen. För 

att hållbar utveckling ska hålla, ska den integreras och det behövs en principbaserad inställning på 

mänskligheten och på världen (Giddings, et al., 2002, p. 195).  

EKOLOGI 

SOCIAL 

EKONOMI 

Figur 1. Hur aspekterna i hållbar utveckling bör relateras enligt Giddings et al. 

(Giddings, et al., 2002, p. 192) 
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HÅLLBAR UTVECKLING I SVENSK ÖVERSIKTSPLANERING 
Till skillnad från forskningen inom hållbar utveckling är forskningen inte så utbredd när handlar om 

hållbar utveckling i svensk översiktsplanering. I detta avsnitt tas två texter upp som behandlar ämnet och 

som sagts i föregående avsnitt ger dessa även bakgrund till denna uppsatsens teori. 

”Deliberation or doctrine? Land use and spatial planning for sustainable development in 

Sweden” av Christer Persson 

Persson (2013, pp. 303-304) undersöker i sin text hur hållbar utveckling är förstått och operationaliserat i 

55 olika kommuners översiktsplaner. Detta görs genom att ställa upp två frågor och sedan göra en s.k. 

”template analysis”. Persson tar upp att begreppet hållbar utveckling är ett koncept som innefattar många 

olika betydelser och meningar vilket leder till många olika angreppssätt och resultat, beroende på 

omkringliggande omständighete r. De olika resultaten, menar Persson, har dock inte bara med vagheten i 

begreppet att göra utan även med hur begreppet fungerar i beslutsfattandet eftersom det blir en 

förhandlingsfråga i processen av framtagandet av översiktsplanen.  

De frågor som Persson ställer upp är; 1) Hur förstås och inarbetas ett vagt begrepp som hållbar utveckling 

i konkreta lokala miljöer där det ska användas som en guide för framtida planerings beslut och ageranden? 

2) Översätts särskilda förståelser av begreppet till särskilda strategier och planeringsprinciper för hållbar 

utveckling? (Persson, 2013, p. 303)  

Genom att se på explicita definitioner och diskussioner om hållbar utveckling i planerna framgår det enligt 

Persson att definitionen av hållbar utveckling som utvecklades i Brundtlandrapporten används flitigt 

(Persson, 2013, p. 306) och att det inte sker särskilt mycket diskussioner om begreppet. Persson menar 

även att det tycks som att begreppet hållbar utveckling stannar vid att vara en generell idé än en 

planeringsagenda (Persson, 2013, p. 307). De flesta översiktsplaner hanterar heller inte vagheten i 

begreppet (Persson, 2013, p. 307).  

Genom att använda kodord vid undersökning av planerna, framgick det att koden ”Compact city” (tät 

stad), förekommer oftast och att den övergripande planeringsstrategin för hållbar utveckling handlar om 

att i den existerande urbana miljön koncentrera på nya utvecklingsområden där tätheten höjs och den 

befintliga stadsstrukturen förhöjs (Persson, 2013, p. 309). I nästan hälften av planerna fanns inga explicita 

principer eller strategier alls och att det överlag saknas explicita planeringsprinciper rörande hållbar 

utveckling (Persson, 2013, p. 309). 

Perssons slutsats är att resultatet av undersökningen indikerar att hållbar utveckling inte är ett aktivt 

ställningstagande utan det är snarare så att det finns ett ”shared mindset”, ett ”belief system” och att det 

verkar som att planerare har införlivat begreppet i det redan existerade ”belief system” och att planeringen 

per automatik då blivit hållbar (Persson, 2013, p. 312).  

”Working with sustainability. Experiences of sustainability processes in Swedish 

municipalities”  av Carina Keskitalo och Johanna Liljenfeldt 

Keskitalo och Liljenfeldt (H. Keskitalo & Liljenfeldt, 2012a, p. 17) undersöker i sin text hur åtta svenska 

kommuner jobbar med hållbarhet. Syftet med studien är att illustrera de bekymmer och svårigheter som 

deltagarna i hållbarhetsprocesser (i Sverige) har stött på i en lokal implementation av hållbarhet som en 

policy-prioritet och som har påverkat integrationen av hållbarhet som ett mål. Undersökning diskuterar 

även några av de mer generella faktorerna som kan verka återhållande på arbetet med implementation av 

hållbarhet (H. Keskitalo & Liljenfeldt, 2012a, p. 17).  

De kommuner som Keskitalo och Liljenfeldt undersöker är Göteborg, Botkyrka och sex kommuner som 

samarbetade i ett projekt som hette ”Sustainable Umeå region” (H. Keskitalo & Liljenfeldt, 2012a, p. 18). 

Göteborg och Botkyrka har sedan länge arbetat med hållbarhet såsom Agenda 21, medan de andra 
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kommunerna hade nyligen undertecknat Ålborgåtagandena (vid tiden av studien) (H. Keskitalo & 

Liljenfeldt, 2012a, p. 18).  

Mestadels genom intervjuer samlades data om kommunernas arbete med hållbarhet (H. Keskitalo & 

Liljenfeldt, 2012a, p. 19) och Keskitalo och Liljenfeldt (2012a, p. 23) kom fram till att även om 

angreppssätten i de olika kommunerna var olika, särskilt mellan Umeå-regionen och Botkyrka och 

Göteborg, fanns det några generella bekymmer som framkom i alla kommuner. Dessa sammanfattas som 

bredd, mångfald och projektberoende hållbarhetsarbete samt begränsad vägledning och bidrag och 

efterföljande krav för processbaserat arbete och småskaliga projekt.  

I studien framkom det att många problem etc. som kommunerna hade/diskuterade rörde kostnad, 

integration, projektbasering och brist på strategiska resurser, vilket alla är faktorer som begränsar 

möjligheterna att integrera hållbarhet i kommuneras arbete (H. Keskitalo & Liljenfeldt, 2012a, p. 25). 

Keskitalo och Liljenfeldt skriver att de som de intervjuade menade att komplexiteten i hållbarhetsfrågan 

kan verka avskräckande vilket gör det svårt att välja indikationer och mätbara komponenter för att kunna 

täcka in det som berörs i den lokala hållbarhetsprocessen (H. Keskitalo & Liljenfeldt, 2012a, p. 25).  

Resultatet av undersökningen kan relateras till tidigare forskning på området som menar att det är svårt för 

små kommuner att utveckla hållbarhetsprioriteringar etc. pga. brist på resurser (H. Keskitalo & Liljenfeldt, 

2012b, p. 109). Att gå från vision till mätbarhet sågs i studien vara svårt för kommunerna (H. Keskitalo & 

Liljenfeldt, 2012a, p. 25). Kommunerna själva noterade att det behövdes stöd från politiskt ledarskap och 

ledning samt koordination (H. Keskitalo & Liljenfeldt, 2012a, p. 26).  

Keskitalo och Liljenfeldt (H. Keskitalo & Liljenfeldt, 2012a, p. 26) menar att det behövs ett angreppssätt 

på hållbarhet som kan identifiera lokala mål i och som sedan angriper behovet av att starta en ganska enkel 

process som kan följas upp på en kommunal nivå. Det behövs även en långsiktig strategisk finansiering 

samt stöd på en nationell, eller annan, nivå som möjliggör för kommuner att kunna arbeta med hållbarhet.  
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TEORI  
För att besvara syftet med den här uppsatsen samt dess frågeställningar är arbetets teoretiska ansats 

begreppet hållbar utveckling, så som det diskuteras i kapitlet ”Definition av hållbar utveckling”. Teorin 

utgår även från de texter som tas upp i ”Områdesöversikt” och de resultat och teorier som har diskuterats 

av författarna i texterna kommer i detta avsnitt tydliggöras för att skapa en teoretiskt ram för hur resultatet 

av denna studie ska diskuteras. Den teoretiska ramen söker även efter att möjligtvis förklara resultatet. 

Vad som kan utläsas av de texter som studeras i forskningsöversikten är att alla texter menar att hållbarhet 

på ett eller annat sätt är ett vagt begrepp (ex. Hopwood, et al., 200, p.41; Giddings, et al., 2002, p.187).   

Persson tar upp att hållbar utveckling är ett s.k. ”fuzzy concept” och menar att utan en klar definiering av 

begreppet kan folk tro att de talar om samma sak men att de egentligen talar utifrån olika förutsättningar 

och förståelser (Persson, 2013, pp. 302,303). Resultatet av Perssons studie är att de flesta kommuner 

refererar till Brundtlandrapporten utan att utveckla begreppet samt att de det finns några 

planeringsprinciper/strategier/åtgärders som är återkommande som menas ska användas för att uppnå 

hållbar utveckling. Baserat på resultatet av hans undersökning menar Persson att planeringen och 

planeraren har införlivat hållbar utveckling i det redan existerade tankesättet och att 

principer/strategier/åtgärder som man redan har sedan länge använt, har blivit hållbara ”by default” 

(Persson, 2013, p. 312).  

Perssons text väcker frågor om dagens arbete med hållbarhet i översiktsplanering, och om det ligger något 

i att det är vagheten i begreppet som gör att kommunerna verkar ha svårt att angripa problemet annat är 

på en generell nivå. Persson skriver dock att anledningen till varför ingen av kommunerna utvecklar 

begreppet hållbarhet från Brundtlandrapporten vidare kan ligga i att planerarna vill hålla begreppet så brett 

som möjligt för att kunna få igenom översiktsplanen, även om det innebär att en del av innebörden i 

begreppet går förlorad (Persson, 2013, p. 311).  

Perssons text relaterar till stor del till H Keskitalo och Liljenfeldt text som även den undersöker hållbarhet 

i översiksplanering. H Keskitalo och Liljenfeldt påvisar i sin undersökning att problemen med att arbeta 

med hållbarhet i översiktsplanering grundar sig i kostnad, integration, projektbasering och brist på resurser 

(H. Keskitalo & Liljenfeldt, 2012a, p. 25). De visar också i intervjuer att det verkar råda en oklarhet i 

arbetet med hållbarhet, bl.a. framkommer det att relationen mellan kommunens vision och mål och 

prioriteter är osäker att diskussionerna om hållbarhet ofta inte är synliga på en politisk nivå (H. Keskitalo 

& Liljenfeldt, 2012a, p. 23). Det verkar även finnas en efterfrågan efter process-drivna projekt och att det 

finns ett behov av fastställda hållbarhetsprinciper som är enkla att följa (H. Keskitalo & Liljenfeldt, 2012a, 

p. 25). Att det inte längre finns någon statligt hållbarhetsråd kan vara en av anledningar till förvirringen 

som råder i hållbarhetsplaneringen i Sverige menar författarna, och detta kan kopplas till Persson text om 

att det verkar vara oklart hur man ska hantera hållbarhetsfrågan, vilket gör att hållbarhet bäddas in i redan 

existerade strukturer.  

Både Hopwood et al. och Giddings et al. tar upp de olika aspekternas betydelse i hållbar utveckling. 

Hopwood et al. lägger stor vikt på att rättvisa är en av de viktigaste delarna i social hållbarhet (Hopwood, 

et al., 2005, p. 40) och Giddings et al. menar att relationen mellan de tre aspekterna måste omvärderas 

(Giddings, et al., 2002, p. 189).  

Giddings et al. menar att vid användning av den ”traditionella” hållbarhetsfigurationen med tre ringar som 

länkas samman finns det stor risk att en av aspekterna tar överhand och att relationen mellan aspekterna 

förbises (Giddings, et al., 2002, p. 189). Författarna tar upp att i den politiska sfären ges ofta ekonomin 

prioritet och att tyngd läggs på utveckling, inte hur ekonomin relaterar till ekologi och sociala frågor 

(Giddings, et al., 2002, pp. 190-191). Den här förskjutningen av de olika aspekterna, där en aspekt ges 
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högre prioritet än en annan påvisas även i Hopwoods et al. kategoriseringstabell och detta visar tydligt på 

de olika angreppssätt arbetet med hållbarhet ger upphov till. Även Persson och H. Keskitalo et al. tar till 

viss del upp att det finns ett problem med hur de olika aspekterna införlivas och diskuteras i 

översiktsplanering (Persson, 2013, p. 307; H. Keskitalo & Liljenfeldt, 2012, p. 25) och frågan är vad detta 

beror på i relation till översiktsplanering? Är det som Giddings et al. och Hopwood et al. menar att det 

saknas ett holistiskt synsätt gällande hållbar utveckling? 

En ytterligare intressant del att notera i diskussionen om hållbar utveckling är det Giddings et al. menar; 

att hållbar utveckling är som ”motherhood and applepie”; alla håller med om det oavsett deras egen 

tolkning (Giddings, et al., 2002, p. 188). Det som är faran i detta är att när det skapas en uppsjö av 

tillvägagångssätt och tankesätt kan begreppet tillslut bli urvattnat och betyda allt och ingenting, vilket både 

Giddings et al. och Persson tar upp (Giddings, et al., 2002, p. 188; Persson, 2013, p. 302). 

Resultatet av denna uppsats studie kommer sammanfattningsvis studeras utifrån hållbarhet som vagt 

begrepp och vad det innebär för översiktsplaneringen, om det stämmer att en aspekt oftast dominerar och 

vad detta kan bero på samt vad det innebär för arbetet med hållbarhet i översiktsplanering.  
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STUDIEN  
I det här avsnittet kommer resultatet av innehållsanalyserna presenteras. I varje kommun har 

översiktsplanen studerats omfattande och sedan har frågorna som ställs upp som analysram besvarats med 

exempel och citat. För att göra texten överskådlig och lättare att läsa, har frågorna i analysramen fått stå 

kvar som rubriker, men texten kan även läsas som en sammanhängande text.  

Vissa frågor har besvarats sammanfattat med hänvisning till sammanställning i tabell. Tabellerna finns med 

som bilagor.  

TRELLEBORG KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN 1 
Trelleborg har som övergripande vision för framtiden att kommunen ska vara en tillväxtkommun med 

långsiktigt hållbar tillväxt. Visionen preciserars sedan genom sex punkter där två explicit rör hållbarhet; att 

kommunen ska ha bekväma, snabba, hållbara och säkra kommunikationer och at kommunen är en aktiv, 

attraktiv kommun i en progressiv och hållbar Europaregion.  Målet för översiktsplanen är att alla 

trelleborgare ska ha ett bra och hållbart livsrum och att planeringen särskilt ska beakta infrastrukturen 

(som kan knytas till hållbara transporter), god miljö och hållbar utveckling, hållbara boendemiljöer och 

miljövänliga transporter.  Visionen och målen inarbetas sedan både explicit och implicit genom att fysiska, 

och andra åtgärder, föreslås.  

Trelleborgs formulering av hållbarhet är att deras version av hållbar utveckling främst grundar sig på 

ekologisk hållbarhet men att social hållbarhet även har stor betydelse eftersom att kommunen menar att 

utan ekologisk hållbarhet kan inte social hållbarhet skapas. Kommunen utelämnar ekonomisk hållbarhet 

då de menar att den aspekten ofta tar överhand över de andra aspekterna, vilket betyder att kommunen 

själva formulerar en egen definition av hållbarhet som ändå har en utgångspunkt i Brundtlandrapporten i 

och med att alla tre aspekter ändå tas upp och diskuteras. Vid en sammanställning av alla åtgärder och 

vilken hållbarhet de relaterar till framkommer det att kommunen tycks föreslå åtgärder som mestadels 

relaterar till ekologisk+social hållbarhet och i andra hand ekologisk hållbarhet. Detta kan ses stämma väl 

med deras formulering av hållbarhet, att ekologisk och social hållbarhet är nära relaterade.  

Överlag sätt förefaller hållbar utveckling ligga som ett paraply över Trelleborgs översiktsplan eftersom 

hållbarhet ibland inarbetas explicit och ibland implicit. De flesta åtgärder motiveras dock oftast explicit i 

relation till hållbarhet (hållbara transporter etc.) och ibland är hållbarhet i sig en motivation för en åtgärd, 

vilket kan diskuteras utifrån att göra något ”självklart” eftersom det kan tyckas svårt att invända mot att 

någonting ska vara hållbart (så som diskuteras i avsnittet ”Vad skriver forskningen om hållbar 

utveckling?”).  

Nedan följer hela studien av översiktsplanen. 

 
Hur uttrycker kommunen sin vision (relaterat till hållbarhet) med översiktsplanen? 

I Trelleborgs kommuns översiktsplan (Trelleborgs kommun, 2010) från 2010 formulerar kommunen 

följande vision;  

”Trelleborgs kommun skall vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.” 

” (p. 23). 

Efter detta preciserar kommunen sin vision med att tillägga att visionen har sin utgångspunkt i ”utvecklingen 

av livskvaliteten för trelleborgaren inom ramen för en långsiktigt hållbar utveckling” (p. 23). Vision sammanfattas 

                                                           
1Hela avsnittet ”Trelleborgs kommuns översiktsplan”, förutom där anges annorlunda, refererar till ”Översiktsplan 
2010 för Trelleborgs kommun” (Trelleborgs kommun, 2010).   
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sedan i sex punkter, där två explicit handlar om hållbarhet; (…) bekväma, snabba, hållbara och säkra 

kommunikationer (…) och (…) aktiv och attraktiv kommun i en progressiv och hållbar Europaregion (…) (p. 23).  

Uttrycker kommunen något mål med arbetet med hållbarhet? Vad för mål är detta i så fall? 

I förordet till översiktsplanen skrivs det att målsättningen med planen är att ge alla trelleborgare ett bra 

och hållbart livsrum (p. 3). Kommunen uttrycker sedan att kommunens planering särskilt ska beakta;  

”(…) möjligheterna för en utvecklad infrastruktur (…) god miljö och hållbar utveckling, attraktiva, långsiktigt hållbara 

boende miljöer, att transporterna inom staden ger minsta möjliga miljöpåverkan på bostadsområden” 

 (pp. 23-24). 

Hur inarbetas målet/visionen om hållbarhet i ÖP:n? Explicit/Implicit? 

Målet om hållbarhet inarbetas genom konkreta åtgärder relaterade till hållbarhet, genom att vissa frågor 

skall undersökas närmare och att visa hänsyn till vissa frågor/åtgärder som är relaterade till hållbarhet. 

Detta görs på både ett explicit och implicit sätt, ibland motiveras en åtgärd med hållbarhet som grund och 

ibland motiveras inte en åtgärd med hållbarhet som grund, fastän det är tydligt att åtgärden är relaterad till 

kommunens hållbarhetsarbete. 

Exempel på en explicit åtgärd är att vid utveckling vid Maglarps strand skrivs det att kollektivtrafik måste 

utvecklas till området ur hållbarhetssynpunkt (p. 90). Senare i planen står att vid utveckling i Skegrie – 

Västra Tommarp så är bra cykelförbindelser mellan orterna till Trelleborg och utvecklad kollektivtrafik en 

förutsättning för utveckling, men det nämns inte explicit varför. Implicit kan åtgärderna dock relateras till 

hållbarhet då det nämns i andra delar att ”cykelnätet ska förbättras ut hållbarhets- och folkhälsosynpunkt” (p. 95) 

och att ”transporterna inom staden ska ge minska möjliga miljöpåverkan på bostadsområden” (p. 24).  

I planen står det även att hänsyn ska tas till vissa frågor/åtgärder, relaterat till hållbarhet. Exempelvis ska 

hänsyn tas till hållbarheten i (bostads)utvecklingen (p. 31), med hänsyn till markhushållning och 

möjligheten att skapa variation i bostadsområdena bör vissa exploateringstal gälla (pp. 88-89), hänsyn till 

hållbarhet i planering av trafik (p. 94) osv. På ett implicit plan skall hänsyn även tas till 

hushållningsaspekter (p. 103), hänsyn till yt- och grundvatten (p. 136) och hänsyn till miljömålen (pp. 

Appendix A, p.17).  

Kommunen inarbetas alltså hållbarhetsfrågan både explicit och implicit i sin översiktsplan, vilket kan göra 

det svårt ibland att se vilka åtgärder som faktiskt sker motiverat utifrån en hållbar utveckling. 

Hur ser kommunens formulering av begreppet hållbarhet ut (i relation till de tre 
hållbarhetsaspekterna)? Vad grundar sig deras formulering på? 

Kommunens formulering av begreppet hållbarhet grundar sig först och främst på ekologisk hållbarhet, 

men kommunen för in en egen tolkning i begreppet, och blandar ekologisk hållbarhet med social 

hållbarhet (p. 17). 

”I botten på hållbarhetsbegreppet ligger våra miljöfrågor.(…) Hållbarhetsbegreppet innefattar därför också folkhälsofrågor, 

barnfrågor, jämställdhetsfrågor, integrationsfrågor samt demokratifrågor och andra sociala frågor” 

(p. 17) 

Detta förklarar kommunen med att ”Vi får ingen hållbarhet om vi inte respekterar naturens system och 

låter människor hälsa få företräde framför exploateringsföretag”. I kommunens definiering av social 

hållbarhet nämns säkerhet som en särskilt viktigt aspekt. Detta för att genom ett aktivt säkerthetsarbete 

kan risken för olyckor som skadar både människor, egendom och miljö förebyggas (p. 21). Övriga frågor 

som är viktiga för den sociala hållbarheten är trygghet och tillgänglighet. Trygghet relateras till utformning 
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av stadsmiljön (belysning, lokalisering av cykelvägar etc.) för att minska hotet från kriminalitet (p. 21). 

Tillgänglighet anses vara viktig för jämställdhet- och demokratifrågan (p. 21).  

Miljögrunden som Trelleborg säger att deras ekologiska hållbarhet har som grund handlar, sammanfattat, 

om att miljöaspekten har utvidgats från att handla om föroreningar i av luft och vatten till att innefatta 

även livsstilförändringar (p. 17). Miljöaspekten tas även senare upp flertalet gånger i planen, det talas ex. 

om ett kretsloppsperspektiv i avsnittet om jordbruk (p. 35) om hänsyn till de nationella miljömålen (p. 17) 

etc. 

Den ekonomiska biten säger kommunen också tillhöra hållbarhets-begreppet, men de menar att den biten 

ofta ”grumlar bilden” (p. 17).  

”De ekonomiska frågorna tillhör också hållbarhetsbegreppet även om de har en tendens att grumla bilden av 

hållbarhetsbegreppet speciellt när de ges ett alltför snävt lönsamhetsperspektiv.” 

(p. 17) 

Kommunen skriver även att i hållbarhets-begreppet ”ligger självklart även hänsyn till de befintliga värden 

och miljöer som påverkas av beslut om och genomförande av en ny översiktlig struktur” (p. 100). Detta 

kan relateras till den ekologiska aspekten, men även en ekonomisk då det handlar om stadens utveckling. 

Kommunen skriver exempelvis att i fråga om hållbara översiktliga strukturer är det viktigt att den 

utpekade strukturen klarar av framtida högkonjunkturers mark- och utvecklingsbehov (p. 101). 

Vid genomläsning av hela översiktsplanen blir kommunens formulering av hållbarhet något vag, då det 

inte finns någon tydlig formulering av hållbarhet som kommunen själv har satt upp. Det tycks även finnas 

en kritisk inställning till den ekonomiska aspekten i hållbarhet, men även denna är vag och utvecklas inte 

utöver det citat som kan läsas ovan.  

Vad som kan förstås är dock att kommunen blandar ekologisk hållbarhet med social och skapar ett slags 

eget begrepp där social hållbarhet är beroende av en ekologisk hållbarhet. Kommunen förtydligaren även 

sin användnings av begreppet med; 

”I botten på hållbarhetsbegreppet ligger våra miljöfrågor.” 

(p. 17) 

Beskriver kommunen vad hållbarhet har för betydelse för just deras kommun, eller används en 
generell beskrivning om varför hållbarhet ska inarbetas i kommunens arbete? 

Anledningen till varför kommunen upprättar en ny översiktsplan, som ska ta över översiktsplanen från 

2002, är för att det har skett förändringar på innehåll och förutsättningar för en översiktsplan under de 

senaste åren. Nya regler och lagar har tillkommit och kommunen skriver även att nya synsätt har 

inkommit (p. 11). Särskilt hållbarhet har enligt kommunen fått en större tyngd och pga. av dessa 

förändrade förhållningssätt har kommunen fått nya tankar och idéer om Trelleborgs utveckling (p. 11).  

Enligt kommunen är livskvalité och hållbarhet rådande tendenser i samhället, och därför måste Trelleborg 

vara med och medverka och utveckla miljöarbetet samt medverka i och utveckla regionsamarbetet och ta 

ansvar kring sociala frågor (p. 17). Hållbar utveckling kan alltså ses som ett motiv i sig till varför detta ska 

inarbetas i kommunens arbete.   

I översiktsplanen tar kommunen även upp den svenska landsbygdspolitiken och hur de påverkar 

Trelleborgs kommun samt klimatförändringar och hur det kan påverka kommunen. Detta sätter deras 

arbete med hållbarhet i ett lite större perspektiv. Målet med den svenska landsbygdpolitiken är en 

ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling av landsbygden (p. 135). Hur kommunen sedan 

förhåller sig till detta är något oklart men kommunen menar att det är viktigt att jordbruket i kommunen 
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har ett kretsloppsperspektiv och att användningen av handelsgödsel och bekämpningsmedel minskar (p. 

135).  

Uttrycker kommunen någon form av komplex problemställning ang. hållbarhet? 

Kommunen uttrycker inte något komplext förhållningssätt till hållbarhet och diskuterar inte begreppet och 

vad begreppet egentligen innebär. Kommunen identifierar dock att det kan finnas intressekonflikter 

relaterade till hållbarhet, mellan bostadsutveckling – infrastruktur och hållbarhet (p. 137). 

Vilka typer av konkreta åtgärder, relaterade till kommunens hållbarhetsbegrepp/vision/mål om 
hållbarhet, föreslås? 

Sammanlagt föreslår Trelleborg minst tretton konkreta åtgärder relaterade till hållbarhet. Av dessa handlar 

nio om transport/kommunikationer, tre om bebyggelseutveckling och en om dagvatten.  

Se bilaga A Trelleborg Åtgärder relaterade till hållbarhet för en komplett lista.  

Vilka andra typer av åtgärder för att nå målet/visionen om hållbarhet tas upp? 

Trelleborg föreslår minst fem andra åtgärder. Av dessa handlar tre om transport/kommunikationer och en 

om vatten. 

Se bilaga A Trelleborg Åtgärder relaterade till hållbarhet för en komplett lista.  

Vilken/vilka typ/typer av åtgärder/frågor relaterade till hållbarhet tycks kommunen fokusera 
på?  

De åtgärderna/frågor relaterade till hållbarhet i översiktsplanen handlar oftast om 

trafik/kommunikationer/infrastruktur och bebyggelse- bostadsutveckling.  

Kollektivtrafik och ändrade kommunikationer tas upp ofta i planen, både när det handlar om Trelleborg i 

ett regionalt sammanhang och inom Trelleborgs kommun och stad. Kollektivtrafiken bedöms vara den 

viktigaste frågan i det långa och hållbara perspektivet när det gäller Trelleborg i ett regionalt sammanhang 

(p. 81), men kollektivtrafik och alternativa (från bilen) transporter upplevs som en viktig del i deras arbete 

överlag. Kommunen skriver bl.a. att de ska förbättra cykelnätet (p. 95), utveckla persontågstrafik (p. 95), 

knyta an ny bebyggelse till hållbara transportsystem (p. 33) osv. Hållbara transporter tas även upp i relation 

till verksamhetsområden, kommunen vill att transporterna till dessa områden inte ska domineras av bil 

eftersom de vill möta viktiga miljömål (p. 93) och en överföring av både persontrafik och godstrafik till 

järnväg istället för väg betyder minskat bidrag till luftföroreningar som hänger samman med kommunens 

hållbarhetsgrund i miljö-, och sociala frågor. Enligt kommunen måste även cykelplanering prioriteras (p. 

95), vilket också kan relateras till kommunens formulering av hållbarhet. 

Även bebyggelse- och bostadsutvecklingsfrågan är central i kommunens arbetet med hållbarhet. 

Miljömålet ”god bebyggd miljö” verkar relatera stort till frågan om hållbarhet i kommunen. Detta kan 

utläsas av citaten nedan; 

”Bebyggelsefrågan är central i översiktsplanen. Var skapas markberedskap för nya områden, det vill säga som en 

försörjningsfråga, och hur skapas en god byggd miljö? Detta fokuserar i hög grad på livskvaliteten och hållbarheten i vår 

byggda och planerade miljö och inbegriper både humanistiska kvalitetsfrågor och följsamhet mot de historiska och befintliga 

strukturer och värden som finns”  

(p. 31) 
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”Kommunen och flera andra aktörer i samhällsbygget har ett särskilt ansvar för våra vardagsmiljöer. Omsorg i utformningen 

av våra miljöer utgör inte bara en konkurrensfaktor för att attrahera nya Trelleborgare och nya företag utan är också intimt 

förknippat med hållbarheten i miljöerna. God stadsbyggnad, arkitektur och byggnadstradition utgör den bästa grunden för 

hållbarhet. Vackra hus lever och lever länge. Länge leve vackra hus!” 

(p. 22) 

Kommunen strävar efter ett mer varierat och mindre markkrävande bostadsbyggande (p. 31) samt en 

förtätning i Trelleborg stad (p. 90). Det nämns även att bostadsbyggnationen i området bör vara av 

”varierande stadsmässiga och väl gestaltade hus” (p. 90), vilket kan relateras till de två citaten som togs 

upp ovan. Att den eftersträvande bebyggelse- och bostadsutveckling är relaterar till kommunens arbete 

med hållbarhet är oftast implicit. Mindre markkrävande bostadsbyggande är som exempel relaterat till att 

hushålla med marken. Att hushålla med marken nämns bl.a. i Miljöbalken, som syftar bl.a. till att främja en 

hållbar utveckling (Miljödepartementet, 2014, pp. Kap 1, 1§) . Ett varierat boende med olika bostadstyper 

och upplåtelseformer relaterar kommunen till alla tre aspekter i det ”traditionella” hållbarhets-begreppet, 

och de vill att detta ska prägla alla nya bostadsområden (p. 93).  

Kommunen skriver även att ett av målen med väg- och bebyggelsestrukturen är att den ska vara hållbar 

över tid och ska inte hindra framtida utveckling (pp. 100, 101). Hållbara strukturer tas upp flera gånger 

och kommunen skriver att vägnätet måste utvecklas ”stabilt och översiktligt” så att det skapas hållbara 

strukturer (p. 105).  

Hur motiverar kommunen de sagda åtgärderna som relaterar till hållbarhet? 

Åtgärderna som kommunen föreslår motiveras oftast explicit av hållbarhet. I vissa fall är hållbarhet i sig 

ett motiv för en åtgärd: 

”I takt med att Trelleborg utvecklas som bostadsstad bör bredden av bostadsutbudet öka till att även innefatta andra 

bostadstyper och upplåtelseformer. En ökad variation vad gäller detta ger en bättre hållbarhetsgrund både från ekologisk, 

ekonomisk och social synpunkt. Detta bör prägla alla nybyggnadsområden.” 

(p. 93) 

”Trelleborg uppvisar, trots goda förutsättningar, den näst högsta andelen korta resor, upp till 5 kilometer, med bil i hela 

Skåne. Förutom förbättringar i vårt cykelnät finns således attityder att arbeta vidare med. I detta ligger både hållbarhets- och 

folkhälsoaspekter.” 

(p. 95) 

Se bilaga A Trelleborg Åtgärder som relaterar till hållbarhet för en komplett lista 
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Tas alla aspekter av hållbar utveckling upp i översiktsplanen? (Ekonomisk, ekologisk, social) I 
så fall, i vilken utsträckning, baserat på de åtgärder som relaterar till hållbarhet som föreslås? 

Trelleborgs kommun tar upp alla tre hållbarhetsaspekter, men som tagits upp innan inarbetar de bara 

ekologisk och social hållbarhet i sin vision. Den ekonomiska aspekten lämnas utanför, eftersom 

kommunen anser ett den aspekten oftast ”grumlar bilden” av hållbar utveckling (p. 17).  

Som visas i diagrammet ovan relaterar de föreslagna åtgärderna mestadels till ekologisk+social hållbarhet. 

Inga åtgärder relaterar till endast social, ekonomisk hållbarhet eller ekologisk+ekonomisk och 

ekonomisk+social hållbarhet.  

HELSINGBORG KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN 
Helsingborg (Helsingborg kommun, 2010)2 har inte någon övergripande vision i sin översiktsplan utan ett 

mål om att framtidens Helsingborg är en attraktiv och hållbar stad. Delmål är att minska miljöbelastningen 

och hantera klimatförändringarna. Dessa mål inarbetas under avsnitt som kommunen identifierat som 

profilområden. Under dessa avsnitt beskrivs en rad åtgärder som ska uppfölja målen, men sällan relateras 

de explicit till hållbarhet. Åtgärderna formuleras dock under rubriker som explicit relaterar till hållbarhet 

vilket tydliggör att den föreslagna åtgärderna relaterar till hållbarhet. Pga. av den implicita relationen till 

hållbarhet som åtgärderna har, motiveras även åtgärden implicit av hållbarhet. I de flesta fall är dock inte 

hållbarhet i sig en motivation för åtgärden, utan motiveringen relaterar återigen implicit till hållbarhet.  

Kommunen använder sig av den beskrivning av hållbarhet om går att finna i Brundtlandrapporten, men 

diskuterar inte vad de tre aspekterna innebär. Kommunen hänvisar dock till ett annat dokument, ”Plan för 

hållbar utveckling”, för vidare läsning om deras formulering av begreppet. Genom studie av åtgärder som 

kommunen föreslår framkommer det av över två tredjedelar av de föreslagna åtgärderna relateras till 

ekologisk hållbarhet, vilket visar på en skev fördelning av hållbarhetsaspekterna då det i 

                                                           
2
 Hela avsnittet ”Helsingborg kommuns översiktsplan”, förutom där anges annorlunda, refererar till ”ÖP 2010 – En 

strategisk översiktsplan för Helsingborgs utveckling” (Helsingborg kommun, 2010).  

Ekologisk 
39% 

Ekonomisk 
0% Social 

0% 

Ekologisk+Social 
44% 

Ekonomisk+Social 
0% 

Ekologisk+Ekonomisk 
0% 

Ekologisk, social 
och ekonomisk 

11% 
Oklart 

6% 

Diagram A Vilken/Vilka hållbarhetsaspekt(er) de sammanlagda åtgärderna relaterar 
till  

(Trelleborg) 

Totala antalet åtgärder: 18 st 
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Brundtlandrapporten menas att de tre aspekterna ska relateras till varandra lika för att en hållbar 

utveckling ska nås.  

Nedan följer hela studien av översiktsplanen. 

Hur uttrycker kommunen sin vision (relaterat till hållbarhet) med översiktsplanen? 

Helsingborg kommun formulerar en visionär bild av hur Helsingborg ser ut 2035 i ett avsnitt i 

översiktsplanen. Visionen har inte explicit koppling till hållbarhet, men delar i den visar på att kommunen 

vill arbeta in hållbarhet i staden. Ex. nämns det att Helsingborg 2035 är klimatneutral och energieffektiv 

(p. 11), vilket kan kopplas till ekologisk hållbarhet. Den övergripande visionen med Helsingborg är att;  

”Helsingborg har inte bara följt utvecklingen, utan varit med och drivit den. Helsingborg är den framåtriktade staden.” 

(p. 11) 

För att nå visionen skriver kommunen att de med sin planering ska möta framtida utmaningar och 

utveckla befintliga värden på ett hållbart sätt (p. 12). Flera frågor som är viktiga att hantera, i relation till 

denna vision, uppmärksammas. Ex. ska kommunen hantera ett ökat transport och resebehov och minska 

miljöbelastningen samt hantera klimatförändringar i planeringen (pp. 12-13).  

Uttrycker kommunen något mål med arbetet med hållbarhet? Vad för mål är detta i så fall? 

Ett övergripande mål för Helsingborgs kommun tycks vara att framtidens Helsingborg är en attraktiv och 

hållbar stad för både boende och besökande (p. 16). Mindre delmål som relaterar till hållbarhet kan 

identifieras i en bild som redovisar kommunens vision, utmaningar och strategier, där ”Hantera ökat rese- 

och transportbehov” och ”Minska miljöbelastningen och hantera klimatförändringar” kan ses vara både 

utmaningar och mål (p. 16). 

Dessa mål inarbetas sedan i de profilområden kommunen har pekat ut, ”Mötesplatser”, ”Boendemiljöer” 

och ”Logistik” (p. 16). 

Hur inarbetas målet/visionen om hållbarhet i ÖP:n? Explicit/Implicit 

Kommunens mål om hållbarhet inarbetas implicit under avsnitt i planen vars rubriker explicit relaterar till 

hållbarhet. Exempel på sådana avsnitt är; 

”Erbjuda attraktiva och hållbara alternativ för godstransporter” 

(p. 37) 

 (Helsingborg kommun, 2010, p.16) 
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och 

”Skapa hållbara persontransporter – fler ska vilja gå, cykla och åka kollektivt” 

(p. 37) 

Under dessa avsnitt beskrivs sedan en rad åtgärder och resonemang/motiv till hur och varför dessa 

”riktlinjer” ska eftersträvas, men sällan skrivs det explicit under dessa och liknande avsnitt att ex. 

cykelnätet ska utvecklas för att få mer hållbara transporter i kommunen.  

De åtgärder som återkommer i planen är förtätning och trafik/kommunikationer och dessa motiveras och 

beskrivs explicit ur ett hållbarhetsperspektiv. Varför ex. förtätning är en, enligt kommunen, viktig åtgärd 

för hållbar stadsutveckling beskrivs väl och det relateras tydligt till hållbarhet. Förtätning, innebär enligt 

kommunen effektiv markanvändning och möjliggör för en tät struktur där hållbara transporter prioriteras 

(pp. 37, 34). Detta kan relateras tillbaka till kommunens önskan om att hur ett hållbarhetsperspektiv 

minska miljöbelastningen (pp. 13, 82), men även implicit till social hållbarhet vilket uppkommer vid 

genomläsning av hela planen. 

Hur ser kommunens formulering av begreppet hållbarhet ut (i relation till de tre 
hållbarhetsaspekterna)? Vad grundar sig deras formulering på? 

Kommunen använder sig att alla tre aspekterna av hållbarhet som tas upp i Brundtlandrapporten. Deras 

formulering av begreppet verkar utgå från den beskrivning av hållbar utvekling som beskrivs i 

Brundtlandrapporten vilket kan ses bl.a. i följande citat; 

Att hushålla med resurserna över tiden så att kommande generationer får minst lika goda 
förutsättningar som nuvarande, är centralt för hållbar utveckling. 

(p. 12) 

Kommunen beskriver dock inte vad ekonomisk hållbarhet etc. innebär och definierar inte begreppen 

vidare i översiktsplanen. Begreppet finns dock definierat i kommunens ”Plan för hållbar utveckling” (p. 

12), som är ett av dokumenten som översiktsplanen utgår från (p. 7). 

Den aspekt som tas upp tydligast i relation till föreslaga åtgärder  är den ekologiska, och näst den sociala. 

Den ekonomiska aspekten tas upp implicit, i relation till den ekologiska. Exempel på detta är anläggandet 

av en torrhamn som kommunen menar skulle kunna ge större möjlighet till expansion i hamnområdet, 

men även främja hållbara transporter då underlaget till hamnen kan öka (p. 35). 

Den ekologiska aspekten handlar i översiktsplanen främst om effektiv markanvändning och hur 

kommunen genom vissa åtgärder kan minska miljöbelastningen och möta miljökvalitetsnormer (pp. 

13,82). 

Den sociala aspekten inarbetas implicit i översiktsplanen, och handlar bl.a. om rekreation och hälsa (p. 37).  

Beskriver kommunen vad hållbarhet har för betydelse för just deras kommun, eller används en 
generell beskrivning om varför hållbarhet ska inarbetas i kommunens arbete? 

Kommunen tar upp både varför hållbarhet är viktigt i deras kommun men även i ett regionalt 

sammanhang (p. 12). På en övergripande nivå skriver kommunen att den stora utmaningen för alla 

samhällen och städer är att utvecklas hållbart. De resurser som finns ska användas effektivt och rättvist för 

nå uppsatta (ej i planen definierade) mål (p. 12). För Helsingborgs del skriver kommunen att de har 

identifierat ett antal frågor som måste hanteras för att nå en hållbar utveckling (p. 12). Dessa är; Definiera 

kommunens roll i regionen, balansera befolkningsutvecklingen, hantera ett ökat transport- och resebehov, 

minska miljöbelastningen och hantera klimatförändringarna samt bredda bilden av Helsingborg (pp. 12-
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13). Genom de här frågorna beskriver kommunen hur hållbar utveckling ska arbetas med i den egna 

kommunen, samtidigt som frågan lyfts till en högre nivå genom att hantera frågor som även rör regionen.  

På regional nivå skriver kommunen att nästa översiktsplan ska baseras på en gemensam plan för hela 

Region Skåne, för att få en hållbar utveckling för alla kommunerna i regionen (p. 8). En fråga som är 

relevant för Helsingborg är även Öresundsregionen och hur transporter inom denna region kan göras 

hållbara (p. 13). Detta sätter kommunen i ett större perspektiv då kommunen är en transport och 

kollektivtrafik-nod. 

Att arbeta med hållbarhet i Helsingborg är alltså både en kommunal och regional angelägenhet, och 

motiveras utifrån den formulering som kommunen använder (att resurser ska användas effektivt och 

rättvist). 

Uttrycker kommunen någon form av komplex problemställning ang. hållbarhet? 

Som tagits upp tidigare verkar kommunen verkar utgå från den beskrivning av hållbar utvekling som 

beskrivs i Brundtlandrapporten. Kommunen utvecklar dock inte begreppet (i översiktsplanen), men 

diskuterar vad det innebär inte bara för Helsingborg utan för alla städer och samhällen samt regioner (p. 

12). 

Vilka typer av konkreta åtgärder, relaterade till kommunens hållbarhetsbegrepp/vision/mål om 
hållbarhet, föreslås? 

Kommunen föreslår minst 39 konkreta åtgärder som kan relateras till hållbarhet. Av dessa rör 15 stycken 

transport/kommunikation, åtta bebyggelseutveckling, åtta energi, åtta natur/ekologi och en rör övriga 

frågor. 

Se bilaga B Helsinborg Åtgärder relaterade till hållbarhet för en komplett lista. 

Vilka andra typer av åtgärder för att nå målet/visionen om hållbarhet tas upp? 

Kommunen föreslår minst åtta övriga åtgärder relaterade till hållbarhet. Av dessa rör tre 

transporter/kommunikation, en energi, tre om natur/ekologi och en övrig fråga.  

Se bilaga B Helsinborg Åtgärder relaterade till hållbarhet för en komplett lista. 

Vilken/vilka typ/typer av åtgärder/frågor relaterade till hållbarhet tycks kommunen fokusera 
på?  

De typer av åtgärder/frågor relaterade till hållbarhet som kommunen tycks fokusera på handlar om 

förtätning och trafik/kommunikationer, vilket kan ses på de åtgärder som listas i bilaga B. 

Kommunen tar upp förtätning flertal gånger i översiktsplanen, vilket relaterar till kommunens önskan att 

minska miljöpåverkan genom att hushålla med marken (p. 13). Kommunen skriver att för att få en 

resurseffektiv stad är förtätningen en viktig strategi (p. 14). De menar att förtätning;  

”(…) innebär vinster för miljön eftersom vi hushåller med vår jordbruksmark och effektiviserar energiförbrukningen genom 

att befintlig infrastruktur utnyttjas på ett mer effektivt sätt” 

(p. 15) 

Förtätning innebär också enligt kommunen; 
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”(…) mervärden i form av tillskott av bebyggelse, grönområden, funktioner, verksamheter samt de miljövinster som 

därigenom uppnås” 

(p. 30) 

Förtätning och trafik/kommunikationer är tätt förknippade i översiktsplanen. Kommunen menar att 

förtätningen ska ske genom bostadsbebyggelse, lokalisering av service och verksamheter samt 

effektivisering av grönytors användning (p. 30). Genom förtätning menar kommunen förbättras 

möjligheterna till hållbara persontransporter (p. 30). På landsbygden ska utbyggnad och förtätning 

prioriteras till områden som redan har högkvalitativ kollektivtrafik och järnvägsstationer (p. 58).  

I relation till trafik/kommunikationer skriver kommunen att hur infrastrukturen utformas i ett hållbart 

samhälle är en central frågeställning (p. 13), och de vill skapa ett modernt transportsystem och ett hållbart 

resande (p. 34). En av deras riktlinjer är att få fler att gå, cykla och åka kollektivt och detta ska bland annat 

göras genom att hålla staden tät (p. 37). Andra åtgärder är skapa separata bussfiler etc. för att öka 

attraktiviteten hos kollektivtrafiken (p. 38) och utveckla cykelnätet så att det blir tillgängligt för alla (p. 38). 

Genom att satsa på kollektivtrafik, gångtrafikanter och cyklister har kommunen förhoppningar om att få 

behagligare ljudnivå i staden, ökad trivsel och ökad folkhälsa (vilket kan kopplas till social hållbarhet) (p. 

38).  

Hur motiverar kommunen de sagda åtgärderna som relaterar till hållbarhet? 

Eftersom många åtgärder implicit relaterar till hållbarhet på det sätt som tog upp tidigare (att åtgärder 

formuleras under avsnitt som explicit relaterar till hållbarhet), motiveras de flesta åtgärder implicit av 

hållbarhet. Exempelvis skrivs det under avsnittet ”Erbjuda attraktiva och hållbara alternativ för 

godstransporter”, som i sin tur finns under avsnittet ”Skapa ett modernt och hållbart resande”; 

”Helsingborgs stad ska verka för att fler godstransporter sker på järnväg.” 

(p. 37) 

I vissa fall motiveras åtgärden dubbelt utifrån hållbarhet, som under detta avsnitt ”Skapa hållbara 

persontransporter – fler ska vilka gå, cykla eller åka kollektivt”; 

”Helsingborgs stad ska utnyttja fördelen med att vara en kompakt stad och verka för hållbar förflyttning. Sambandet mellan 

markanvändning, trafiksystemet och människors val av transportsätt är tydligt. Om målpunkter som service och 

arbetsplatser har goda förbindelser för cykel- och kollektivtrafik minskar behovet av att använda bilen. En 

funktionsblandad och kompakt stad är en förutsättning för att uppnå nationella miljömål och hållbar stadsutveckling.” 

(p. 37) 

Andra åtgärder så som energieffektiva hus relaterar till visionen om ett klimatneutralt Helsingborg är 

ytterligare ett exempel.  

Se bilaga B Helsingborg Åtgärder relaterade till hållbarhet för en komplett lista 

Tas alla aspekter av hållbar utveckling upp i översiktsplanen? (Ekonomisk, ekologisk, social) I 
så fall, i vilken utsträckning, baserat på de åtgärder som relaterar till hållbarhet som föreslås? 

Som tagits upp innan använder sig kommunen av den beskrivning av hållbar utveckling som går att finna i 

Brundtlandrapporten, vilket innebär att de tar upp alla tre aspekterna i översiktsplanen.  
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Som utvisas i diagram B ovan inarbetas hållbarhetsaspekterna ojämnt och nästan ¾, ca 33 av 47 st., av de 

föreslagna åtgärderna relaterar till ekologisk hållbarhet. Inga åtgärder relaterar endast till ekonomisk 

hållbarhet. 

LUND KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN 
Sammantaget kan Lund kommuns översiktsplan (Lunds kommun, 2010)3 ses ha flera visioner och mål 

men den övergripande visionen är att kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling, baserat på 

Brundtlandrapportens definition. Målet är att samordna alla tre hållbarhetsaspekter plus ytterligare en 

aspekt, kultur, för att nå en hållbar utveckling. Den ekologiska aspekten ska, liksom i Trelleborgs 

översiktsplan, utgöra ramverket. Utifrån kommunens vision formuleras tre övergripande mål/strategier: 

En klimatneutral kommun, en långsiktigt hållbar kommun som är välintegrerad i regionen och hållbara 

kommunikationer. Utifrån de övergripande målen/strategier forumleras ytterligare strategier för att uppnå 

målen och under dessa föreslås åtgärder som ska uppnå strategin, vilket gör att de implicit relaterar till 

hållbarhet. Lunds vision om hållbarhet inarbetas väl i hela översiktsplanen på det här övergripande sättet, 

och hållbarhet kan ses ligga som ett paraply över hela planen.  

Lund använder Brundtlandrapportens definition av hållbarhet, med en kulturell aspekt som tillägg. Likt 

Trelleborg menar de att den ekologiska aspekten är ramverket och då överordnat de andra aspekterna. 

Detta kan ses i studie av vilken/vilka aspekt/aspekter av hållbarhet de föreslagna åtgärderna relaterar till 

då cirka två tredjedelar av de föreslagna åtgärderna kan relateras till den ekologiska aspekten.  

Nedan följer hela studien av översiktsplanen. 

 
Hur uttrycker kommunen sin vision (relaterat till hållbarhet) med översiktsplanen? 

I arbetet med Lunds översiktsplan skriver kommunen att innan arbetet sattas igång beslutade 

kommunfullmäktige om ett direktiv.  

                                                           
3
 Hela avsnittet ”Lund kommuns översiktsplan”, förutom där anges annorlunda, refererar till ”ÖP 2010 – 

Översiktsplan för Lunds kommun” (Lunds kommun, 2010).  
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”Översiktsplanen ska bidra till att samordna mål för social, ekonomisk, ekologisk och kulturell hållbar utveckling. Den 

ekologiska dimensionen utgör ramverket och den nödvändiga förutsättningen för all annan utveckling.” 

(p. 3) 

I ett annat inriktningsbeslut skrevs det att: 

”För att uppnå målsättningen om ett socialt långsiktigt hållbart samhälle skall ÖP 2010 ha en planberedskap som 

möjliggör byggandet av i genomsnitt minst 900 bostäder/år. Målsättningen är att alla stadsdelar och tätorter skall vara 

långsiktigt socialt hållbara med bland annat olika bostadsstorlekar och upplåtelseformer.” 

(p. 3) 

Visionen för översiktsplanen formuleras sedan som följande: 

”Visionen för översiktsplanen för Lunds kommun är en långsiktigt hållbar utveckling med utgångspunkt i 

Brundtlandskommissionens definition av hållbar utveckling, det vill säga en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Översiktsplanen ska bidra till ett långsiktigt hållbart 

samhälle ekonomiskt, socialt, ekologiskt och kulturellt. Strävan ska vara att samordna målen i så hög grad som möjligt. 

Planeringen ska bidra till att miljösituationen totalt sett förbättras. Den ekologiska aspekten har en särställning som 

ramverk och förutsättning för all annan utveckling.” 

(p. 14) 

Kommunen har även en  till vision för hela kommunen som kallas ”Lund – idéernas stad” (p. 18). Denna 

har en tidshorisont på 16 år (från 2009 till 2025) och i den står den bl.a.;  

”Lund har en hållbar utveckling med balanserad tillväxt. Vi är kända för vårt effektiva transportsystem och hushållning 

med energi och resurser. Här finns en livskvalitet med god hälsa, trivsel och frihet. Lunds stadskärna är levande, lockande 

och lättillgänglig för alla. Staden och omlandet stödjer varandra i ömsesidig utveckling. Lund är den goda staden - trygg och 

överblickbar, med en spännande blandning av historia och framtid” 

(p. 18) 

Lunds kommun har alltså en tydlig vision och inriktning på deras planeringsarbete, där översiktsplanen är 

en av de viktigaste, strategiska, delarna (p. 8).  

Har kommunen något/några mål relaterat till hållbarhet?/ Uttrycker kommunen något mål med 
arbetet med hållbarhet? Vad för mål är detta i så fall? 

Utifrån kommunens vision formulerar kommunen tre övergripande utvecklingsstrategier (mål). De är: En 

klimatneutral kommun (p. 14), en långsiktigt hållbar kommun som är väl integrerad i regionen (Lunds 

kommun, 2010, p. 14), och hållbara kommunikationer (p. 14).  

I målet om en klimatneutral kommun skriver kommunen att översiktsplanen ska möjliggöra för Lunds 

kommun att inta en ledande roll i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och att 

översiktsplanen ska medverka till att utsläppen av växthusgaser har minskat med 85% till 2050 (p. 14). 

Flertalet åtgärder som ska möjligöra för att uppfylla målet om klimatneutralitet tas upp, vilka kommer 

diskuteras senare. 

Kommunen skriver att ytterligare ett dokument rörande åtgärder för att få en klimatneutral kommun ska 

utarbetas och vara klart 2012 (p. 14). 

Rörande målen om en långsiktigt hållbar kommun väl integrerad i regionen tas arbetet med hållbarhet upp 

på en regional nivå.  Lund har en viktig roll i regionen och en positiv tillväxt som kommunen menar kan 

spridas till andra delar i Skåne (p. 14). Det ska bli en bättre balans av arbetsplatser i kommunen, och 

genom att en tredjedel av arbetsplatserna förläggs i de östra delarna av kommunen läggs grunden för 
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levande tätorter med bostäder, service etc. (p. 14). Det ger förutsättningar för att andra delar i kommunen 

ska bli mer långsiktigt hållbara ekonomiskt, socialt, ekologiskt och kulturellt (p. 14).  

I målet om hållbara kommunikationer tar kommunen upp ett antal åtgärder för att nå målet. Bland annat 

skall höghastighetståg anknyta till Lund C (p. 14) och att Simrishamnsbanan ska utvecklas för att hela 

Skåne ska få ett transportsystem som är bekvämt, enkelt, tillgängligt och långsiktigt hållbart (p. 14).  

Baserat på dessa övergripande mål/strategier och visionen har sedan tre ytterligare mål med tillhörande 

strategier tagits fram, som är tänkta som vägledning vid fortsatt planering (p. 16).  

Första målet heter ”En attraktiv och hållbarare stad”. Under denna formuleras nio strategier: 1. Hushåll 

med jorden, 2. Skapa en effektiv struktur, 3. Blanda staden, 4. Satsa på livskraftiga stadsdelscentra, 5. 

Förtäta staden på ett bra sätt, 6. Utveckla stadens attraktivitet, 7. Utgå från stadens karaktärsdrag, 8. 

Främja ett stadsliv utan alltför mycket biltrafik och 9. Bygga på ett ambitiöst, energisnålt och miljöanpassat 

sätt (pp. 16-19). 

Andra målet heter ”Livskraftiga tätorter”. Under denna formuleras fem strategier: 1. Utveckla orten med 

kollektivtrafiken som ryggrad, 2. Öka antalet arbetstillfällen i tätorterna, 3. Bygga vidare på den egna 

identiteten, 4.Förstärk tätorternas centrum och 5. Bygg på ett ambitiöst, energisnålt och miljöanpassat sätt 

(pp. 19-20). 

Tredje målet är ”Levande landsbygd”. Under denna formuleras sex strategier: 1. Främja en varierad och 

livskraftig landsbygd, 2. Värna jordbruket och förutsättningarna för en rationell drift, 3.Bevara och 

utveckla landsbygdens natur- kultur och rekreationsvärden, 4. Skapa fler reakreationsmöjligheter nära 

staden, 5. Stimulera nya näringar och 6. Ge vägledning för bebyggelseutvecklingen. (pp. 21-22).  

Under strategierna finns åtgärder som beskriver hur de ska uppnå både strategin och i förlängning de 

övergripande målen samt visionen. 

Hur inarbetas målet/visionen om hållbarhet i ÖP:n? Explicit/Implicit 

Utvecklingsstrategierna, eller målen, (både de övergripande och de mer inriktade) baseras explicit på 

kommunens vision och detta inarbetas sedan implicit genom hela översiktsplanen, genom konkreta 

åtgärder men även genom förslag till utveckling. Vissa förslag som implicit rör hållbarhet, kan dock vara 

svåra att relatera till just hållbarhet. Ex. menar kommunen att för att få en attraktiv och hållbarare stad ska 

utvecklingen utgå från staden karaktärsdrag och från stadens skala och uttryck vid ny bebyggelse. Hur 

detta skapar en attraktiv, och särskilt hållbar stad är vagt och åtgärden motiveras inte. Även hur strategin 

”Levande landsbygd” innebär hållbar utveckling motiveras inte, men då det ligger under att avsnitt om 

”Strategier för hållbar utveckling” verkar det vara meningen att läsaren implicit ska relatera strategin till 

hållbarhet.  

I vissa fall inarbetas hållbarhet explicit i åtgärder ”dubbelt”, alltså en åtgärd relaterad till en inriktad strategi 

motiveras under avsnittet utifrån hållbarhet.  Ex. på detta är strategin ”En effektiv struktur”, som skrivs 

under den inriktningen ”En attraktiv och hållbarare stad”. Kommunen skriver följande: 

”Genom en koncentration av tillkommande bebyggelse till stations- och hållplatslägen i prioriterade 
kollektivtrafikstråk kan en hållbar trafik- och bebyggelsestruktur växa fram.” 

(p. 17) 

Att skapa en effektiv struktur motiveras alltså både utifrån att det skapar en attraktiv och hållbarare stad 

och att strategin möjliggör för framväxten av en hållbar trafik- och bebyggelsestruktur.  
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Andra explicita åtgärder är ex. att skapa etablerings- och utbyggnadsmöjligheter för större butiker i 

befintliga och nya stadsdels- kommundelscentra för att bidra till social och ekonomisk hållbarhet (p. 103). 

Ett exempel på en implicit åtgärd, under en explicit strategi/ett explicit mål, är att orter som har bäst 

förutsättningar för en god kollektivtrafik ska prioriteras vid utveckling, med hänsyn till miljön och 

klimatfrågan (p. 19). De här implicita åtgärderna återkommer i planen, och som tagits upp innan kan det 

vara svårt att relatera vissa åtgärder till hållbarhet. 

Kommunens vision och mål inarbetas alltså både explicit och implicit i hela planen, och de genomsyrar i 

princip varje avsnitt. 

Hur ser kommunens formulering av begreppet hållbarhet ut (i relation till de tre 
hållbarhetsaspekterna)? Vad grundar sig deras formulering på? 

I kommunens vision skriver kommunen att den långsiktigt hållbara utveckling de vill se i Lund har som 

utgångpunkt Brundtlandrapportens definition av hållbar utveckling, att det ska ske en utveckling som 

tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov (p. 

14). Lunds översiktsplan ska bidra till ekonomisk, social, ekologisk och även kulturell hållbar utveckling (p. 

14). Vad ekonomisk, social, ekologisk och kulturell hållbarhet betyder definieras inte.  

Deras formulering har alltså som grund Brundtlandrapportens definition, med kulturell hållbarhet som 

tillägg. Kommunen skriver även att den ekologiska hållbarheten är ramverket och en förutsättning för all 

annan utveckling (p. 14). Miljöaspekterna framkommer även i läsning av planen som viktiga, särskilt i 

relation till klimatfrågan då kommunen har som mål att till 2050 ha minskat utsläppen av växthusgaser 

med 85% (p. 179).  

Kommunen har en tydlig, om än med odefinierade begrepp, formulering av begreppet hållbarhet som 

inarbetas i hela planen.   

Beskriver kommunen vad hållbarhet har för betydelse för just deras kommun, eller används en 
generell beskrivning om varför hållbarhet ska inarbetas i kommunens arbete? 

Vid genomläsning av dokumentet framkommer det att hållbar utveckling har både en kommunal, regional 

och en övergripande betydelse för Lunds kommun.  

Kommunen menar att översiktsplanen ska främja ett hållbart samhälle med en energi- och resurssnål 

samhällsutveckling (p. 180) . 

På en kommunal nivå är hållbar utveckling viktigt för Lunds kommun då staden omges av högklassig 

jordbruksmark som kommunen anser ska hushållas med, då klimatförändringar kan innebära att 

framtidens jordbruk påverkas negativt (p. 21). Jordbruksmarken bör även hushållas med eftersom den i 

framtiden kan användas till att odla grödor som blir till biobränsle (p. 16). Effektiv markanvändning 

genom förtätning är en viktig strategi för Lunds kommun i det här avseendet. Kommunen har även som 

mål att minska utsläppen av växthusgaser med 85 % till 2050, vilket relaterar både kommunalt och 

övergripande till ekologisk hållbarhet.  

Kommunen menar att den fysiska planeringen ska möjligöra för hållbara val (p. 10), och att det ska vara 

lätt för lundaborna att välja en livsstil med låg miljöbelastning (p. 97). 

På en regional nivå är hållbar utveckling viktigt särskilt i relation till hållbara resor (p. 14).  

Uttrycker kommunen någon form av komplex problemställning ang. hållbarhet? 
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Eftersom de fyra aspekterna av hållbarhet som kommunen använder sig av inte defineras, diskuteras de 

inte heller utifrån ett konsekvenstänk. Kommunen tar dock upp att eftersom de flesta arbetsplatserna och 

de bästa kollektivtrafikförbindelserna finns i staden, uppstår det en konflikt mellan målet att hushålla med 

den goda jorden och att planera för en i övrigt klimatsmart bostadsutbyggnad (p. 10). Konflikten hanteras 

på det sätt att ju högre klass på jordbruksmarken, desto högre krav på kollektivtrafik och täthet (p. 10). 

Vilka typer av konkreta åtgärder, relaterade till kommunens hållbarhetsbegrepp/vision/mål om 
hållbarhet, föreslås? 

Kommunen föreslår (minst) 32 konkreta åtgärder relaterade till hållbarhet. Av dessa handlar elva stycken 

om kommunikationer, fem om förtätning och effektiv markanvändning, fyra om klimatneutralitet, 

klimatanpassning och energi, fem om dagvatten och VA-nätet, två om grönstruktur, och fyra om övriga 

frågor.  

Se bilaga C. Lund Åtgärder relaterade till hållbarhet för en komplett lista 

Vilka andra typer av åtgärder för att nå målet/visionen om hållbarhet tas upp? 

Kommunen föreslår (minst) sex andra åtgärder relaterade till hållbarhet.  

Se bilaga C. Lund Åtgärder relaterade till hållbarhet för en komplett lista 

Vilken/vilka typ/typer av åtgärder/frågor relaterade till hållbarhet tycks kommunen fokusera 
på?  

Som tagits upp tidigare har kommunen tre övergripande strategier (En klimatneutral kommun, En 

långsiktigt hållbar kommun och hållbara kommunikationer (p. 14)). Utifrån de här strategierna, och de mer 

inriktade strategierna som tagits upp tidigare, har kommunen tagit fram ett antal åtgärder och eftersom 

strategierna och målen är väldigt övergripande läggs inte ett klart fokus på några särskilda typer av 

åtgärder. Många åtgärder är relaterade till varandra, ex. hållbara kommunikationer – effektiv struktur – 

förtätning – blandad stad och det kan vara svårt att se vissa åtgärder separata vilket kan ses i följande citat;  

”Förtätning kan grovt indelas i tre kategorier: förtätning i syfte att skapa bättre underlag för handel, service och 

kollektivtrafik, förtätning genom omvandling av verksamhetsområden, samt förtätning i områden där det finns behov av att 

läka staden” 

(p. 17) 

”Omvandling och förtätning sker i stor skala framför allt i staden Lund där möjlighet till korta avstånd till arbetsplatser 

och handel kan kombineras med möjlighet till hållbara transporter.” 

(p. 42) 

”I den blandade staden minskar behovet av transporter, bebyggelseområden har ett folkliv under stora delar av dygnet och 

möjligheterna för samutnyttjade av parkeringar, parkytor och andra allmänna ytor ökar” 

(p. 80) 

Det är alltså en ganska jämlik fokus på åtgärderna, även om 11 av de 32 åtgärderna handlar om hållbara 

kommunikationer pga. att åtgärderna ofta relaterar till andra varandra och andra delar i översiktsplanen.  

Hur motiverar kommunen de sagda åtgärderna som relaterar till hållbarhet? 

Åtgärderna som kommunen föreslår motiveras ibland explicit utifrån hållbarhet, ibland implicit. I vissa fall 

motiveras inte åtgärden alls eller otydligt. 

Exempel på åtgärder som explicit motiveras utifrån hållbarhet;  
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”För att bidra både till social och ekonomisk hållbarhet och för att möta lundabornas efterfrågan på bättre utbud och priser 

är det viktigt att det i planeringen skapas etablerings- och utbyggnadsmöjligheter för större butiker i såväl befintliga som nya 

stads- och kommundelscentra.” 

(p. 103) 

Exempel på åtgärder som implicit motiveras utifrån hållbarhet;  

”Gång- och cykeltrafikanter ska prioriteras bland annat genom att snabba och attraktiva cykelstråk utvecklas ytterligare, 

särskilt längs huvudgatunätet. Kollektivtrafikens körvägar och bytespunkter ska utvecklas, samtidigt som störningarna från 

busstrafiken minskas. Genom sådana åtgärder skapas förutsättning för att resandet till största delen kan ske med cykel, 

buss och snabbspårväg.” 

(p. 19) 

Ett exempel på åtgärd som inte motiveras klart: 

”Kommunen ska verka för att ett hållbart, varierat och livskraftigt jord- och skogsbruk kan fortsätta utvecklas i 

kommunen.” 

(p. 121) 

Se bilaga C. Lund Åtgärder relaterade till hållbarhet för en komplett lista. 

Tas alla aspekter av hållbar utveckling upp i översiktsplanen? (Ekonomisk, ekologisk, social) I 
så fall, i vilken utsträckning, baserat på de åtgärder som relaterar till hållbarhet som föreslås? 

Lunds kommun utgår, som tagit upp tidigare, från Brundtlandrapportens beskrivning av hållbar 

utveckling, men de lägger även in en kulturell aspekt (p. 14).  

Som kan utläsas i diagram C ovan, relaterar mer än hälften av åtgärderna till ekologisk hållbarhet. Inga 

åtgärder relaterar till endast social och ekonomisk hållbarhet  
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ASPEKTERNA I HÅLLBAR UTVECKLING UTIFRÅN FALLSTUDIERNA 
I detta avsnitt presenteras vad de olika hållbarhetsaspekterna innebär för kommunerna.  

Sammantaget sett så läggs det stor fokus på åtgärder som relaterar till ekologisk hållbarhet i de studerade 

planerna, vilket även kan ses i diagram A, B och C. Nedan följer en redogörelse av vad de tre aspekterna 

innebär för kommunerna för att få en djupare förståelse i hur de uppfattar begreppet hållbar utveckling. 

Ekonomisk hållbarhet i fallstudierna är marginaliserat och diskuteras i det närmaste inte alls. Utifrån de 

åtgärder relaterade till hållbarhet som har identifierats innefattar ekonomisk hållbarhet; Service, handel och 

arbetstillfällen samt även i viss mån effektiv markhushållning och utnyttjande av befintliga 

försörjningssystem och infrastruktur.  

”För att bidra både till social och ekonomisk hållbarhet och för att möta lundabornas efterfrågan på bättre utbud och priser 

är det viktigt att det i planeringen skapas etablerings- och utbyggnadsmöjligheter för större butiker i såväl befintliga som nya 

stads- och kommundelscentra.” 

(Lunds kommun, 2010, p. 103) 

”Att erbjuda lokalisering utifrån verksamheters förutsättningar och behov skapar ett bra klimat för verksamheterna att 

verka och utvecklas i. Det bidrar också till att skapa robust och hållbar stadsutveckling.” 

(Helsingborg kommun, 2010, p. 39) 

”En stor del av utbyggnaden planeras att ske genom förtätning inom befintlig bebyggelse för att hushålla med marken och 

utnyttja redan gjorda investeringar i gator, ledningar, service med mera.” 

(Lunds kommun, 2010, p. 3) 

Social hållbarhet tas ofta upp i relation till folkhälsa, rekreation, mångfald, upplåtelseformer, 

byggnadstyper. Folkhälsa innefattar att luftkvalitén ska bli bättre och att invånarna ska bli mer hälsosamma 

och gå och cykla mer istället för att ta bilen. Blandade upplåtelseformer och olika byggnadstyper 

motverkar segregation i staden, som inte anses vara socialt hållbart. Att skapa mångfald är även det en 

åtgärd för att minska segregationen i staden.  

”Säkra och bekväma cykelvägar främjar i högsta grad samhällets hållbarhet och folkhälsan och en cykelplanering måste 

prioriteras.” 

(Trelleborgs kommun, 2010, p. 59) 

”Redan idag har vi stora trafikmängder inne i stadskärnan som medför negativa konsekvenser för luftkvalitet och attraktiva 

stadsrum. Detta skapar ett behov av utveckling av kollektivtrafik, cykelvägar som komplement till personbilstransporter.” 

(Helsingborg kommun, 2010, p. 13) 

”Eftersom ÖP 2010 förespråkar varierat och blandat utbud av boendetyper i olika lägen kan möjligheterna till ökad 

integration stärkas. Förtätning i befintliga stadsmiljöer kan ge ekonomiskt incitament till upprustningsåtgärder, överbygga 

barriärer och därmed ge förbättrad folkhälsa i fler delar av samhället.” 

(Helsingborg kommun, 2010, p. 83) 

”Parker, lekplatser och naturområden ska planeras som självklara och nödvändiga beståndsdelar i en god bebyggd miljö 

eftersom de kompletterar boendemiljöer med frilufts- och hälsovärden.” 

(Helsingborg kommun, 2010, p. 26) 

”Vi ska verka för att skapa förutsättningar för ett stadsliv som ska präglas av tolerans, tillit och mångfald. Helsingborgs 

stad ska medvetet arbeta för att stadens torg, parker och stråk ska vara flexibla och dynamiska samt upplevas som 

inkluderande för många olika målgrupper.” 

(Helsingborg kommun, 2010, p. 19) 
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Ekologisk hållbarhet i fallstudierna innefattar kretslopp, biologisk mångfald, hänsyn till de nationella 

klimatmålen, minskade växthusgaser, effektiv markhushållning och hushållning av resurser. I de studerade 

översiktsplanerna har de åtgärder som föreslås övervägande en koppling till ekologisk hållbarhet. 

”Ett öppet dagvattensystem har stort värde ur både ekologisk och estetisk synvinkel samt för ett hållbart samhälle. Det har 

positiv påverkan på flora och fauna, minskar utsläpp av kväve och fosfor till recipient, minskar belastningen på VA-

systemet och bidrar till en upplevelserik miljö.” 

(Trelleborgs kommun, 2010, p. 99) 

”För att översiktsplanen ska kunna bidra till att minska utsläppen av växthusgaser måste lägen med god tillgång till 

regional kollektivtrafik prioriteras.” 

(Lunds kommun, 2010, p. 10) 

”Helsingborgs stad ska hushålla med mark och i första hand förtäta inom redan byggda områden.” 

(Helsingborg kommun, 2010, p. 31) 

”Stora delar av den totala kväve- och fosfor transporten till havet via vattendragen kommer från jordbruket. Därför är det 

viktigt att gynna metoder för att rena och minska påverkan från odlingsmarker. Helsingborgs stad bör fortsätta arbeta för 

att utveckla fler våtmarker på landsbygden.” 

(Helsingborg kommun, 2010, p. 45) 

”Kommunens planering av landsbygden skall medverka till att goda villkor för jordbruks och besöksnäringarna utvecklas. 

De ekologiska aspekterna vad gäller jordbruk, turism, biologisk mångfald samt VA-frågor skall utgöra viktiga 

utgångspunkter.” 

(Trelleborgs kommun, 2010, p. 135) 

”Jordbruket måste allt mer inriktas mot minskad användning av handelsgödsel och bekämpningsmedel, och kretsloppen av 

näringsämnen måste slutas.” 

(Lunds kommun, 2010, p. 10) 

I diagram D nedan presenteras hur fördelningen av hållbarhetsaspekterna i relation till de sammanlagda 

åtgärderna som kommunerna föreslår ser ut. Kommunerna föreslår sammanlagt 103 åtgärder som 
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relaterar till någon eller flera av hållbarhetsaspekterna och det kan utläsas tydligt i diagrammet att 

ekologisk hållbarhet dominerar. Det går även att utläsa att ekonomisk hållbarhet negligeras, och utifrån 

citaten om ekonomisk hållbarhet i kommunerna blir det tydligt att ekonomisk hållbarhet för kommunerna 

är lite mer diffust än ex. ekologisk hållbarhet. Vad detta kan bero på diskuteras i diskussions-avsnittet. 

I detta avsnitt presenterades vad de olika aspekterna av hållbarhet innebär för kommunerna samt vilken 

hållbarhet som syns dominera i de föreslagna åtgärderna. I nästa avsnitt diskuteras resultatet utifrån ett 

teoretiskt perspektiv.  
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DISKUSSION  
I detta avsnitt kommer resultatet av studien diskuteras med utgångspunkt i det som tagits upp i avsnitten 

områdesöversikt och teori. Resultatet kommer alltså diskuteras utifrån om det går att se att hållbarhet är 

ett vagt begrepp och vad det då kan innebära för översiktlig planering, om det är så att en 

hållbarhetsaspekt dominerar i planerna och vad detta då kan bero på. Detta för att besvara en del av syftet 

med uppsatsen; urskilja hur kommunerna förhåller sig till hållbarhet och om det finns något problem i 

deras användning av begreppet.  

Först presenteras en kort sammanfattning av likheter och skillnader mellan de tre översiktsplanerna.  

LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN DE TRE ÖVERSIKTSPLANERNA  
Kommunerna har olika formuleringar av hållbarhet. Trelleborg fokuserar på relationen mellan ekologisk 

och social hållbarhet med ekologi som ram, Helsingborg använder sig rakt av definitionen som finns i 

Brundtlandrapporten och Lund använder sig även de av Brundtlandrapportens definition men lägger till 

en kulturaspekt, och likt Trelleborg använder de sig även av ekologisk hållbarhet som ram. Alla 

kommunerna, förutom Trelleborg då de aktivt utelämnar ekonomisk hållbarhet i sin definition, utgår från 

grundtanken om de tre hållbarhetsaspekterna som bygger upp hållbar utveckling, men deras definitioner 

och tolkningar skiljer sig åt. De åtgärder som alla kommunerna föreslår är dock väldigt lika och överlag 

handlar åtgärderna om hållbara transporter och förtätning. 

Av kommunerna är det Trelleborg som kan ses tydligast följa sin definition, och vision, av hållbarhet. De 

skriver uttryckligen att ekologisk och social hållbarhet är deras fokus, med ekologisk hållbarhet som 

ramverk och de åtgärder som kommunen föreslår relaterar till störst del till just dessa aspekter.  

Helsingborg som använder sig av Brundtlandrapportens definition av hållbarhet, med avsaknad av en egen 

tolkning, borde ha en relativt lik fördelning mellan de tre aspekterna, och särskilt relationen ekologisk-

social-ekonomisk hållbarhet borde ha ett stort utrymme i planen, men endast en (2%) av totalt 47 

föreslagna åtgärder relaterar tydligt till alla tre aspekter. 33 stycken (70%) av åtgärderna relaterar till 

ekologisk hållbarhet (se Bilaga B Vilken/Vilka hållbarhetsaspekt(er) de sammanlagda åtgärderna relaterar till 

(Helsingborg).  

Lunds kommuns formulering av hållbarhet är en modifiering av Brundtlandrapportens definition, då en 

kulturell aspekt har lagts in samt att ekologisk hållbarhet ska utgöra ramverket. Inga åtgärder som relaterar 

till den kulturella aspekten har dock hittats men att den ekologiska hållbarheten utgör ramverket är tydligt 

då 24 av 38 åtgärder (63%) av åtgärderna relaterar till denna (se Bilaga C Vilken/Vilka hållbarhetsaspekt(er) de 

sammanlagda åtgärderna relaterar till (Lund). I alla översiktsplaner tycks åtgärder som relaterar till ekonomisk 

hållbarhet, ensam eller i relation till en annan aspekt, komma sist.  

Alla kommunerna inarbetar hållbarhet på både ett implicit och explicit sätt, men i vissa planer är 

hållbarhetsvisionen mer framträdande och det är lättare att relatera vissa åtgärder till en viss/vissa 

hållbarhetsaspekter. Lund har som exempel oftast en strategi skriven som huvudrubrik vilket borde 

innebära att alla åtgärder som föreslås under den rubriken relaterar till hållbarhet. Trelleborg å andra sidan 

är mer vag och åtgärderna relaterar till hållbarhet på ett mer otydligt sätt genom att åtgärder som är lika 

(ex. gång- och cykelbanor) ibland explicit relateras, eller motiveras, utifrån hållbarhet för att senare inte alls 

relateras till det. 

Alla kommunerna tar som sagt upp alla tre hållbarhetsaspekter, men ingen av dem (förutom Trelleborg i 

viss mån, se avsnitt ”Trelleborg kommuns översiktsplan”) förklarar vad aspekterna innebär. Utan insikt 

om vad hållbarhet och hållbar utveckling är kan det vara svårt att ex. förstå att cykelvägar som uppmuntrar 

folk till att ställa bilen hemma är ekologiskt och socialt hållbart eftersom det kan minskat utsläpp av 

växthusgaser samt kan ge bättre hälsa. 
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AVSAKNAD AV DISKUSSION OCH UTVECKLING AV BEGREPPET HÅLLBARHET 
Som tagit upp tidigare använder sig alla kommunerna av de aspekter av hållbarhet som tas upp i 

Brundtlandrapporten. Trelleborg tar dock inte med ekonomisk hållbarhet i sin formulering, och Lund 

lägger till en kulturell aspekt (som egentligen kan ingå i den sociala, utifrån SDUSNAS tabell). Ingen av 

kommunerna diskuterar dock hållbarhetsbegreppet vidare, eller utvecklar det nämnvärt vilket kan ses som 

problematisk utifrån det Persson skriver (2013, p. 302), att det finns en risk att man tror sig prata om 

samma sak men egentligen pratar man om två helt olika då man har olika utgångspunkt och/eller 

förståelse för begreppet. 

Men varför diskuteras och utvecklas inte begreppet nämnvärt? Den enda kommun som ses göra ett försök 

till att utveckla hållbarhet och anpassa begreppet till vad kommunen vill uppnå med deras 

hållbarhetsarbete är Trelleborg, som tar aktiv avsteg från ekonomisk hållbarhet och blandar ekologisk och 

social, i likhet med det som Giddings et al. menar borde göras; social hållbarhet inom ekologisk (Giddings, 

et al., 2002, p. 192). En anledning till varför begreppet hålls öppet kan vara det som Persson menar, att 

genom att hålla begreppet öppet finns det större möjlighet för att planen godkänns (Persson, 2013, p. 311) 

vilket tyder på att det kan finns en konflikt mellan de olika aktörerna, men eftersom denna uppstats inte 

undersöker processen bakom framtagandet av översiktsplanen kan det bara spekuleras i. Detta är en fråga 

för vidare forskning. 

 Keskitalo och Liljenfeldt (2012b, p. 25) tar upp att i intervjuer har det framkommit att det verkar finns en 

viss förvirring om vad hållbarhet innebär för fysisk planering, dels för att det inte finns någon nationell 

styrning och dels för att det inte finns några tydligt uppsatta principer. Detta kan ytterligare förklara varför 

begreppet inte diskuteras i de kommuner som undersöks i denna uppsats, vilket för oss in på att hållbarhet 

är ett vagt begrepp. Det säger sig själv att det är svårt att försöka utveckla ett begrepp som inte har en 

tydlig innebörd. Dock kan man hävda att ett vagt begrepp skapar möjligheter för kommunen att anpassa 

begreppet till att baseras på de förutsättningar som kommunen har. Vid en jämförelse av Trelleborg och 

de andra kommunerna är det Trelleborg (som avstiger från Brundtlandrapportens definition och skapar en 

egen) vars åtgärder bäst följer kommunens definition av hållbarhet vilket tyder på att begreppet även kan  

ses som anpassningsbart.  

OLIKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT, MEN LIKNANDE ÅTGÄRDER 
Även om kommunerna har olika mål och/eller vision föreslår de liknande eller samma typer av åtgärder 

för att uppnå målet/visionen. Baserat på resultatet av den här studien verkar inte förhållningsättet till 

hållbarhet ha någon inverkan på hur hållbarhet inarbetas, dvs. angreppssättet. Detta väcker frågan om det 

som Persson ytterligare tar upp, att hållbarhet i översiktsplanering verkar handla om att åtgärder som 

innan hållbarhetbegreppets intåg som vardagsord inte sågs relatera till hållbarhet nu är hållbara ”by 

default”, och att hållbarhet i planeringen inte är ett aktivt val utan en del i ett tankesätt som växt fram sen 

hållbar utveckling introducerades som begrepp (Persson, 2013, p. 312). De åtgärder som kommunerna 

fokuserar på handlar till stor del om hållbara transporter och förtätning, vilket kan hävdas är ”modeord” 

gällande hållbarhet i planering (se ex. Jabareen, 2006).  

SVÅRT ATT INARBETA ALLA ASPEKTERNA I ÖVERSIKTSPLANEN 
I studien framkommer det att det verkar finnas ett problem i att inarbeta alla hållbarhetsaspekter i planen, 

utifrån de åtgärder som föreslås. I både Helsingborg och Lund relaterar en övervägande del av åtgärderna 

till ekologisk hållbarhet trots att kommunerna menar att de ska arbeta med alla aspekter. Särskilt den 

ekonomiska aspekten negligeras i alla kommuner. I Trelleborg kan det ha sin förklaring i det som redan 

tagits upp, att de tar avsteg från den ekonomiska aspekten, men i de andra finns ingen förklaring till varför 

den ekonomiska aspekten saknas i de föreslagna åtgärderna. Det finns även en avsaknad av alla tre 

perspektiv i relation till varandra, vilket är anmärkningsvärt särskilt i Lund som menar att de ska samordna 

alla tre aspekter. Även Helsingborg skriver att de utgår från Brundtlandsrapporten men detta kan inte ses i 
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resultatet. Detta tyder på det som ex. Giddings et al. tar upp; att oftast inarbetas inte alla 

hållbarhetsaspekter och prioritering ges oftast till en aspekt, vilket de menar beror på sättet att se på 

hållbarhet utifrån tre sammanlänkade ringar (Giddings, et al., 2002, pp. 189-190). Giddings et al. skriver 

dock att den ekonomiska aspekten prioriteras i den politiska sfären, vilket går emot resultatet av studien. I 

översiktsplanerna är det övervägande den ekologiska hållbarheten som dominerar och anledningen till 

detta kan diskuteras. Är det att ekologisk hållbarhet är instrumentellt mätbart på ett sätt som social och 

ekonomisk kanske inte är? Alla kommuner skriver om förbättrad luftkvalité genom hållbara transporter, 

Trelleborg skriver om dagvattenfördröjning för att minska kväveutsläppen från jordbruket och Lund har 

även som mål att minska växthusgaserna. Alla dessa går att instrumentellt mäta men att mäta om staden 

har blivit hälsosammare, tryggare, mer ekonomisk attraktiv etc. kan tänkas vara svårare. Ytterligare 

utredning om detta bör föras för att se vad som kan ligga bakom fokus på ekologisk hållbarhet i de 

föreslagna åtgärderna. Har det att göra med mätbarhet eller finns det andra underliggande faktorer bakom 

den skeva fördelningen?  

KRITISK DISKUSSION AV UPPSATSEN 

Under arbetet med denna uppsats har det uppkommit problem med bl.a. tidsbrist som har styrt 

uppsatsens undersökning. En av avgränsningarna med arbetet var att endast undersöka vilka konkreta 

åtgärder kommunerna föreslår, och därmed inte se till mer ”vaga” åtgärder så som social hållbarhet genom 

ex. utökat samråd. Detta för att det kan vara svårare att visa att sådana åtgärder leder till social hållbarhet. 

En tydlig åtgärd som ex. att bygga en cykelväg kan tänkas vara mer konkret och därmed ”mätbar” på ett 

annat sätt att undersöka om samråd har lett till en ökad social hållbarhet, eftersom det mer handlar om 

människor subjektiva upplevelser och dessa kan variera stort. Denna avgränsning har dock inneburit 

problem i undersökningen, eftersom vaga åtgärder ibland kommit med ändå pga. oaktsamhet vilket gör 

undersökningen inkonsekvent. Exempel på sådan vag åtgärd som tagits med i tabellen över åtgärder som 

Trelleborg föreslår i sin översiktsplan är ”Arbeta med attityder för att minska transportbehovet” 

(Trelleborgs kommun, 2010, p. 95). Att inkonsekvent ta upp sådana åtgärder kan ha påverkat resultatet.  

Att utesluta vaga åtgärder i uppsatsen är i sig även ett problem, eftersom det kan ha påverkat resultatet av 

vilken hållbarhetsaspekt som dominerar. Det är troligt att konkreta åtgärder överlag kan luta åt en 

ekologisk hållbarhet eftersom konkreta åtgärder har visat sig ofta vara fysiska ingrepp i miljön, ex. 

dikesgrävning vid jordbruksmark för att minska kväveutsläppen i naturen eller hållbar infrastruktur för att 

minska utsläpp av luftföroreningar. Dessa åtgärder relaterar övervägande till ekologisk hållbarhet.  

Att utvidga undersökningen till att inkludera vaga åtgärder hade varit av intresse, eftersom det då även 

undersöks om vissa typer av åtgärder relaterar till vissa hållbarhetsaspekter och om teorin att konkreta 

åtgärder relaterar till ekologisk hållbarhet kan stämma. 

 Genom att inkludera även vaga åtgärder hade uppsatsens syfte även kunnat besvaras mer utförligt.  

Ett ytterligare problem som uppkom vid analys av översiktsplanerna var att analysen inte är så utförlig 

som kan önskas. Vid utförligare analys kan det uppkomma att åtgärderna som undersöks relaterar i större 

utsträckning till andra hållbarhetsaspekter än vad som visas i den här studien.  

SLUTDISKUSSION 

I studien framkom det att kommunerna använder sig på olika sätt av hållbarhet i sina översiktsplaner då de 

alla har olika formulering av hållbarhetsbegreppet samt att deras visioner/mål skiljer sig åt. Dock har 

målen/visionerna inarbetas överlag lika, vilket tyder på det som Persson tar upp om åtgärder som blivit 

hållbara ”by default”. Baserat på studien verkar inte förhållningsättet till hållbarhet inverka något på själva 

angreppssättet, i det här fallet åtgärderna. Att åtgärderna överlag är lika kan bero på att det saknas ett 

kritiskt förhållningssätt till hållbarhet vilket gör att hållbarhet i översiktsplanen blir ganska ”menlös”. När 

åtgärderna inte följer visionen, som den här studien visar, kan det uppstå ett problem mellan vision och 
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verklighet. Det leder till frågan om de åtgärder som föreslås ens genomförs, eller om visionen om 

hållbarhet stannar vid att vara en vision.  

I studien framkom det även att ingen av kommunerna inarbetar alla tre hållbarhetsaspekter. Det läggs 

övervägande en vikt på ekologisk hållbarhet, vilket tyder på det som Giddings et al. tar upp om att vid 

användning av Brundtlandrapportens modell av hållbarhet separeras oftast aspekterna och relationen 

mellan dem negligeras (Giddings, et al., 2002, p. 189). I diagram D nedan redovisas vilken/vilka 

hållbarhetsaspekter alla de sammanlagda åtgärderna som kommunerna föreslår.  

Baserat på detta diagram och Brundtlandrapportens modell av hållbar utveckling, har en illustrativ figur 

tagits fram som visar hur kommunernas modell av hållbarhet egentligen ser ut (baserat på siffrorna i diagram 

D). Detta för att se hur stor del de olika hållbarhetsaspekterna egentligen har i kommunerna. Om 

kommunerna menar att deras definition av hållbarhet är baserad på Brundtlandrapporten, borde cirklarna 

och relationen mellan cirklarna vara jämn, men som kan ses i figur 2 nedan är relationerna mellan 

aspekterna övervägande ojämn.   
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I kommunerna saknas ekonomisk hållbarhet, även om aspekten i sig tas upp (se avsnitt ”Aspekterna i 
hållbar utveckling utifrån fallstudierna”). Den ekonomiska ringen i figur 2 finns inte med, eftersom ingen 
aspekt entydigt relaterar till den. 

Figuren tydliggör ytterligare problemet med att det ges fokus på en aspekt i kommunernas 
hållbarhetsarbete, och att relationen mellan de olika aspekterna underprioriteras.  Precis som ex. Persson 
(Persson, 2013, p. 302) skriver finns det en risk i att begreppet hållbarhet urholkas, och figur 2 är ett 
exempel på hur begreppet suddas ut. Kan en hållbar utveckling, så som den ser ut i figur 2, vara hållbar 
när inte alla aspekter tas upp och relationen mellan dem är ojämn? 

Sammantaget så överensstämmer denna studie väl med det som uppkommit i de texter som studerats i 
teori-avsnittet. Att hållbarhet är ett vagt begrepp syns väl i planerna då det överlag inte finns några 
komplexa ställningstaganden, åtgärderna följer inte kommunens definition (förutom Trelleborg till viss 
del) eller vision om hållbarhet och alla kommunerna har liknande åtgärder, vilket tyder på att oavsett 
vilken inställning till hållbarhet som kommunen har mynnar det ändå ut i liknade eller samma åtgärder. 
Dock kan det diskuteras om begreppet, i relation till översiktsplanering, ska ses som vagt, eller som 
anpassningsbart. Att ha en fast definition istället för en vag kan innebära problem eftersom alla kommuner 
har olika förutsättningar och nationella principer tar möjligtvis inte hänsyn till detta. Det verkar dock som 
att det finns ett behov att på en högre nivå ställa upp generella och anpassningsbara principer för hållbarhet så 
att kommunens hållbarhetsarbete blir mer fokuserat och relationen mellan vision-åtgärd-hållbarhet blir 
tydligare. Att det är vagheten i begreppet hållbarhet som ligger bakom problemen i hållbarhetsarbete i 
översiktsplanering är inte klart, och detta bör utredas vidare.  

Figur 2. Hur hållbarhetsmodellen ser ut, baserat på kommunernas 
sammanlagda föreslagna åtgärder. 
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SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGESTÄLLNINGARNA  
För att tydligt besvara uppsatsens frågeställningar presenteras i detta avsnitt en sammanställning av dessa.  

1. Hur använder sig kommunerna av begreppet hållbarhet i sin översiktsplan? 

Sättet som kommunerna använder sig av hållbarhet i respektive översiktsplan är olika sett till definition, 

mål och vision. Alla kommunera använder sig av Brundtlandrapportens tre hållbarhetsaspekter men 

Trelleborg tar avstånd från ekonomisk hållbarhet och Lund lägger till en kulturell aspekt. Ingen av 

kommunerna diskuterar dock hållbarhet och vad det innebär och baserat på de åtgärder som föreslås 

framkommer det att alla kommunerna fokuserar på hållbara transporter och förtätning och att de 

sammanlagda åtgärderna relaterar främst till ekologisk hållbarhet. Giddings et al. (2002, p. 189) förklarar 

att fokuseringen på en hållbarhetsaspekt är en konsekvens av att se hållbarhet som tre ringar i varandra likt 

den klassiska hållbarhetsmodellen som presenteras i Brundtlandrapporten, och de menar att hållbarhet bör 

istället ses som ringar i varandra, ekonomisk hållbarhet inom social, social hållbarhet inom ekologisk som 

blir ett ramverk. 

2. Vilka konkreta åtgärder, baserat på hur begreppet formulerats i översiktsplanen, föreslås? 

Överlag så föreslår kommunerna liknande, eller även samma typ åtgärder. De åtgärder som  tas upp mest 

är förtätning och hållbara transporter. Att kommunerna föreslår liknande eller ibland även samma åtgärder 

kan förklaras utifrån Persson (2013, p. 301) som menar att hållbarhet bara har upptagits i ett existerade 

tankesätt och att åtgärder som förr inte ansågs speciellt relatera till hållbar utveckling nu gör det ”by 

default”. 

3. Hur motiverar kommunerna sagda åtgärder ur hållbarhetssynpunkt? 

Åtgärderna som kommunerna föreslår motiveras ibland explicit utifrån hållbarhet, men då 

hållbarhetsbegreppet inte förklaras eller utvecklas av kommunerna tyder detta på den vaghet som de 

studerade texterna tar upp, eller att kommunerna väljer att hålla begreppet öppet för att inte snäva av 

planen och då inte få igenom den (Persson, 2013). Åtgärderna ses dock oftast motiverade utav något 

annat, vilket tyder på det Persson (2013) tar upp, att åtgärder som innan hållbar utveckling begreppets 

intåg som vardagsord inte sågs som hållbara, nu är det.  

4. På vilket sätt går det att urskilja att kommunens syn på hållbarhet, utifrån hur de använder sig av 

begreppet och hur de motiverar åtgärderna och vilken syn tycks de ha? 

Genom att studera kommunernas mål, vision, definition och de åtgärder som kommunen föreslår kan 

kommuneras syn på hållbarhet urskiljas. Som slutsats kan sägas att även om deras visioner, mål och 

definitioner skiljer sig åt, är deras syn på hållbarhet överlag likande då de föreslår liknade eller samma 

åtgärder. Den ekologiska hållbarheten dominerar, och varför det är så kan diskuteras. Är det för att det går 

att instrumentellt mäta ex. luftföroreningar på ett sätt som ex. trygghet inte går att mäta eller finns det 

andra underliggande faktorer som ligger bakom den skeva fördelningen? Den syn på hållbarhet som 

kommunerna tycks ha, baserat på den här undersökningen, är att hållbarhet ska aktivt inarbetas i 

översiktsplaneringen, med fokus på ekologisk hållbarhet och inte enligt den modell som ställs upp i 

Brundtlandrapporten trots att Brundtlandrapporten är ett stående inslag i de studerade översiktsplanerna. 
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AVSLUTNING OCH VIDARE FORSKNING 
I denna uppsats undersöktes Trelleborgs, Helsingborgs och Lunds översiktsplaner utifrån hållbarhet och 

hur kommunerna arbetar med hållbarhet. I studien framkom det att trots att alla kommuner har olika 

definitioner, visioner och/eller mål med hållbarhet föreslår de överlag liknande åtgärder, fokuserat på 

hållbara transporter och förtätning. Ingen av kommunerna tar upp alla hållbarhetsaspekter, sett på de 

föreslagna åtgärderna, och överlag relaterades åtgärderna till ekologisk hållbarhet. Sammantaget tyder 

resultatet på att det kan finnas ett problem i att arbeta med ett vagt begrepp som hållbarhet i 

översiktsplanering. Samtidigt kan begreppet ses som anpassningsbart vilket kan vara en fördel för 

kommunerna eftersom alla kommuner har olika förutsättningar. Dock kan dessa olika förhållningssätt 

holka ur begreppet vilket innebär att det kan finns ett behov att på en nationell nivå fastslå några generella 

principer för hållbarhet som styr arbetet så att relationen mellan vision och åtgärd stärks.  

Då det har funnits en tidsbegränsning för detta arbete har det inte undersökts om de föreslagna åtgärderna 

blivit genomförda eller påbörjade. Vid vidare forskning kan detta vara av intresse att undersöka, för att se 

om det finns en problematik i att förslagna åtgärder stannar på en visionär nivå vilket ytterligare kan späda 

ut begreppet hållbarhet.  

Att se på de processer som ligger bakom framtagandet av översiktsplanen kan också vara av intresse, 

särskilt då Giddings et al. menar att på det politiska planet är det oftast den ekonomiska hållbarhet som får 

störst prioritet (Giddings, et al., 2002) men resultatet i denna undersökning visar att de åtgärder som 

föreslås oftast relateras till ekologisk eller ekologisk-social hållbarhet. Skulle det gå att se något av det som 

Giddings et al. menar i processen och i de politiska beslut som ligger bakom översiktsplanen? 

Som tagits upp innan är det även av intresse att undersöka även de vaga åtgärderan som kommunerna 

föreslår, för att se om det är så att vissa typer av hållbarhet relaterar till vissa typer av hållbarhetsaspekter. 

Går det att inarbeta alla hållbarhetsaspekter likvärdigt i översiktsplanen, eller kommer relationen mellan 

dem alltid vara ojämn? Finns det då kanske ett behov att utveckla och anpassa hållbarhetsbegreppet till 

varje kommuns förutsättningar, och på så sätt inte riskera att begreppet urholkas?  
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BILAGA A - TRELLEBORG. ÅTGÄRDER RELATERADE TILL HÅLLBARHET 

KONKRETA 
ÅTGÄRDER 

MOTIVERING 
HÅLLBARHE
T SIDA 

ANDRA 
ÅTGÄRDER 

MOTIVERING 
HÅLLBARHE
T 

SIDA 

Separerade cykelbanor 

Skapa förutsättningar 
för den regionala 
cykeltrafiken att 
utvecklas 

Ekologisk 
Social 82 Utredning om 

vattenförsörjning 

För att klara 
framtidens behov 
samt möjligöra för en 
hållbar utveckling av 
bebyggelse och 
infrastruktur 

Ekologisk 51 

Utveckla befintliga 
regionala cykelstråk 

Skapa förutsättningar 
för den regionala 
cykeltrafiken att 
utvecklas 

Ekologisk 
Social 82 

Arbeta med attityder 
hos invånarna 
(relaterat till 
transport) 

Nästan högsta andel i 
hela Skåne av korta 
resor med bil i 
Trelleborg 

Ekologisk 
Social 95 

Vid utveckling i Maglarps 
strand; Utveckla 
kollektivtrafik 

Ur 
hållbarhetssynpunkt 
måste kollektivtrafik 
utvecklas  

Ekologisk 90 Peka ut en hållbar 
översiktlig struktur 

För att klara av flera 
decenniers och flera 
högkonjunkturers 
mark- och 
utvecklingsbehov så 
att det inte skapas 
barriärer i staden 

Oklart 101 

Olika bostadstyper och 
upplåtelseform 

En ökad variation ger 
en bra 
hållbarhetsgrund 
utifrån alla de tre 
aspekterna 

Ekologisk 
Ekonomisk 
Social 

93 

Samverka med bl.a. 
Vägverket för att 
planera en långsiktigt 
hållbar trafiklösning 

Vägstrukturerna ska 
vara långsiktigt 
hållbara 

Ekologisk 108 
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Förbättra cykelnätet 
Nästan högsta andel 
kortar resor med bil i 
Trelleborg 

Ekologisk 
Social 95 

Samverka med 
Vägverket 
(Trafikverket) vid 
utvecklandet av 
ringväg för att hitta 
en hållbar och 
långsiktig lösning 

Både kommunen och 
staten är berörda av 
utvecklandet av en 
ny ringväg och de är 
gemensamt ansvariga 
för trafikens problem 

Ekologisk 95 

Överväga öppna 
dagvattensystem i parker 

Positiv inverkan på 
flora och fauna, 
minskar på utsläpp 
av kväve och fosfor, 
minskar belastningen 
på VA-systemet samt 
bidrar till en 
upplevelserik miljö 

Ekologisk 
Social 99       

Komplettera befintlig 
vägstruktur med hållbara 
vägstrukturer vid 
stadsutveckling 

Stadens huvudvägnät 
måste kompletteras 
och utvecklas för att 
kunna utveckla 
staden 

Ekologisk 105       

Utveckla persontågstrafik 

Kommer förstärka 
förutsättningarna för 
nya och befintliga 
verksamheter men 
även stärka den 
hållbara utvecklingen 

Ekologisk 95        

Knyta ny bebyggelse till 
hållbara transportsystem, 
kollektivtrafik och gc-
vägar 

Oklart Ekologisk 
Social 33        
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Cykelplanering ska 
prioriteras 

Motiveras utifrån 
samhällets hållbarhet 
och folkhälsa 

Ekologisk 
Social 59        

Varierat och mindre 
markkrävande 
bostadsbyggande 

Småhusbebyggelse 
ökar avstånden i 
staden pga. 
markkrävande samt 
att det ger en ensidig 
upplevelse i staden 
och med hänsyn till 
hållbarhet ska en 
annan typ av 
bebyggelse främjas 

Ekologisk 
Social 31        

Alternativa transportmedel 
till verksamhetsområden 
(för personal) 

Viktiga (odefinerade) 
miljömål för 
hållbarhet 

Ekologisk 93        

Förtätning 

Verkar ha sin 
utgångspunkt i 
kommunens 
resonemang om en 
god bebyggd miljö 
där hållbarhet är en 
del 

Ekologisk 
Social 
Ekonomisk 

10 
(Appendix 
A) 
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BILAGA B - HELSINBORG. ÅTGÄRDER RELATERADE TILL HÅLLBARHET 

KONKRETA ÅTGÄRDER MOTIVERING HÅLLBARHET SIDA ANDRA ÅTGÄRDER MOTIVERING HÅLLBARHET SIDA 

Stärka i stationsnära lägen För att främja hållbart 
resande Ekologisk 16 All logistik ska göras hållbara 

över tid Etablera en hållbar grund Oklart 34 

Förtätning 

Effektiv 
markanvändning, 
främja hållbart resande 
etc. 

Ekologisk 16 Främja bilpooler 
Främja ett attraktivt stadsliv Ekologisk 

Social 38 

Parker, lekplatser och 
naturområden ska planeras som 
självklara beståndsdelar i 
boendemiljöerna 

Kompletterar 
boendemiljön med 
frilufts- och 
hälsovärden 

Social 26 Arbeta med beteendepåverkan 
gällande trafik 

Främja ett attraktivt stadsliv Ekologisk 
Social 38 

Förtätning ska ske genom 
bostadsbebyggelse, lokalisering 
av service och verksamheter 
samt genom effektivisering av 
grönytors användning 

Miljövinster 
Ekologisk 
Social 
Ekonomisk 

30 
 Undersöka möjligheten att 
använda ny energiteknik i 
kommunen 

  Vision om ett energineutralt 
Helsingborg Ekologisk 43 

Staden ska växa på höjden Hushållning med mark Ekologisk 31  Utveckla dagvattenpolicy  Främja ett hållbart VA-nät Ekologisk 44 

Anlägga torrhamn 

Stärka underlaget till 
hållbara transporter och 
minska biltransporter 
till hamnen 

Ekologisk 35  Lokal producerat gödsel  Verka för ett 
kretsloppsbaserat jordbruk Ekologisk 45 
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Fast HH-förbindelse Bygga vidare på ett 
hållbart transportsystem 

Ekologisk 
Ekonomisk 36  Lokal försörjning av rötslam till 

jordbruket   Verka för ett kretslopps  Ekologisk 45 

Verka för utveckling av 
höghastighetståg 

Bygga för ett hållbart 
transportsystem Ekologisk 36 

 Gröna ytor med ekologiska, 
rekreativa eller strukturella 
värden ska värnas 

  Hushållning med mark och 
biologiska värden 

Ekologisk 
Social  51 

Verka för dubbelspår på 
Västkustbanan 

Bygga för ett hållbart 
transportsystem Ekologisk 36     

 

  

Stärka kopplingen till regionens 
flygplatser genom 
kollektivtrafik 

Bygga för ett hållbart 
transportsystem Ekologisk 36     

 

  

Fler godstransporter på järnväg Bygga för ett hållbart 
transportsystem Ekologisk 37     

 

  

Satsa på gångtrafikanter, 
cyklister och 
kollektivtrafiktrafikanter 

Minska behovet av 
bilen och därigenom  få 
bättre luftkvalité, 
minskat buller, mindre 
trängsel, ökad trivsel, 
mer utrymme för 
stadsliv, ökad säkerhet 
och bättre folkhälsa 

Ekologisk 
Social 37     

 

  

Skapa god kapacitet i det yttre 
vägnätet och förbättra 
kopplingarna till det 

Förbättra luftkvalitén i 
staden 

Ekologisk 
Social 37     

 

  

Bygga ut cykelvägnätet 

Förbinda hav, stad och 
land för att 
tillgängligöra miljöer 
samt möjligöra för 
hållbara transporter  

Ekologisk 
Social 38     
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Utveckla kollektivtrafiknätet 
med separata bussfiler, gena 
sträckningar och hög 
framkomlighet 

Öka kollektivtrafikens 
attraktivitet 

Ekologisk 
Social 38     

 

  

Ha spårburen kollektivtrafik Ger ökad kapacitet och 
attraktivitet Ekologisk 38   

 

 

Ökad tillgänglighet för 
cyklister och gångtrafikanter 
samt kollektivtrafik 

För att fler boende på 
landsbygden ska välja 
hållbara transporter 

Ekologisk 38   

 

 

Förlägga verksamheter med 
hänsyn till platsens 
förutsättningar 

Skapar ett bra klimat 
för verksamheterna att 
utvecklas och verka i 

Ekologisk 
 Ekonomisk 39   

 

 

Energi som används i 
Helsingborg ska komma från 
uthålliga förnyelsebara källor 

Vision om ett 
energineutralt 
Helsingborg 

Ekologisk 43   

 

 

Energieffektiva hus För att minska 
energianvändningen Ekologisk 43   

 

 

Nyttja energi som kommer från 
avfall, avlopp och spillvärme 

Vision om ett 
energineutralt 
Helsingborg samt 
minska långväga 
transporter 

Ekologisk 43   

 

 

Brännbara avfall ska hanteras 
lokalt och energin från det ska 
utnyttjas i regionen 

Vision om ett 
energineutralt 
Helsingborg samt 
minska långväga 
transporter 

Ekologisk 43   

 

 



56 
 

Öka produktionen av biogas 

Vision om ett 
energineutralt 
Helsingborg samt 
minska långväga 
transporter 

Ekologisk 43   

 

 

Satsa på förnyelsebara 
energikällor 

Vision om ett 
energineutralt 
Helsingborg samt 
minska långväga 
transporter 

Ekologisk 43   

 

 

Öppen dagvattenhantering och 
lokalt/ekologiskt 
omhändertagande av dagvatten 

Förebygga 
översvämningar och 
minska belastningen på 
ledningsnätet 

Ekologisk 44   

 

 

Naturliga infiltrationsytor 

För att minska 
belastningen på 
ledningsnätet genom 
LOD 

Ekologisk 44   

 

 

Gröna tak 

För att minska 
belastningen på 
ledningsnätet genom 
LOD 

Ekologisk 44   

 

 

Utveckla kommunalt VA på 
landsbygden 

Minska utsläppen i 
vattendrag Ekologisk 44   

 
 

Fastighetsnära insamlingar av 
tidningar och förpackningar 

Förenkla sortering av 
avfall Ekologisk 44   

 

 

Utveckla fler våtmarker 

Rena och minska 
utsläppen från 
odlingsmarker och 
återkoppla till det 
naturliga systemet 

Ekologisk 45   
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Effektivisera 
markanvändningen 

Minimera exploatering 
av jordbruksmark Ekologisk 46   

 

 

Utforma verksamhetsområden 
så att de anpassas för att 
effektivisera transportsystemet 
och minimera anspråkandet av 
mark 

För att kunna växa 
resurseffektivt 

Ekologisk 
Ekonomisk 47   

 

 

Strukturen in nya områden ska 
vara hållbar och lättillgängligt 
resande ska främjas 

För att kunna erbjuda 
potential till kvalitativ 
kollektivtrafik 

Ekologisk 48   

 

 

Små byar och husgrupper på 
landet ska utvecklas endast 
inom redan ianspråktagen mark 

Bevara 
landskapssammanhang 
och kulturmiljöer och 
för att uppnå målen om 
hållbar stadsutvecklning 

Ekologisk 52   

 

 

Grönytor etc. ska vara 
tillgängligt även i tät stadsmiljö 

För ekologiska skäl så 
som biologisk mångfald 
och motståndskraft i 
miljön 

Ekologisk 54   

 

 

Etablera vegetationsstråk och 
kantzoner i bristområden 

Gynna biologisk 
mångfald och öka 
tillgängligheten i 
odlingslandskapet 

Ekologisk 54   

 

 

Stärka det yttre vägnätet Möjligöra en hållbar 
trafiksituation Ekologisk 59   
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Stationssamhällen ska inrymma 
både stadsutbyggnad som 
besöks och personalintensiv 
verksamhet och icke störande 
verksamheter i stationsnära 
lägen 

Skapa attraktiva miljöer 
som är förbundna med 
regionen och därmed 
möjligöra ett 
miljövänligt och 
effektivt resande 

Ekologisk 
Ekonomisk 62   

 

 

Utveckla bebyggelsen primärt 
kring kollektivtrafik 
knutpunkter och i redan 
exploaterade områden 

Ökar möjligheterna till 
att värna och utveckla 
den biologiska 
mångfalden 

Ekologisk 82   
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BILAGA C - LUND. ÅTGÄRDER RELATERADE TILL HÅLLBARHET 

KONKRETA ÅTGÄRDER MOTIVERING HÅLLBARHET SIDA ANDRA ÅTGÄRDER MOTIVERING HÅLLBARHET SIDA 

Förtätning 

Hushålla med mark 
samt utnyttja befintliga 
gator, ledningar, service 
etc.  

Ekologisk 
Ekonomisk 3 

Bedriva en regional 
samverkan med 
grannkommunerna 

Skapa samsyn kring en 
långsiktigt hållbar 
utveckling 

Ekologisk 
Social 
Ekonomisk 

23 

Bygga ut fjärrvärmen Minska utsläppen av 
växthusgaser  Ekologisk 14 Striktare 

parkeringsspolicy Minska bilanvändandet Ekologisk 45 

Satsa på förnyelsebar energi Minska utsläppen av 
växthusgaser Ekologisk 14 Sänka hastigheter på 

gator och vägar Motiveras ej Oklart 45 

Utbyggnad av kollektivtrafik 
och cykelvägar 

Minska utsläppen av 
växthusgaser Ekologisk 14 

I arrenden kan villkor 
för drift ställas, 
anpassade efter krav på 
hållbar utveckling 

För att kunna 
genomföra strategierna i 
översiktsplanen  

Ekologisk 
Social 
Ekonomisk 

39 

Höghastighetståg  Hållbara 
kommunikationer Ekologisk 14 

Stödjade 
beteendepåverkan för 
att minska bilberoendet 

För att andra åtgäder i 
LundaMat ska få full 
effekt 

Ekologisk 109 

Utveckla Simrishamnsbanan 

Möjliggör ett bekvämt, 
enkelt, tillgängligt och 
långsiktigt hållbart 
system för 
persontransporter 

Ekologisk 14 

Aktivt deltagande i 
regionala och lokala 
sammanhang verka för 
en hållbar och robust 
dagvattenhantering 

Verka för en hållbar och 
robust 
dagvattenhantering 

Ekologisk 145 

Separata körfält för 
kollektivtrafiken Motiveras ej Oklart 15     

Cykelavstånd från bostad till 
arbete ska inte överskrida 5 
km ( i utvecklingsområdena) 

Motiveras ej? Oklart 15     
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Effektiv markanvändning och 
hushålla med den goda jorden 

Säkerställa resurser för 
produktion av livsmedel 
och biobränsle för 
framtiden 

Ekologisk 16     

Skapa en effektiv struktur Främja kollektivtrafik 
och hållbara transporter Ekologisk 17     

Utveckla snabba och 
attraktiva cykelstråk, särskilt 
längs huvudgatunätet 

Skapa förutsättning för 
att resandet till största 
delen kan ske med 
cykel, buss och 
snabbspårväg 

Ekologisk 
Social 19     

Körvägar och bytespunkter för 
kollektivtrafiken ska utvecklas 

Skapa förutsättning för 
att resandet till största 
delen kan ske med 
cykel, buss och 
snabbspårväg 

Ekologisk 19     

Lokalisera bebyggelse så att 
gång- cykel och 
kollektivtrafik prioriteras 

Spara energi Ekologisk 19     

Bygga miljöanpassat och 
energisnålt (ex. passivhus och 
minienergihus) 

Spara energi Ekologisk 19      

Utveckla orter med 
kollektivtrafiken som ryggrad 

Minska bilberoendet 
med hänsyn till miljö 
och klimat 

Ekologisk 
Social 19     

Utveckla arbetstillfällena på 
orter på landsbygden genom 
service, handel etc. 

Minska pendlingen 
Ekologisk 
Social 
Ekonomisk 

20     
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Skapa gröna stråk Rekreation och 
biologisk mångfald Ekologisk 21     

Fördröjning av dagvatten 
genom uppsamlade dammar Förbättra vattenkvaliten Ekologisk 54     

Fördröjning av dagvatten 
genom infiltration i mark Förbättra vattenkvaliten Ekologisk 54     

Blandad stad 

Skapa en socialt 
blandad befolkning,  
minska 
transportbehovet, 
möjligheter för 
samutnyttjning av 
parkering, parkytor och 
allmänna ytor 

Ekologisk 
Social 
Ekonomisk 

55,80     

Skapa etablerings- och 
utbyggnadsmöjligheter för 
större butiker i befintliga och 
nya stadsdels- 
kommundelscentra 

Bidra till social och 
ekonomisk hållbarhet 

Social 
Ekonomisk 103     

Hög täthet i goda 
kollektivtrafiklägen 

Nå LundaMats vision 
om hög tillgänglighet, 
minskat transportbehov 
och minskat 
användande av bil 

Ekologisk 109     

Prioritera gång- cykel och 
kollektivtrafik 

Nå LundaMats vision 
om hög tillgänglighet, 
minskat transportbehov 
och minskat 
användande av bil 

Ekologisk 
Social 109     
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Verka för att ett hållbart, 
varierat och livskraftigt 
jordbruk kan utvecklas i 
kommunen 

Ej motiverat Ekologisk 121     

Sammanhängande 
grönstruktur kring staden 

Utveckla friluftslivet 
och den biologiska 
mångfalden 

Ekologisk 
Social 126     

Fördröjning av dagvatten 
(LOD) Förbättra vattenkvaliten Ekologisk 141     

Lyfta fram dagvattnets 
ekologiska, pedagogiska och 
estetiska betydelse 

Motiveras ej Ekologisk 141     

Kretslopp av avfall 

Åstadkomma ett 
resurseffektivt och 
miljöanpassat system 
för hantering av det 
biologiska avfallet från 
hushåll osv.  

Ekologisk 144     

Producera och nyttogöra 
energi i form av biogas 

Åstadkomma ett 
resurseffektivt och 
miljöanpassat system 
för hantering av det 
biologiska avfallet från 
hushåll osv. 

Ekologisk 144     

75% av all nybebyggelse ska 
vara klimatneutral från 
energisynpunkt 2020 

Spara energi Ekologisk 149     
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Beakta möjligheterna att vid 
ny lokalisering ansluta till 
kommunalt VA-nät 

Långsiktigt hållbart Ekologisk 
Ekonomisk 81     

Spårburen kollektivtrafik 

Motiveras utifrån 
kommunfullmäktiges 
direktiv om ekonomisk, 
social och ekologisk 
hållbarhet 

Ekologisk 3     
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