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Ljungby kommun, Tack!
Viktor Brandt Johnson och Amanda Leo 2016-05-25
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Sammanfattning
Denna uppsats undersöker hur kommuner med stark industritradition behandlar social hållbarhet
och hur sociala hållbarhetsaspekter i dessa implementeras vid industriomvandlingsprojekt.
'HWWD J|UV JHQRP DWW XWLIUnQ XSSVDWVHQV IRUVNQLQJV|YHUVLNW GHÀQLHUD Q\FNHORUG VRP DSSOLFHUDV
i kvalitativa innehållsanalyser på kommunala plandokument. De översiktliga planerna består av
Ljungby kommuns fördjupade översiktsplan för stadens centrum, Tierps kommuns översiktsplan
och Lindesbergs kommuns fördjupade översiktsplan för tätorten. I de två sistnämnda kommunerna
har även detaljplanedokument som berör industriomvandling analyserats.
I analyserna framkommer att många av de aspekter som utifrån teorin beskrivs som betydelsefulla för
social hållbarhet i planering förekommer i de översiktliga plandokumenten men behandlas mindre
utförligt och frekvent på en detaljerad plannivå i industriomvandlingsprojekt. På detaljplanenivå
XSSPlUNVDPPDVLVWlOOHWI|UQ\FNHORUGHQLÁHUDIDOO|YHUVLNWVSODQHUQDVEHVNULYQLQJDUDYQ\FNHORUGHQ
Uppsatsen innehåller även ett gestaltningsförslag för omvandling av ett centralt beläget
industriområde i Ljungby. En deltagande observation genomfördes med syfte att skapa
ett underlag för omvandling. De åtgärder som föreslås utgår från goda exempel på hur de
XU IRUVNQLQJV|YHUVLNWHQ GHÀQLHUDGH Q\FNHORUGHQ NRQNUHWLVHUDWV L GH XQGHUV|NWD SODQHUQD
I förslaget framkommer att det främst var de översiktliga planernas strategier som var
lämpliga att implementera. Det visar också att sociala hållbarhetsaspekter är realiserbara
i industriomvandlingsprojekt på en mer detaljerad nivå. Uppsatsen visar att social hållbarhet
uppmärksammas i de undersökta kommunernas planering men snarare på en allmän översiktlig
QLYnlQLVSHFLÀNDSODQI|UVODJVRPEHU|ULQGXVWULRPYDQGOLQJ
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,QOHGQLQJ
Omvandlingar av industriområden är vanligt förekommande i samtida fysisk planering såväl
L 6YHULJH VRP LQWHUQDWLRQHOOW $QOHGQLQJDUQD WLOO GHWWD lU ÁHUD PHQ GHQ |YHUJnQJ PRW HWW DOOW
mer postindustriellt samhälle som skett i västvärlden under snart ett halvsekel är den främsta,
övergripande faktor som gör dessa projekt möjliga. Då industrin förändrats eller försvunnit
och områden i centrala delar av städer inte längre har samma attraktionskraft för dessa syften
frigörs således mark för annan användning. Eftersom bostadsbristen idag är utbredd i stora delar
av Sverige och inte längre en problematik som enbart berör storstäder aktualiseras frågan om
industriomvandling även i mindre kommuner. Stadsomvandlingar eller stadsförnyelse är en åtgärd
som kan förändra hela stadsstrukturer. En ny stadsdel kan integrera eller segregera, skapa en ny
länk i stadslandskapet eller en barriär, förstöra eller bevara. Omvandlingen av ett redan existerade
RPUnGHNDQLQQHElUDDWWÁHUJHVWLOOWUlGHWLOOVWDGHQVROLNDUXPPHQULVNHUDURFNVnDWWVNDSDPLOM|HU
där vissa människor stängs ute. Utifrån en sådan beskrivning blir det relevant att fråga sig hur
omvandlingarna kan utformas för att uppmärksamma de sociala aspekterna.

%DNJUXQG
Isacson menar (2002:23) att det var under 1900-talets första hälft som Sverige verkligen tog steget
från agrarnation och industrialiserades på allvar. Larsson framhåller (2002:127) att rationaliseringen
inom jordbruket frigjorde arbetskraft till tillverkningsindustrin som framförallt under 30-talet slog
LJHQRP PHG JUXQGDQGHW DY ÁHUD VW|UUH I|UHWDJ )DJHUIMlOO   PHQDU DWW XWYHFNOLQJHQ
ledde till en utbyggnad av fabriker och den exportbaserade, storföretagsdominerade industri som
präglat svensk industrisektor sedan dess.
Efter många år av stark utveckling började svensk industri under 1970-talet uppleva motgångar
HQWUHQGVRPHQOLJW,VDFVRQ  nWHUVSHJODVLVWRUDGHODUDYYlVWYlUOGHQ)DJHUIMlOO
(2009:27) beskriver hur branscher drabbades i olika omfattning men speciellt hårt utsatt var
konfektionsindustrin och varven, vilket också kunde ses i övergivna fabriks- och hamnlandskap i
städer som Norrköping, Malmö och Göteborg. Larsson (2002:153) konstaterar även att den svenska
industrin historiskt varit präglad av ett jämt förhållande mellan större städer och mer glesbefolkade
regioner.
Fagerfjäll (2009:32-33) uppmärksammar en märkbar förändring i samhällsutvecklingen då antalet
privata jobb mellan mitten av 60-talet och början av 00-talet stadigt sjönk samtidigt som den
RIIHQWOLJDVHNWRUQE\JJGHVXW+DQIUDPKnOOHU  lYHQDWWGHWPHOODQRFKI|UVYDQQ
000 tjänster inom industri- och byggsektorn. Emellertid tycks många av dessa arbeten ha övertagits
av lager och annan tillhörande verksamhet som tidigare varit integrerade i fabrikerna vilket enligt
Fagerfjäll (2009:33) är en unik utveckling för just Sverige, där industrin alltså tycks behållit en stark
position. Samtidigt är denna utveckling också bidragande till en omvandling av svenska städers
fysiska strukturer eftersom industrier inte längre har samma behov av att ligga centralt. Äldre
centralt belägna industriområden kan därmed omvandlas till andra funktioner som kontor och
bostäder, medan mer perifera industriområden enligt Engström (2006:65) oftare kombineras med
andra funktioner som lagerhandel och serviceverkstäder. Detta innebär såväl möjligheter som
utmaningar då omvandlingarna kan medföra påverkan på hela stadsstrukturen genom förändrade
Á|GHQRFKQ\DNUDYSnVHUYLFHRFKIXQNWLRQHU
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6\IWH
Syftet med denna uppsats är att undersöka om social hållbarhet implementeras i plandokument
för svenska kommuner med industritradition. Detta undersöks på såväl översiktlig nivå som vid
detaljplanering i omvandling av industriområden.

$YJUlQVQLQJ
Uppsatsen undersöker hur den sociala aspekten av hållbarhetsbegreppet hanteras i planering. Det
innebär att ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter inte inkluderas i arbetet - även om en sådan
undersökning hade kunnat resultera i ett mer heltäckande resultat. Uppsatsens undersökningsmaterial
är avgränsat till ett urval av varuproducerande kommuner i kommungrupp sju enligt SKLs indelning
 NRPPXQHU GlU PLQVW  SURFHQW DY EHIRONQLQJHQ L DUEHWVI|U nOGHU DUEHWDU PHG H[HPSHOYLV
tillverkning, dvs. kommuner med industritradition.
Uppsatsens teoretiska grund i social hållbarhet koncentreras i huvudsak till begreppens fysiska delar.
Detta med anledning av uppsatsens huvudämne, fysisk planering, vilket konkretiseras i den bebyggda
miljön. Även aspekter med svagare koppling till den bebyggda miljön uppmärksammas då också
dessa i vissa fall kan påverkas fysiska åtgärder.

3UREOHPIRUPXOHULQJ
([HPSOLÀHUDV VRFLDOD KnOOEDUKHWVDVSHNWHU L GHQ I\VLVND SODQHULQJHQ YLG RPYDQGOLQJ DY
industriområden i mindre kommuner med industritradition och i så fall hur?
9LOND VNLOOQDGHU ÀQQV L KXU VRFLDO KnOOEDUKHW XSSPlUNVDPPDV L NRPPXQDOD SODQGRNXPHQW Sn
översiktlig nivå jämfört med planer som berör industriomvandling på detaljerad nivå?

'LVSRVLWLRQ
Följande delar av uppsatsen inleds med en forskningsöversikt. I denna preciseras de teoretiska
utgångspunkterna social hållbarhet och omvandling av industriområden. Därefter följer en genomgång
av uppsatsens forskningsdesign, metod och material. Metoden innehållsanalys appliceras sedan på
kommunala plandokument bestående av översiktliga planer från Ljungby, Tierp och Lindesberg samt
detaljplaner för industriomvandling i de två sistnämnda kommunerna, en per kommun. Därefter
följer en diskussion där analysresultaten diskuteras i relation till forskningsöversikten. I delen därpå
redovisas en platsobservation av ett industriområde i Ljungby som sedan, tillsammans med exempel
på utifrån teorin förankrade sociala hållbarhetsaspekter ur innehållsanalysen ligger till grund för ett
gestaltningsförslag för omvandling av det nämnda området. Därefter följer en kortare avslutning.

8SSGHOQLQJDYDUEHWHW
För att visa på individuellt genomfört arbete har ett par delar av uppsatsen delats upp. Amanda Leo
har skrivit teoriavsnittet om social hållbarhet och analysen av plandokument i Lindesbergs kommun.
Viktor Brandt Johnson står bakom forskningsöversikten om industriomvandlingar och analysen av
planer i Tierps kommun. Övriga delar av uppsatsen har skrivits gemensamt.
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)RUVNQLQJV|YHUVLNW
Uppsatsen utgår från två teoretiska utgångspunkter, dels social hållbarhet i den byggda miljön med
fokus på stadsförnyelse och stadsomvandling och dels omvandling av industriområden. I kapitlet
nedan redovisas social hållbarhet som begrepp och sedan presenteras en mer ingående redogörelse
för olika forskares syn på social hållbarhet i den byggda miljön vid stadsomvandling. Efter det följer
ett avsnitt som berör industriomvandling ur ett mer generellt hållbarhetsperspektiv.
Forskningsöversikten är indelad i ett antal rubriker under vilka skilda aspekter och synsätt för
uppsatsens syfte uppmärksammas. Dessa diskuteras ur olika forskares synvinklar för att bidra till en
mångsidig bild de undersökta begreppens innebörd. De båda teorigenomgångarna avslutas med en
sammanfattning där även gemensamma beröringspunkter redovisas. Ur begreppen har nyckelord
LGHQWLÀHUDWVVRPVHQDUHLXSSVDWVHQDSSOLFHUDWVLXQGHUV|NQLQJHQDYGHWHPSLULVNDPDWHULDOHW

6RFLDOKnOOEDUKHW
Hållbarhetens tre komponenter
Hållbarhet beskrivs ofta utifrån tre delar, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Patridge
(2005:1) benämner social hållbarhet som den minst utvecklade och presenterar ekologi som den
DVSHNWYLONHQLGpQRPKnOOEDUKHWXUVSUXQJOLJHQKlUVWDPPDUIUnQ'HPSV\PÁ  UHGRJ|U
för hållbarhetsbegreppet som en reaktion på miljökriser och fattigdom under 70- och 80-talet med
hänvisning till FN-dokumentet Vår gemensamma framtid från 1987. Där beskrivs hållbarhet som
“en utveckling som möter nutida behov utan att påverka möjligheterna för framtida generationer
att uppnå sina mål” (FN 1987:2.1). I Plan- och bygglagens portalparagraf (2010:900) presenteras ett
liknande synsätt då lagen beskriver hur dagens samhällsutveckling ska främja en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för både framtida och nuvarande generationer. Men lagen inkluderar även sociala
aspekter då den utöver hushållning med mark och vatten även tar hänsyn till människans frihet och
sociala levnadsförhållanden. Lagparagrafen kan därför anses uppmärksamma både de sociala och
ekologiska aspekterna.
&RODQWRQLR   UHGRJ|U I|U $JHQGD  VRP GHW I|UVWD VWHJHW L HWW I|UV|ND DWW LGHQWLÀHUD
MXVWVRFLDODKnOOEDUKHWVLQGLNDWRUHU'HQI|UVWDGHOHQL$JHQGD  KDUJLYLWV
rubriken sociala och ekonomiska dimensioner och den andra bevarande och hantering av resurser
för utveckling. Under de fem år som följde mellan Vår gemensamma framtid och den globala FNkonferensen för miljö och utveckling i Rio 1992 under vilken Agenda 21 antogs går det alltså att
se en viss förskjutning i hållbarhetsfrågan från ett fokus på miljö till en mer övergripande syn som
även inkluderar sociala och ekonomiska aspekter.
Litting och Grießler (2005:66-67) presenterar en trepelarmodell där ekonomisk, ekologisk och
social hållbarhet ges samma prioritet, vilken ersatt en tidigare enpelarmodell där ekologi var i fokus
VHÀJ 'HWNDQVHVVRPHWWH[HPSHOSnVDPPDI|UVNMXWQLQJGlUKnOOEDUKHWVWDQNHQEUHGGDWVIUnQ
ett ensidigt miljöperspektiv till att även inkludera sociala och ekonomiska delar.



ÀJ
Gustavsson och Elander (2013:10) lyfter fram bristen på konkreta utvärderingsmöjligheter som en
av anledningarna till att social hållbarhet inte givits lika mycket uppmärksamhet som de båda övriga
begreppen. Där de andra hållbarhetsbegreppen kan mätas genom tydliga indikatorer och måttskalor
(ekonomisk hållbarhet går att utvärdera genom kostnader och ekologisk genom exempelvis utsläpp
eller energiförbrukning) saknas jämförbar mätskala för de sociala aspekterna.
Social hållbarhet
Nedan presenteras en rad forskares syn på social hållbarhet. Gemensamt är att alla undersöker hur
VRFLDOKnOOEDUKHWH[HPSOLÀHUDVLUHODWLRQWLOOPlQQLVNRUOHYQDGVPLOM|DQWLQJHQJHQRPGHSURFHVVHU
som leder fram till utformningen av miljön, de känslor som den fysiska miljön framkallar, de olika
påverkansfaktorer som ligger till grund för hur människor upplever sin boendemiljö eller mer
konkret, genom faktiska fysiska åtgärder.
Colantonio (2007:7) avgränsar social hållbarhet till individers och samhällets upplevda behov och
strävan och beskriver det som åtgärder inom skilda tematiska sociala områden vilka uppkommit
som en reaktion på miljömässiga och rumsliga brister. En sådan bred och komplex förklaring
nWHUNRPPHUL/LWWLQJRFK*ULHOHUV  GHÀQLWLRQDYKnOOEDUKHWVRPHWWEHJUHSSVRPJnUDWW
placera i både ett normativt, analytiskt och politiskt fack. Colantonio (2007:15) menar att denna
komplexitet kan innebära svårigheter när social hållbarhet ska undersökas och resultatet blir ofta
förenklat eller felaktigt. Trots det har en rad författare och däribland Colantonio (2007:8) själv
försökt att bryta ut begrepp och områden som beskriver hur social hållbarhet kan uppnås inom
VDPKlOOHW%nGHVSHFLÀNWVRFLDODPHQRFNVnLQVWLWXWLRQHOODHNRQRPLVNDRFKPLOM|PlVVLJDDVSHNWHU
ÀQQVPHGL&RODQWRQLRVLQGHOQLQJRFKYDQOLJDVWI|UHNRPPDQGHlUWHPDRPUnGHQVRPJnUDWWNQ\WD
till upplevda känslor som frihet och hälsa.
, PHU XWYHFNODG IRUP LQQHElU /LWWLQJ RFK *ULHOHUV   GHÀQLWLRQ DWW VRFLDO KnOOEDUKHW
bara kan uppnås om arbetsplatser och samhällsinstitutioner tillfredsställer mänskliga behov och
VDPWLGLJWlUXWIRUPDGHPHGKlQV\QWLOOQDWXUPLOM|Q'HWJnUDWWÀQQDHQW\GOLJNRSSOLQJPHOODQHQ
sådan beskrivning och redogörelsen för hållbarhet i Vår gemensamma framtid (FN 1987:2.1). De
mänskliga behoven kan bytas ut mot FN-dokumentets nutida behov medan naturmiljön i en sådan
GHÀQLWLRQInUUHSUHVHQWHUDIUDPWLGHQ
Fysiska och sociala åtgärder
/LWWLQJ RFK *ULHOHU   EU\WHU QHU VLQ GHÀQLWLRQ DY VRFLDO KnOOEDUKHW L WUH VHSDUDWD GHODU
livskvalitet, rättvisa och social sammanhållning och redogör för begrepp och åtgärder som de
DQVHUOHGHUWLOOVRFLDOKnOOEDUKHW,QJDDYnWJlUGHUQDVRPLQJnUL/LWWLQJRFK*ULHOHUVGHÀQLWLRQDY
social hållbarhet kan direkt kopplas till fysisk miljö eller fysiska åtgärder. Däremot kan den fysiska
PLOM|QLQnJUDDYIDOOHQKDHQSRVLWLYHOOHUQHJDWLYLQYHUNDQ6nGDQDH[HPSHOlUYlOEHÀQQDQGHKlOVD


utbildning och upplevelsen av den fysiska miljön.
, DQQDQ IRUVNQLQJ ÀQQV HQ W\GOLJDUH NRSSOLQJ PHOODQ I|UHVODJQD nWJlUGHU I|U DWW XSSQn VRFLDO
hållbarhet och den fysiska miljön. Ett tydligt exempel är Lee och Chans (2010:259-260) framtagande
DYVSHFLÀNDGHVLJQnWJlUGHUPHGV\IWHWDWWPLQVNDVRFLDORMlPVWlOOGKHWVNDSDOLYVNYDOLWHWRFKVnOHGHV
social hållbarhet. En åtgärd är inkluderande design som syftar till att möta särskilda behov hos
barn, äldre och funktionsnedsatta (2010:261). Colantonio (2007:8) ser på samma sätt äldre och
funktionsnedsatta som utsatta grupper i en urban miljö men redogör för problemet som socialt
snarare än miljömässigt. En ytterligare aspekt i Lee och Chans (2010:260) indelning är tillgången
WLOO |SSQD JU|Q\WRU VRP lYHQ NDQ IXQJHUD VRP P|WHVSODWVHU (Q OLNQDQGH WDQNHJnQJ ÀQQV KRV
Gustavsson och Elander (2013:52) som menar att mötesplatserna kan representeras av både
odlingslotter och öppna gröna områden. Andra delar som lyfts fram som förutsättningar till möten
är gemensam service och i större skala föreslås caféer, bibliotek och affärer. Åtgärderna beskrivs
som positiva för att locka människor från andra stadsdelar då de fungerar som en länk till den
övriga staden.
:HLQJDUWQHURFK0REHUJ  O\IWHUIUDPYlOIXQJHUDQGHJnQJYlJDURFKWUDQVSRUWOlQNDUVRP
åtgärder vilka kan ge positiva sociala effekter. Det motiveras med att ett utökat nät av gångstråk kan
XQGHUOlWWDWLOOJlQJOLJKHWHQLQRPHWWRPUnGHYLONHWRFNVn'HPSV\PÁ  IUDPKnOOHU
Ett sådant ställningstagande återknyter till Lee och Chans (2010:260) föreslagna åtgärder för att
förbättra miljön för grupper som kan uppleva svårigheter vid transport. På ämnet kommunikation
RFK WUDÀN O\IWHU *XVWDYVVRQ RFK (ODQGHU   IUDP NROOHNWLYWUDÀN RFK VlNUD JnQJ RFK
F\NHOYlJDUVRPHQP|MOLJKHWWLOOP|WHQbYHQL$JHQGD EF SHNDV*&RFKNROOHNWLYWUDÀN
ut som hållbara åtgärder.
Sysselsättning och upplevelser
, HWW I|UV|N DWW GHÀQLHUD KnOOEDUKHW I|UV|NHU /LWWLJ RFK *ULHOHU   SUHFLVHUD
%UXQGWODQGUDSSRUWHQV GHÀQLWLRQ DY EHKRY 'H UHGRJ|U  I|U JUXQGOlJJDQGH DVSHNWHU VRP UHQW
dricksvatten, frihet, sjukvård och tak över huvudet men väljer också att inkludera till exempel
utbildning, rekreation och fritid och motiverar det med att människor därigenom ges möjlighet
att själva forma ett drägligt liv. Gustavsson och Elander (2016:51) pekar också ut just fritid som
en åtgärd för social hållbarhet och redogör för rekreation, motion och idrott som beståndsdelar.
'HPSV\PÁ  PHQDUDWWUHNUHDWLRQRFKNXOWXULYDUGDJVOLYHWlUYLNWLJWI|UDWWVDPKlOOHW
ska kunna anses socialt hållbart och uppmärksammar hur vissa aspekter är direkt kopplade till
den fysiska miljön genom tillgång till aktivitetsanläggningar. I en lista över tematiska områden för
social hållbarhet har Colantonio (2007:8) valt att inkludera fritid och idrott under rubriken sociala
dimensioner.
Gustavsson och Elander (2013:59) lyfter fram platsers och områdens lokala historia som en aspekt
med möjlighet att bidra till identitetsskapande. En sådan tankegång känns igen i Chan och Lees
 UHVRQHPDQJGlUGHUHGRJ|UI|UNXOWXUDUYVRPHQLGHQWLWHWVVNDSDQGHIDNWRUcWJlUGHU
som innebär att äldre byggnader bevaras, skyddas och kanske restaureras kan bidra till att ge ett
område en särskild prägel. Identitet kan också knytas till andra aspekter än de som beskriver
NXOWXUDUYRFKLQIUDVWUXNWXU'HPSV\PÁ  NRSSODULKRSLGHQWLWHWPHGVWROWKHWRFK
med känslan av tillhörighet som anses bidra till människors positiva upplevelse av ett grannskap.
Att känna stolthet över området man bor och verkar i lyfts av Bramley och Power (2009:33) fram
som en del i social hållbarhet. De redogör för både deltagande och platskänsla och argumenterar
för att människor som känner sig stolta över sitt område och som deltar i aktiviteter inom sin
stadsdel är mer benägna att bo kvar och även bidra till områdets framtida utveckling. Att delta och
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påverka är en i forskningslitteraturen frekvent förekommande åtgärd för att uppnå social hållbarhet
genom möjlighet till inkludering och påverkan. Begreppet uppmärksammas förutom av Bramley
och Power även av Gustavsson och Elander (2013:62-63), Colantionio (2007:10-12) och Patridge
(2005:11). Patridge använder begreppet deltagandeprocesser och beskriver medborgardeltagande
som både en förutsättning för att upptäcka brister och som ett hjälpmedel i utvecklandet av
beslutsfattande processer.
'HPSV\PÁ  EHVNULYHUORNDOVHUYLFHLIRUPDYH[HPSHOYLVVNRORURFKELEOLRWHNVRP
bidragande till människors val att stanna kvar inom ett område, men tar även upp serviceaspekter
i form kommersiella lokaler som livsmedelsbutiker och caféer. Närhet till skola och annan service
som åtgärder för social hållbarhet stöds även av Gustavsson och Elander (2013:52) men de
utökar sin beskrivning till att även inkludera arbete. Chan och Lee (2010:259) och Weingarner och
0REHUJ  UHGRJ|URFNVnI|UP|MOLJKHWHQWLOODQVWlOOQLQJVRPHQEHW\GHOVHIXOOSDUDPHWHURFK
DUEHWHNDQGlUI|UWRONDVVRPHQYLNWLJNRPSRQHQWI|UVRFLDOKnOOEDUKHW&KDQRFK/HH  
beskriver arbete som en åtgärd med möjlighet att bidra med mer än bara inkomst då arbetsplatser
lUIRUXPI|UVRFLDODNRQWDNWHU(QNRPELQDWLRQDYÁHUDROLNDDQYlQGQLQJDULQRPHWWRFKVDPPD
RPUnGH EHQlPQV DY 'HPSV\ PÁ   VRP IXQNWLRQVEODQGQLQJ RFK EHVNULYV VRP HQ
I|UXWVlWWQLQJI|UEnGHP|WHQRFKDNWLYLWHWHU:HLQJDUQHURFK0REHUJ  UHGRJ|URFNVnI|U
funktionsblandning, men beskriver det istället som en möjlighet till ökad trygghet och säkerhet.
Integration och inkludering
Gustavsson och Elander (2013:51) framhåller möjligheten att hitta en bostad som passar den
privata ekonomiska situationen som en bidragande faktor till social inkludering och integration. De
beskriver (2013:51) hur en blandning av bostäder och andra funktioner liksom ett utbud av olika
bostadsstorlekar kan vara en möjlighet för människor att leva kvar i den stadsdel de är bosatta i.
Patridge (2005:10) redogör också för inkludering och beskriver begreppet som nära sammankopplat
med ett samhälle byggt på social rättvisa vilket hon menar är nödvändigt för att uppnå social
hållbarhet. Liksom Gustavsson och Elander lyfter Colantonio (2007:8) fram ett varierat utbud av
bostadsstorlekar som bidragande till social hållbarhet men även olika typer av kvalitet på bostäder,
något som kan antas ligga nära Gustavsson och Elanders redogörelse för bostäder som passar för
människor med olika ekonomiska förutsättningar. En liknande tankegång känns igen i Weingartner
RFK0REHUJV  SUHVHQWDWLRQDYHWWOlPSOLJWERVWDGVXWEXGJHQRPYLONHWGHKlQYLVDUWLOOHWW
YDULHUDWXWEXGDYXSSOnWHOVHIRUPHU'HSUHVHQWHUDU  GHWVRPHQVRFLDOWKnOOEDUnWJlUGGnGHW
både anses bidra till ökad livskvalitet och förbättrad integration till följd av ökad mångfald.
*XVWDYVVRQRFK(ODQGHU  PHQDUGRFNDWWGHWÀQQVULVNHUPHGDWWEHVNULYDRPUnGHQ
eller stadsdelar som socialt inkluderande eller att prata om integration som en synonym till social
hållbarhet då en stad inte per automatik blir socialt integrerande bara för att ett bostadsområde
i staden uppvisar en hög nivå av integration. Däremot beskriver de social inkludering som en
förutsättning för att kunna delta i samhällslivet, påverka och känna tillhörighet.
Myndigheters syn på social hållbarhet
Även i skrifter utgivna av statliga myndigheter uppmärksammas social hållbarhet. Sveriges kommuner
RFK/DQGVWLQJ  GHÀQLHUDUVRFLDOKnOOEDUKHWVRPVNDSDQGHWDYHWWVDPKlOOHGlUPlQQLVNRUV
skilda behov tillgodoses och där stadsstrukturen möjliggör för ett vardagligt rörelsemönster. Goda
NRPPXQLNDWLRQHU L IRUP DY HWW YlOXWYHFNODW ORNDOW RFK UHJLRQDOW WUDÀNV\VWHP PHG EnGH F\NHO
JnQJ RFK NROOHNWLYWUDÀN O\IWV IUDP VRP nWJlUGHU I|U HWW VRFLDOW KnOOEDUW VDPKlOOH , UDSSRUWHQ
Socialt hållbar stadsutveckling från Boverket (2009) beskrivs ett antal återkommande teman på
ämnet socialt hållbar stadsutveckling, däribland sammanlänkning av olika stadsdelar genom goda
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kommunikationsförbindelser.
Variation när det gäller dels funktioner och boendeformer men även gestaltning lyfts fram av både
Boverket och Sveriges kommuner och landsting som åtgärder för socialt hållbar utveckling. SKL
(2010:8) motiverar blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer som en åtgärd för att möta
segregation och genom att Boverket presenterar ”segregationsmotverkning” som det övergripande
temat för omvandlings- och förnyelseåtgärder behandlas frågan också av dem. Det sista av
%RYHUNHW  SUHVHQWHUDGHWHPDWlULQÁ\WDQGHRFKVDPYHUNDQQnJRWVRPEHVNULYVLWHUPHU
DY PHGERUJDULQÁ\WDQGH YLG RPYDQGOLQJ RFK I|UQ\HOVH 6YHULJHV NRPPXQHU RFK ODQGVWLQJ ULNWDU
istället in sig på fysiska åtgärder som kan förmedla en känsla av tillhörighet och intresse för ett
boendeområde. Två sådana åtgärder är tillvaratagande av kulturhistoriskt arv som beskrivs (SKL,
2010:8) som identitetsskapande och gemensamma ute- och innemiljöer som inbjuder till vistelse,
rörelse och möten för både män och kvinnor.

2PYDQGOLQJDYLQGXVWULRPUnGHQ
,QRPGHQYHWHQVNDSOLJDOLWWHUDWXUHQÀQQVXWI|UOLJDVWXGLHUNULQJRPYDQGOLQJRFKnWHUDQYlQGQLQJDY
industriområden, både på mer översiktlig och detaljerad nivå. Denna litteratur kommer från olika
discipliner och inkluderar perspektiv från både urbansociologi, etnologi, historia och byggnadsvård.
Nedan följer en genomgång av begrepp som beskrivits i litteraturen.
Identitet
Ett viktigt begrepp i undersökningar av hur samhällen har påverkats av industritradition och -miljöer
lULGHQWLWHW$WWGHÀQLHUDNROOHNWLYLGHQWLWHWLRUWHURFKVWlGHUlUGRFNHQVYnUXSSJLIWKHWURJHQD
befolkningar ger heterogena uppfattningar om platser och värden. Agnidakis (2013: 9-11) redogör
ur ett etnologiskt perspektiv för begreppen tillhörighet och platsidentitet i industrisamhällena Timrå
och Surahammar som under längre tid stått under omvandling. Han konstaterar att det är samhällen
där bruken sedan 70-talet har brottats med svårigheter och där antalet anställda har minskat, men
där ändå tillverkningen inte helt avvecklats. Trots industrins minskande betydelse menar Agnidakis
(37) att mycket av bruksmentaliteten lever kvar och bidrar till att skapa en lokal ortsidentitet. Han
beskriver (50) själva bruket och fabrikerna som viktiga i sammanhanget, men menar även att de
tillhörande byggnaderna och platserna, såsom folkparker, biografer och ishockeyhallar har ett starkt
värde.
Även forskare inom fältet för ekonomisk historia har behandlat ämnet. Isacson (2012:97) menar
att berättelsen om industriarvet och dess byggnaders och kulturmiljöers unika estetiska och
arkitektoniska kvalitéer kan bidra till ett stärkt lokalt självförtroende. Samuelsson (2012:151)
beskriver vidare att kulturarvet och kulturmiljön har ett viktigt värde i skapandet av såväl individuell
som kollektiv identitet, vilket han likställer med sociala värden. Industriminnesforskaren Nisser
(1983:138) lyfter emellertid fram att även företag som lever kvar kan ha stor nytta av bevarandet
av industriarvet, då det signalerar kontinuitet och generationsöverskridande kunskapstradition.
Den globala hållbarhetsagendan är i vissa avseenden förenlig med dessa ståndpunkter. I Agenda
21 (1991:7.20 b), skildras hur historiska och äldre byggnader och områden bör bevaras och/eller
återställas för att förebygga hållbar utveckling.
Plats och placering
'HNXOWXUPLOM|HURFKE\JJQDGHUVRPSnYHUNDWVDYLQGXVWULQVRPYDQGOLQJRFKHIWHUI|UHWDJVÁ\WW
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VWnUXWDQDQYlQGQLQJEHVNULYVDYÁHUDIRUVNDUHVRPLQWUHVVDQWDXUHWWVWDGVSODQHULQJVSHUVSHNWLY
,QRP GHQ YHQWHQVNDSOLJD OLWWHUDWXUHQ ÀQQV EHVNULYQLQJDU I|U KXU GHVVD NDQ KDQWHUDV YLG
omvandlingsprocesser. I en genomgång av aktuell forskning hänvisar Fox Gotham till Dickinson
(Dickinson 2001, se Fox Gotham 2001: 16-17) som lägger stor vikt vid industrialismens fabriker
och jämför dessa med antikens monument såsom tempel och pyramider.
Hur områden och byggnader kan utnyttjas och vad som ur ett hållbarhetsperspektiv gör dem
I|UGHODNWLJDDWWH[SORDWHUDKDUEOD%HFNHUVRFK3ORHJPDNHUVXQGHUV|NW'HPHQDU  DWW
ett argument för förnyelse av industriområden är att nya projekt inte behöver ta tidigare obrukad
naturmark i anspråk vilket kan tyckas följa ställningstagandena i Brundtlandrapporten (FN, 1987:
Bilaga 1, I, 3) och Agenda 21 (FN, 1992, 7.30, h) om bevarande av natur och ekosystem.
Bergman och Bylund (2012:227) konstaterar i sin genomgång av svenska hamnomvandlingar att
hållbarhet i denna typ av projekt även i Sverige har motiverats med att grönområden kan bevaras då
istället tidigare industrimark får ligga till grund för ny exploatering. De menar också (2012:229, 231232) att det vid omvandlingar ofta är stadsmässiga ideal som förespråkas som hållbart och utöver
det poängteras (2012:235-236) att omvandlingsprojekt måste ske ur en lokalanpassad kontext och
inte bara baseras på liknande internationella föregångsexempel. Det är en tanke som får stöd av
:HLQJDHUWQHURFK0REHUJ  VRPXUHWWKnOOEDUKHWVSHUVSHNWLYI|UHVSUnNDUSODWVVSHFLÀND
lösningar för nya stadsbyggnadsprojekt.
Ekonomi
De ekonomiska aspekterna i industriomvandlingsprojekt är också relevanta för förståelsen av
företeelsen. Isacsson (2007:238-239) menar att det framförallt är äldre byggnader med symbolisk
laddning och centralt läge som ses som ekonomiskt lönsamma och där också byggherrar investerar.
Han framhåller (2007:239) dock att det i mindre kommuner oftare blir kommunen själv som får
köpa och förvalta byggnaderna.
Momaas (2003:522-523) menar att det pågår både en kulturalisering av ekonomin och en
ekonomisering av kulturen och att det i omvandlingar syns ett ökat intresse för de ekonomiska
och symboliska värdena i kulturarv. Samuelsson (2012:165-167) menar emellertid att det ofta är det
offentliga som är drivande i omvandlingsprojekt och får stå för stora delar av kostnaderna.
Kultur och funktionsblandning
Även hur och till vad industriområden och -byggnader kan förnyas och omvandlas är en fråga
som diskuterats inom forskningslitteraturen. Mommaas (2003:508, 522) har undersökt hur
industriområden omvandlas till vad han kallar för “kulturella kluster”, dvs. områden med
hög koncentration av kulturella, kreativa och fritidsorienterade verksamheter som även kan
inkludera bostäder, s.k. “loft living”. Han framhåller att det är vanligt att äldre byggnader bevaras
men att det också förekommer nybyggnation i sådana områden (2003:507-508). I en analys av
industriomvandlade kulturella kluster i Nederländerna kommer Momaas (2003:530-531) emellertid
fram till att utvecklingsmetoderna för dessa har visat sig vara differentierade och snarare påvisar
eklektiska ad hoc-lösningar än tydliga mönster. Detta skulle kunna ses som en implementering av
GHQW\SDYSODWVVSHFLÀNDPHWRGHUVRP:HLQJDHUWQHURFK0REHUJI|UHVSUnNDU
Strukturen i omvandlingen - från industrilokaler till kulturella verksamheter och kontor - skildras
även av Pikner. Han framhåller (2012:116-117) att industrins tunga produktion ofta omvandlas
för kulturella syften och även kan bidra till besöksnäringen. Isacson (2007: 239) menar vidare
att platsens lokalisering och byggnadernas skick är av stor vikt för omvandlingen och lyfter fram
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 KXUSURMHNWNXQQDWRPYDQGODLQGXVWULE\JJQDGHUWLOONXOWXUORNDOHU+DQIUDPKnOOHU
(2007:273-275) också att denna typ av kulturlokaler och museum kan fungera som mötesplatser.
Även Samuelsson (2012:150-152) lyfter fram att omvandlingen av industrier kan användas i de
narrativ som berättas när städer marknadsförs inom turistnäringen - museer och dylikt i bevarade
byggnader skulle således kunna ses som en typ av den kulturellt och miljömässigt medvetna och
hållbara turism som förespråkas i Agenda 21 (1992:7.20, e).
Bevarande
'UėPDLWė  VWlOOHUVLJIUnJDQGHWLOOKXUOnQJWRPYDQGOLQJDUDYlOGUHIDEULNVORNDOHUWLOO
fritidssyften och handel kan gå och om slutprodukterna ens kan kallas industriarv. Att bevara alla
fabriker i ursprungligt skick är dock något som avfärdas av Isacson: “The number of large and
VPDOOLQGXVWULDOEXLOGLQJVDUHMXVWWRRQXPHURXV$VHOHFWLRQLVQHFHVVDU\µ  +DQ 
 GLVNXWHUDUYLGDUHDWWRPYDQGOLQJRFKULYQLQJNDQYDUDQ|GYlQGLJWPHQDWWGHWDOOWLGNRPPHU
UnGDGHODGHPHQLQJDURPUHVXOWDWHWãWHOELHQė  UHVRQHUDURFNVnNULQJGHVVDIUnJRURFK
PHQDUDWWGHWYLNWLJDVWHlUDWWGHXQLNDRFKSODWVVSHFLÀNDVWUXNWXUHUQDInUEHYDUDV'HWlUVnOHGHV
Q|GYlQGLJWI|USODQHUDUHRFKDQWLNYDULHUDWWJ|UDGHUlWWDDYYlJQLQJDUQDLGHQVSHFLÀNDNRQWH[WHQ
Myndigheters syn på kulturarv, kulturmiljö och omvandling
I Sverige har Riksantikvarieämbetet ansvar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön och är således
den myndighet som i första hand behandlar ämnet. Myndigheten menar (2015a) att kulturmiljöer
har en viktig betydelse och hänvisar till de nationella kulturmiljömålen som bl.a. framhåller att
ett hållbart samhälle ska ha en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, bidrar till kunskap och
delaktighet och tillvaratas i samhällsutvecklingen.
Vidare menar myndigheten i sina rekommendationer Då och nu (2015b) att kulturarvet är viktigt för
identitet och deltagande – men framhåller också (2015c) att det är viktigt att använda kulturmiljön i
IlOWVRPNXOWXUWXULVPUHJLRQDOXWYHFNOLQJRFKVWDGVI|UQ\HOVH5LNVDQWLNYDULHlPEHWHW  KDUlYHQ
behandlat industrimiljöer och menar att bevarande av dessa är väsentligt för att förstå samhällets
XWYHFNOLQJXUÁHUDSHUVSHNWLY'HKDURFNVnXWYHFNODWHWWKDQGOLQJVSURJUDPGlUO\FNDGHH[HPSHOSn
bevarande av industriarvet presenteras (Pettersson, 2006).
Även Boverket behandlar kulturarvsfrågor, och tar i dessa frågor stöd i Riksantikvarieämbetets
DUEHWH'HPHQDU  DWWNXOWXUPLOM|HUNDQKDNXOWXUKLVWRULVNDHVWHWLVNDRFKHOOHUVRFLDODYlUGHQ
och att värderingar av dessa kan ligga till grund för tillvaratagande och bevarande i den fysiska
SODQHULQJHQ $VSHNWHUQD UHJOHUDV RFNVn L 3ODQ RFK E\JJODJHQ GlU GHW L  NDS    
framgår att byggnadsverk som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt, ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
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6DPPDQIDWWQLQJ
Forskningsöversikten har utförts kring de två teoretiska utgångspunkterna social hållbarhet och
omvandling av industriområden där genomgång av relevant litteratur har fått belysa hur dessa
begrepp kan förstås. Det framgår i forskningsöversikten att begreppen har behandlats utifrån olika
YHWHQVNDSOLJDGLVFLSOLQHUPHQJHPHQVDPPDEHU|ULQJVSXQNWHUJnUOLNYlODWWÀQQD'HEHJUHSSVRP
skildras i delen om social hållbarhet har sin grund i hur de kan appliceras direkt och indirekt i
den bebyggda miljön inom fältet för fysisk planering. Att härleda omvandling av industriområden
till hållbarhet har varit något mer komplicerat, då forskningslitteraturen på ämnet inte är lika
koncentrerad på hållbarhetsfrågor och således i större grad behövts kopplas till andra dokument
för hållbarhet, framförallt Agenda 21.
En likhet mellan de två utgångspunkterna är temat kring kulturmiljöer och bevarande av dessa som en
identitetsskapande faktor. Även mötesplatser och kultur behandlas utifrån båda utgångspunkterna,
men i olika omfattning i respektive fält. Eftersom de sociala hållbarhetsbegreppen är konkretare och
mer applicerbara inom det berörda fältet genomsyrar dessa uppsatsen något mer än de som berör
industriomvandling. Trots denna fördelning är det viktigt att betona att båda utgångspunkterna är
närvarande genom uppsatsen och ligger som teoretisk grund för dess övriga delar.
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)RUVNQLQJVGHVLJQRFKPHWRG
)RUVNQLQJVGHVLJQ)DOOVWXGLH
'n XSSVDWVHQ V\IWDU WLOO DWW XQGHUV|ND HWW VSHFLÀNW WHPD PHU LQJnHQGH VRFLDO KnOOEDUKHW L
industriomvandling, används en fallstudie där tre kommuner analyseras separat men utifrån samma
kriterier. Denscombe (2009:59-60) beskriver fallstudien som en forskningsdesign som möjliggör att
HWWHOOHUÁHUDYHUNOLJDIDOOXQGHUV|NVSnGMXSHW+DQPHQDU  DWWIDOOVWXGLHQVVW\UNDlUGHVV
förmåga att skapa en uppfattning om ”hela bilden” och hur olika aspekter påverkar, och påverkas
av, varandra. Det blir enligt Denscombe (2009:71) möjligt eftersom fallstudien gör användning av
ÁHUDROLNDPHWRGHUVRPNRPSOHWWHUDUYDUDQGUDJHQRPI|UEDU+DQ  SUHVHQWHUDUIDOOVWXGLH
VRPHQP|MOLJKHWDWWXQGHUV|NDHQVSHFLÀNI|UHWHHOVHLGHVVQDWXUOLJDPLOM|RFKUHGRJ|U  
för två typer av fallstudier - upptäcktsstyrd och teoristyrd. I denna uppsats har en upptäcktsstyrd
metod applicerats då uppsatsens teori ligger till grund för forskningsöversikten men inte styr val
av metoder.
Forskarens roll
Denscombe (2009:72) varnar för den så kallade observatörseffekten, att det fall som undersöks
påverkas av forskarens närvaro och att utfallet därför riskerar att bli annorlunda än om forskaren
inte varit närvarande. Han menar därför att det är av vikt att forskaren tonar ner sitt jag och
anstränger sig för att bli en naturlig del av det som undersöks.
Kritik
'HQVFRPEH  PHQDUDWWHQW\GOLJDYJUlQVQLQJVRPGHÀQLHUDUYDGVRPlUHQGHODYIDOOHW
och vad som inte är det är ett av kraven för att ”fall” ska kunna undersökas. Vidare beskrivs
  KXU IDOO VRP DQYlQGV YLG HQ IDOOVWXGLH YlOMV XWLIUnQ NlQGD DWWULEXW RFK DWW GHW VND
ÀQQDVHQW\GOLJNRSSOLQJWLOOXQGHUV|NQLQJHQVPHWRGRORJL'HQVFRPEH  UHGRJ|UlYHQ
för ett ifrågasättande av möjligheten att generalisera utifrån en fallstudie. Han menar att det är
möjligt men att det ställer krav på tydlig redovisning av olika faktorer i det särskilda fallet samt god
argumentation från forskarens sida gällande hur och varför resultatet går att tillämpa på andra fall.

0HWRGNYDOLWDWLYLQQHKnOOVDQDO\V
Nedan presenteras två skilda metoder som applicerats inom ramarna för fallstudien. De båda
metoderna, kvalitativ innehållsanalys och deltagande observation, presenteras med en översikt
av metoden, hur metoden har applicerats, forskarens roll, metodkritik samt vilket material som
analyserats med hjälp av metoden.
Kvalitativ innehållsanalys
Med anledning av uppsatsens problemformulering krävs en djupare granskning av det empiriska
materialet. Metoden som används för att undersöka och granska de kommunala plandokumenten
är därför en kvalitativ innehållsanalys, vilken möjliggör en större förståelse för hur social hållbarhet
beskrivs och praktiseras. Enligt Descombe (2009:307) är det en metod som kan användas för att
analysera både text och bild. För att analysen ska generera ett tillfredsställande resultat krävs att
underlaget är väl genomarbetat och att kategorierna som ska undersökas fyller sitt syfte. En form
av analysparametrar är nyckelord med association till temat. Dessa nyckelord utgår från relevanta
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WHRUHWLVND EHJUHSS VRP EUXWLWV QHU WLOO VSHFLÀND RUG 'HQVFRPEH   EHVNULYHU
innehållsanalysen som en metod som nyttjas för att redovisa exempelvis värderingar, hur idéer
hänger samman och vad som prioriteras. Det urval som sker är i en kvalitativ studie styrt av syftet
med studien eller den valda teorin.
Forskarens roll
'HQVFRPEH  PHQDUDWWNYDOLWDWLYIRUVNQLQJlUW\GOLJWLQÁXHUDGDYIRUVNDUHQVHJQD
åsikter och uppfattningar och präglas av ett övergripande synsätt. Han beskriver forskaren som
ett “mätinstrument” och menar att dennes egna åsikter, bakgrund och värderingar kan komma
att påverka och tydligt prägla utfallet av analysen även om syftet är att generera ett opartiskt
analysresultat. Den kvalitativa forskningen undersöker, i motsats till den kvantitativa, en företeelse
i dess naturliga kontext, ser hur saker hänger ihop och påverkar och påverkas. Det motiveras med
att en helhet aldrig kan förstås om den delas upp i skilda variabler.
Metodkritik
Kvalitativ innehållsanalys är en metod som har många goda egenskaper, men likt alla metoder
även nackdelar. Descombe (2009:308-309) skriver att analysen kan ha svårt att avslöja djupare
EXGVNDS 'HW ÀQQV RFNVn HQ ULVN DWW EHJUHSSHQ WDV XU VLWW HJHQWOLJD VDPPDQKDQJ RFK GHVV
ursprungliga innerbörd och textens egentliga budskap därigenom förvrängs. En ytterligare brist
som uppmärksammas av Denscombe (2009:386) är avsaknaden av, eller bristen i, redovisningen
av de jämförbara processer som legat till grund för resultatet. De processer som leder från data
till resultat, det vill säga själva analysen, ignoreras och istället redovisas bara de parametrar som
undersöks och själva resultatet.
Material
Det analyserade planmaterialet har valts utifrån ett antal kriterier. Som tidigare redovisats ingår alla
undersökta kommuner i grupp sju utifrån SKLs kommungruppsindelning. För samtliga kommuner
gäller att översiktsplanen är antagen senast 2006, detta för att ge ett aktuellt underlag. Där det
förekommit fördjupade översiktsplaner som täcker in det berörda detaljplaneområdet med ett
senare antagningsdatum än översiktsplanen har dessa använts istället då de ses som de senast aktuella
översiktliga plandokument för området. Det analyserade översiktliga materialet utgörs därför av en
översiktsplan och två fördjupningar av översiktsplaner. För två av kommunerna har detaljplaner
med planbeskrivning och plankarta analyserats utifrån de valda nyckelorden, samt utifrån hur orden
beskrivits och uppmärksammats i det översiktliga planmaterialet. Den tredje kommunen har enbart
analyserats på en översiktlig nivå då detaljplanedokument saknades. Anledningen till att denna
kommun analyserats är att den utgör underlag för en deltagande observation och gestaltningsförslag.
De valda kommunerna har även valts utifrån befolkningsmängd. Vi har kontaktat de 20 största
kommunerna i kommungrupp sju och valt ut tre som uppfyllde urvalskriterierna för plandokument,
dessa var Ljungby, Tierp och Lindesberg. Det förekom ytterligare kommuner som också kunde
varit tänkbara men omvandlings- och/eller utbyggnadsområdena ansågs inte lämpliga för
undersökningen då de var för begränsade. Kontakt med kommunerna har skett via telefon och
mail. Kontaktpersoner har varit stadsarkitekter och planarkitekter på de olika kommunernas stadsoch samhällsbyggnadskontor.
Applicering av metod
Ur den undersökta litteraturen och de sammanfattningar som gjorts på respektive forskningsfält
KDUHWWDQWDOQ\FNHORUGLGHQWLÀHUDWVVRPIXQJHUDUVRPJUXQGI|UDWWXQGHUV|NDKXUVRFLDOKnOOEDUKHW
implementeras i planering. Genom att sedan undersöka hur nyckelorden används och konkretiseras
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i plandokument kan en diskussion föras kring om och hur social hållbarhet skildras och hur väl den
teoretiska litteraturen överensstämmer med den faktiska empirin. De nyckelord som ursprungligen
valdes ut var: Mötesplats, Park, Fritid, Kultur, Idrott, Tillgänglighet, Service, Handel, Skola, Arbete,
*nQJRFKF\NHOWUDÀN.ROOHNWLYWUDÀN.XOWXUPLOM|RFK6RFLDOEODQGQLQJ
I ett första steg gjordes en genomläsning av de aktuella plandokumenten för att undersöka huruvida
Q\FNHORUGHQ I|UHNRP 'HW YLVDGH VLJ DWW ÁHUD DY RUGHQ YDU YlO DQYlQGD L GRNXPHQWHQ PHQ DWW
också vissa låg väldigt nära varandra och i princip beskrev samma sak, samt att något begrepp
bara förekom i ett dokument. Vissa begrepp ansågs också vara mer knutna till andra aspekter än
GHQI\VLVNDPLOM|QH[HPSHOYLVNROOHNWLYWUDÀN(WWÁHUWDOEHJUHSSVWU|NVGlUI|URFKGHVOXWJLOWLJD
nyckelorden som valdes är: Mötesplats, Fritid, Kultur, Tillgänglighet, Service, Gång- och cykel,
Kulturmiljö och Integration. Tillgänglighet är i sammanhanget avgränsat till aspekter som rör
personer med funktionshinder och service inkluderar såväl kommersiell som offentlig sådan.
Då en redovisning av alla förekomster av nyckelorden skulle resultera i ett alldeles för stort och
oöverskådligt material har vi gjort ett urval baserat på de citat som ansetts mest relevanta i relation
WLOO XSSVDWVHQV V\IWH RFK SUREOHPIRUPXOHULQJ , DYVOXWQLQJHQ DY YDUMH DQDO\V ÀQQV HQ NRUWDUH
sammanfattning.

0HWRGGHOWDJDQGHREVHUYDWLRQ
Denscombe (2009:273) beskriver observation som ett tillvägagångssätt som antingen består av en
systematisk eller deltagande undersökning. Gemensamt för båda tillvägagångssätten är deras direkt
undersökande natur, det faktum att båda utförs genom fältanalys, att de tar plats i, och undersöker
fenomenets naturliga miljö samt att metoden på inga villkor är objektiv och att forskarens personliga
erfarenheter och upplevelser kan färga resultatet.
Fangen (2005:29) redogör för deltagande observation och presenterar det som en av
samhällsforskningens mest centrala metoder. Hon menar att (2005:32) en av dess stora fördelar
är forskarens möjlighet att tillägna sig kunskap genom förstahandsinformation. Fangen (2005:32)
UHGRJ|UI|UIlOWDUEHWHVRPFHQWUDOWLPHWRGHQRFKO\IWHUIUDPÁHUDI|UGHODUWLOOI|OMGDYGHW(QOLJW
henne (2005:29) bidrar dels miljön runt omkring observationsobjekten till den sammantagna
upplevelsen vilket skapar en helhetsbild och dels garanterar metoden en hög validitet då forskaren
själv får bedöma giltigheten i de observationer och tolkningar som genomförts (2005:256).
$WW YLG GHOWDJDQGH REVHUYDWLRQ VlWWD XSS VSHFLÀND KnOOSXQNWHU RFK JHQRP GHVVD VW\UD YDG GHW
är som ska observeras beskrivs av Fangen (2005:81) som väsentligt för att forskaren ska veta
vad denne ska fokusera på och leta efter. Vidare beskriver hon (2005:91) fältanteckningar som
behjälpliga vid observation av dessa hållpunkter. Fangen presenterar (2005:95) fältanteckningar
som ett underlag för vidare analys och menar (2005:91) att dessa är ett tillvägagångssätt för att
UHGRYLVDHQKlQGHOVHHOOHUHWWLQWU\FNXQGHUHWWVSHFLÀNW|JRQEOLFN'HWP|MOLJJ|ULVLQWXUDWWGHW
LQWUlIIDGHVHGDQNDQDQDO\VHUDVÁHUDJnQJHUQnJRWVRPNDQUHVXOWHUDLHQDQDO\VDYGHQJHQRPI|UGD
observationen på ett djupare plan än vad minnesbilder tillåter. Fangen (2005:199) menar vidare
att deltagande observation ofta och med fördel kan kombineras med dokumentanalys. Hon
beskriver (2005:197) hur det antingen kan fungera som bakgrundsmaterial innan eller parallellt
med deltagande observationen.
)DQJHQ  SUHVHQWHUDUWUHROLNDIRUPHUDYWRONQLQJ7RONQLQJDYI|UVWDJUDGHQ 


225) beskrivs som ett konstaterande av det som observerats. Tolkning av andra graden (2005:228)
redovisas som en mer djupgående analys som innehåller tolkningar av det observerade materialet.
7RONQLQJDYWUHGMHJUDGHQlUGHWK|JVWDVWHJHWL)DQJHQVLQGHOQLQJ  RFKKRQUHGRJ|UI|U
det som ett kritiskt förhållningssätt till det som tolkas där syftet är att leta efter dolda intressen och
underliggande drivkrafter i det som observerats.
Fangen påpekar (2005:116) att det inte alltid är möjligt att utföra en deltagande observation under en
OlQJUHWLGVSHULRGGnGHWNDQÀQQDV\WWUHIDNWRUHULIRUPDYH[HPSHOYLVHNRQRPLHOOHUHQI|UXWEHVWlPG
tidsram som bestämmer förutsättningarna. Hon menar dock att en begränsad tidsperiod i sig inte
behöver vara ett hinder för en väl genomförd deltagande observation och poängterar (2005:120) att
GHQGHOWDJDQGHREVHUYDWLRQHQE|UDYVOXWDVQlUHWWWLOOUlFNOLJWLQIRUPDWLRQVXQGHUODJÀQQVLQVDPODW
Forskarens roll
Fangen (2005:50) poängterar betydelsen av att vara medveten om att forskaren alltid har en
förförståelse för det fält denne ämnar att undersöka, oavsett om denne anskaffat förförståelsen
DNWLYWHOOHUHM+RQIUDPKnOOHUGHVVXWRPDWWI|UI|UVWnHOVHQPRGLÀHUDVJUDGYLVLWDNWPHGDWWIRUVNDUHQ
tillägnar sig mer kunskap.
Fangen betonar (2005:31-32) vidare att forskarens jag kan komma att påverka situationen och
SORFNDUXWVMlOYUDQQVDNDQRFKUHÁHNWLRQVRPYLNWLJDSDUDPHWDUYLGIlOWDUEHWH.lQVORURFKLQWU\FN
kan användas som en del av det insamlade datamaterial som sedan analyseras. Hon menar att det
ställer krav på att forskaren är medveten om att andra parametar än de undersökta kan komma att
färga den slutliga upplevelsen och därmed materialet som ska analyseras. En annan del som förs
fram i hur forskarens jag kan komma att påverka situationen är bytet av fokus. Fangen framhåller
 DWWGHWNDQYDUDSUREOHPDWLVNWDWWE\WDIRNXVIUnQHJQDSHUVRQOLJDXSSOHYHOVHUDYHQVLWXDWLRQ
eller plats till att även inkludera ett mer övergripande fokus. Hon menar dock att det inte behöver
vara en brist utan något som kan fungera som ett bidrag till forskningen då resultatet därigenom
tenderar att bli mer heltäckande och tydligare.
Metodkritik
Att läsa in sig på området och därigenom skapa en förförståelse för det som ska observeras beskrivs
av Fangen (2005:50) som en fördel vid fortsatt arbete. Men ett sådant tillvägagångssätt presenteras
även som en brist då studier av tidigare forskning eller samtal med människor inom fältet riskerar
att bidra med att forskaren känner sig låst i föreställningar som bygger på vad som tidigare gjorts
LQRPIlOWHW+RQEHVNULYHU  RFNVnKXUGHWLHQWRONQLQJDYREVHUYDWLRQHUÀQQVULVNDWW
forskaren tolkar in aspekter som inte fanns med i den ursprungliga situationen.
Att skriva fältanteckningar som är allt för generella eller svepande lyfts av Fangen (2005:93) fram
som en risk med metoden. För att läsaren ska kunna skapa sig en helhetsbild och förstå vad som
undersökts krävs att fältanteckningarna är beskrivande och tydliga. Hon poängterar (2005:92) även
att det är kvalitet snarare än kvantitet som det styrande. Om forskaren försöker anteckna allt som
REVHUYHUDWVÀQQVULVNHQVQDUDUHDWWGHQQHLVWlOOHWI|UORUDULQULNWQLQJRFKDWWGHWHJHQWOLJDV\IWHWPHG
forskningen inte blir lika tydligt.
Ovan presenteras, utifrån Fangens beskrivning (2005:229) risken med att forskarens närvaro kan
komma att påverka situationen som observeras och att de som observeras därför inte agerar som
de hade gjort om forskaren inte närvarat.



Material
Utifrån syfte och problemformulering genomfördes den deltagande observationen i ett centralt
beläget industriområde i Ljungby kommun som liksom övriga analyserade kommuner i den
kvalitativa innehållsanalysen är en av de befolkningsmässigt större kommunerna i kommungrupp sju
(SKL 2011). Inför observationen genomfördes ett kortare möte med tjänstemän från kommunens
stadsplanerings- och miljökontor för att skapa en tydligare bild av områdets nuvarande funktion. Vi
har också haft tillgång till ett antal dokument som fungerat som ytterliggare informationsunderlag
inför inventeringen: kommunens översiktsplan från 2006, kulturmiljöplanen från 2002, ett förslag
till planprogram från 2012 samt en förstudie till programmet från 2011.
Applicering av metod
Den deltagande observationen genomfördes under en promenad i kvarteret Hammaren i Ljungby,
ett industriområde aktuellt för omvandling. Till följd av en förutbestämd tidsram genomfördes
observationen enbart vid ett tillfälle. Den exakta tiden var däremot inte reglerad i förväg och
observationen avslutades när vi ansåg oss ha en tillräcklig mängd fältanteckningar och övrigt
underlag för att kunna genomföra en analys på det insamlade materialet. Den sträcka vi valde att gå
var inte planerad i förväg då en stor del av fastigheterna inom det analyserade området är privatägda
YLONHWLQQHEDUDWWYLLQWHPHGVlNHUKHWNXQGHYHWDYDUYLVNXOOHEOLLQVOlSSWD'HWÀFNVRPI|OMGDWW
ÁHUDVDPWDOXSSVWRGGnYLV|NWHWLOOVWnQGDWWEHWUlGDSULYDWPDUN
8QGHU GHQ GHOWDJDQGH REVHUYDWLRQHQ WRJV IRWRJUDÀHU RFK IlOWDQWHFNQLQJDU XSSUlWWDGHV
Anteckningarna utgick från de tidigare presenterade nyckelorden från den teoretiska översikten;
Mötesplats, Fritid, Kultur, Tillgänglighet, Service, Gång- och cykel, Kulturmiljö och Integration.
Även andra aspekter, utan direkt koppling till nyckelorden skrevs ner i de fall de ansågs bidra som
underlag till analysen. Exempel på fältanteckningar redovisas i bilaga.
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$QDO\VDYSODQGRNXPHQW
Detta kapitel behandlar de kvalitativa innehållsanalyserna av uppsatsens empiriska material –
planer på översiktlig nivå för Ljungby, Tierp och Lindesberg och detaljplaner för de två sistnämnda
NRPPXQHUQD,QQHKnOOVDQDO\VHQE\JJHUSnGHLXSSVDWVHQVPHWRGGHOLGHQWLÀHUDGHQ\FNHORUGHQYDUV
användning analyseras separat per kommun för att sedan summeras i en sammanfattning där även
aspekter som används i uppsatsens senare gestaltningsförslag redovisas. Nyckelorden undersöks
i kommunernas planer på översiktlig nivå och i fallen Lindesberg och Tierp undersöks även hur
detaljplanerna förhåller sig till de respektive kommunernas översiktliga planer samt till nyckelorden
generellt. Analysen inleds med Tierp i Uppland för att sedan fortsätta med bergslagskommunen
Lindesberg och därefter avslutas med Ljungby i Småland.

7LHUS
Översiktsplanen för Tierps kommun antogs 2011. I planen nämns begreppet social hållbarhet
främst i inledningen då det refereras till ett regionalt program:
En socialt hållbar utveckling handlar om allas rätt att delta i samhället på lika villkor vad
avser utbildning, arbete, kulturliv etc. Detta är viktigt inte minst för barn och ungdomar.
6RFLDOKnOOEDUKHWKDQGODURFNVnRPDWWEHMDNDGHQPnQJIDOGVRPÀQQVLUHJLRQHQ>@$WW
motverka segregation är ett viktigt mål. (Tierp, 2011:16)
Social hållbarhet tycks alltså främst kopplas samman med sociala, icke-fysiska aspekter. Deltagande
lyfts fram som en viktig aspekt och mångfald och integration beskrivs som viktigt. Social hållbarhet
nämns en gång till senare i planen och även då kopplas begreppet ihop med integration (vilket
analyseras vidare på s. 27-28), men i övrigt är det i nyckelorden som aspekter av social hållbarhet
manifesteras.
Den utvalda detaljplanen behandlar Karlholms strand i Karlholm tätort, antagen i april 2016. I
SODQRPUnGHWÀQQVHWWQHGODJWEUXNEHOlJHWYLGNXVWHQPRWgVWHUVM|QVDPWQlUOLJJDQGHQDWXURPUnGHQ
VRPWLGLJDUHHMYDULWH[SORDWHUDGH1\EHE\JJHOVHI|UHVOnVEnGHLEHÀQWOLJEUXNVPLOM|RFKSnWLGLJDUH
REHE\JJGPDUNGlULIRUPDYHQIDPLOMVKXV6RFLDOKnOOEDUKHWQlPQVLQWHH[SOLFLWLSODQHQPHQÁHUD
av nyckelorden förekommer och jämförs med översiktsplanen i analysen nedan.
Mötesplats
, |YHUVLNWVSODQHQ I|U 7LHUSV NRPPXQ I|UHNRPPHU RUGHW P|WHVSODWV Sn ÁHUD VWlOOHQ RFK GHW
uppmärksammas redan i planens sammanfattning:
Förslagets riktlinjer för bebyggelse bidrar till att bevara orörda områden, samtidigt som
EHÀQWOLJ EHE\JJHOVH NDQ NRPSOHWWHUDV PHG ElWWUH KnOOSODWVSXQNWHU P|WHVSODWVHU RFK
service. (Tierp, 2011:11)
Här tycks exploatering av tidigare obrukad mark ställas i kontrast mot satsning på redan bebyggda
områden och mötesplatser ses som en del i att förstärka dessa områdes kvalitéer vid förtätning. Att
mötesplatser betraktas som en viktig del av planens vision blir tydligare i ett stycke om tätorter. Där
beskrivs tre dimensioner av orters grönstruktur, varav en är social:
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*U|QVWUXNWXUHUKDUÁHUDGLPHQVLRQHUVRPJ|UGHPEHW\GHOVHIXOOD>@VRFLDOP|WHVSODWV
UHNUHDWLRQ PRWLRQ OHN OlUDQGH IULOXIWVOLY RFK DNWLYLWHWHU >@ *U|QVWUXNWXUHQV VRFLDOD
dimension bör betonas med tanke på att visionen för Tierps kommun prioriterar barn och
ungdom. (Tierp, 2011:26)
Kommunen ser således mötesplatser som en del av en grönstruktur, jämförbar med dess ekologiska
eller kulturella sådana. Den sociala dimension som mötesplatsen är en del av lyfts även fram med
anledning av dess fokus på barn och ungdomar. Värdet av mötesplatser beskrivs ytterligare i planens
konsekvenser där kommunen länkar samman begreppet med delaktighet:
'HODNWLJKHWRFKLQÁ\WDQGHLVDPKlOOHWJ\QQDVDYDWWGHWÀQQVQDWXUOLJDP|WHVSODWVHU
torg och busshållplatser men även butiker och tillgängliga mötes- och motionslokaler.
(Tierp, 2011:162)
Det tycks alltså som att mötesplatser kopplas samman med demokratifrågor då de sägs gynna
delaktigheten. Det är dock något oklart om det i planen menas att torg, busshållplatser, butiker
och mötes- och motionslokaler är mötesplatser eller bör ses som ett komplement till dem.
Planen konkretiserar emellertid även senare i konsekvenskapitlet mötesplatser genom att åter
sammankoppla ordet med busshållplatser:
Prioritera stationer och busshållplatser som väderskyddade mötesplatser med bra parkering
för cyklar och bilar och om möjligt med service. (Tierp, 2011:163)
Trots översiktsplanens många ställningstaganden för mötesplatser förekommer nyckelordet
inte någon gång i detaljplanen för Karlholms strand. Den enda aspekt som återkommer utifrån
översiktsplanens konkretisering av begreppet är busshållplats:
%HÀQWOLJNROOHNWLYWUDÀNPHGEXVVKDUKnOOSODWVYLG.DUOKROPVNORFNVWDSHO0HGJnQJDYVWnQG
PQnVHQGDVWGHQEHÀQWOLJDEHE\JJHOVHQLQRPSODQRPUnGHW)|UVODJWLOOXWIRUPQLQJ
DYJDWRULQRPSODQRPUnGHWJHUP|MOLJKHWDWWWUDÀNHUDRPUnGHWPHGEXVV 7LHUS
'HWXSSI|UVLQJDQ\DEXVVKnOOSODWVHULRPUnGHWXWDQGHQHQGDVRPI|UHNRPPHUOLJJHUDOOWVn
PHWHUXWDQI|U'HWWDlUGRFNI|UVWnHOLJWGnNROOHNWLYWUDÀNHQLQWHVW\UVNRPPXQDOW3ODQHQVDPELWLRQ
DWWP|MOLJJ|UDI|UEXVVWUDÀNNDQVnOHGHVVHVVRPHWWI|UV|NWLOODWWLPSOHPHQWHUD|YHUVLNWVSODQHQV
strategier.
Fritid
)ULWLGlUHWWlPQHVRPEHKDQGODVLPnQJDDY|YHUVLNWVSODQHQVNDSLWHORFKnWHUNRPPHULÁHUDDY
de visioner som förmedlas. Tierp lyfter fram begreppet i inledningen och konkretiserar det även i
planens kapitel för rekreation:
,NRPPXQHQÀQQV>@JRGDP|MOLJKHWHUWLOOHQULNIULWLGPHGQlUKHWWLOOQDWXURFKNXOWXU
(Tierp, 2011:3)
Ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter har betydelse för människors
upplevelse av en god livsmiljö och bidrar till en attraktiv kommun att leva och bo i. (Tierp,
2011:113)
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Det tycks alltså som att Tierps kommun på en översiktlig nivå lägger stor vikt vid fritidsaktiviteterna
och anser att det är frågor som redan fungerar bra i kommunen. Fritidsaktiviteter kopplas också
samman med hur människor uppfattar sin livsmiljö – många, varierade aktiviteter bidrar till en
attraktiv kommun, vilket kan ses som en kommun med potential att locka till sig invånare eller
investeringar. Fritid och kultur kopplas också tydligt samman.
Nyckelordet fritid förekommer inte i planen för Karlholms strand som enskilt begrepp, men i
diverse sammansättningar som fritidsbåtar och fritidshus. Fritidshusen beskrivs främst som
den huvudsakliga bebyggelse som planen möjliggör och båtarna som en potentiell källa till mer
kommersiell verksamhet inom båtsektorn:
3ODQI|UVODJHWJHUP|MOLJKHWDWWRPYDQGODLQGXVWULRPUnGHWPHGEHÀQWOLJEHE\JJHOVHWLOOHWW
attraktivt område för boende, främst fritidsboende. (Tierp, 2016:6)
3ODQI|UVODJHW JHU P|MOLJKHW WLOO >«@ XW|NDG EnWRFK KDPQVHUYLFH Gn KDPQHQ NDQ EOL HQ
attraktiv nod för fritidsbåtar. (Tierp, 2016:31)
Både fritidsboende och fritidsbåtar kopplas samman med det även i översiktsplanen använda ordet
attraktivt. I översiktsplanen är dock fritiden och attraktiviteten mer förknippad med aktiviteter
och kultur medan detaljplanens enda användningar av ordet avgränsas till materiell egendom –
fritidshus och fritidsbåtar.
Kultur
Kultur är ett ämne som återkommer i åtskilliga kapitel av Tierps kommuns översiktsplan. Som
tidigare nämnts kopplas begreppet redan i inledningen samman med fritid. I ett senare avsnitt, som
behandlar övergripande strategier för regionen framhäver kommunen att en viktig aspekt att beakta
för kommunen är att:
Den kreativa sektorn med rekreation, media, kultur, natur, friluftsliv, konst och design är
ett växande tillväxtområde. (Tierp, 2011:16)
Här kopplar alltså kommunen samman kultur med tillväxt och i förlängningen en kreativ sektor
med arbetsmöjligheter. Denna sektor tycks innefatta en rad områden och har tydligare dragning mot
WMlQVWHUlQLQGXVWULSURGXNWLRQ6\QHQSnNXOWXUVRPHQWLOOJnQJXUHWWWLOOYl[WSHUVSHNWLYnWHUÀQQV
även när kommunen redogör för turistnäringen:
Kulturaktiviteter i kommunens kulturhistoriskt intressanta miljöer ökar möjligheter för
turismen. (Tierp, 2011:113)
Kulturaktiviteterna och kulturhistoriska miljöer tillsammans tycks ses som något extraordinärt
och som en källa för potentiell besöksnäring. Hur och var kulturaktiviteter ska kunna genomföras
preciseras ytterligare i ett senare stycke:
7LOOJnQJWLOOORNDOHUI|UNXOWXUDUUDQJHPDQJP|WHQRFKHJHWNXOWXUXW|YDQGHE|UÀQQDVL
kommunens tätorter. Det kan vara bibliotek, hembygdsgårdar, samlingslokaler, kyrkorum
eller andra lokaler. (Tierp, 2011:113)
Kommunen redogör alltså för en mångfald av olika lokaler och platser där kulturaktiviteter kan
genomföras. De poängterar också det faktum att närheten till kultur är viktig, vilket bör vara en
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intressant aspekt även i det förhållandevis omfattande detaljplaneområdet för Karlholms strand. I
denna detaljplan behandlas kultur redan i syftet, där planen beskrivs ge möjlighet att:
>@RPYDQGODGHWWLGLJDUHLQGXVWULRPUnGHWWLOOHWWWLOOJlQJOLJWRFKDWWUDNWLYWRPUnGHPHG
verksamheter, bostäder, rekreation, service, kultur och en ny fritidshamn. (Tierp, 2016:6)
Tierp tycks alltså vilja inkludera kultur i planen och associerar åter begreppet med attraktivitet.
'HW ÀQQV HPHOOHUWLG LQJD ÁHU EHVNULYQLQJDU DY EHJUHSSHW L SODQEHVNULYQLQJHQ XW|YHU HQ H[DNW
återgivning av den ovan citerade formuleringen från kommunens översiktsplan om framtidens
samhälle med kreativa jobb inom tjänstesektorn (2016:8). Delar av kvartersmarken i plankartan
omfattas emellertid av kombinationer med bestämmelsen C, som i planbeskrivningens avslutning
beskrivs kunna innehålla bland annat:
>@VHUYLFHJ\PNRQWRUELRJUDIELEOLRWHNWHDWUDU 7LHUS
'HWÀQQVDOOWVnP|MOLJKHWWLOOXSSI|UDQGHWDYGLYHUVHNXOWXUYHUNVDPKHWHULSODQHQPHQGHVNLOGUDV
LQWH PHU LQJnHQGH L SODQHQV EHVNULYQLQJ 'HW ÀQQV KHOOHU LQJD VSHFLÀND DYVQLWW RP DWW Q\WWMD
kulturmiljön för kulturella syften.
Tillgänglighet
Tierp behandlar tillgänglighet ur en rörelsehindersaspekt i ett enskilt kapitel av översiktsplanen och
inleder detta med ett längre stycke som behandlar ämnet:
Tierp ska vara tillgängligt för alla. Vägledande i arbetet med översikts- och detaljplaner är
god tillgänglighet för alla. Att den fysiska utformningen möjliggör delaktighet i samhällslivet
för människor med funktionshinder innebär god tillgänglighet för alla. Det gäller såväl
bostadsbebyggelse, offentliga lokaler och allmänna platser som kommunikationer,
rekreationsanläggningar och fritidsområden. (Tierp, 2011:76)
7LOOJlQJOLJKHWHQO\IWVVnOHGHVIUDPVRPHQYLNWLJDVSHNWSnÁHUDQLYnHUDYSODQHULQJHQRFKEHVNULYV
L ÁHUD NRQNUHWD PLOM|HU EnGH RIIHQWOLJD RFK SULYDWD 7LOOJlQJOLJKHW NRSSODV WLOO GHODNWLJKHW L
samhällslivet vilket kan ses som en demokratiaspekt i planarbetet och den fysiska miljön ses som
direkt kopplad till detta. I detaljplanen för Karlholms strand förekommer liknande resonemang
kring tillgänglighet och begreppet beskrivs i ett kort kapitel med följande text:
Hela planområdet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Lutningar på gator, gång- och cykelvägar skall följa gällande rekommendationer för god
framkomlighet. (Tierp, 2016:32)
Beskrivningen i detaljplanen följer även här översiktsplanens riktlinjer för en tillgänglig fysisk miljö
och preciserar även att hela planområdet ska vara tillgängligt. Det görs således ingen skillnad på
privata och offentliga platser. Att anpassa lutningen på olika leder tycks vara en åtgärd för att främja
tillgängligheten, men vilka rekommendationer som åsyftas preciseras inte. De deltagandeaspekter
som lyfts fram i översiktsplanen behandlas ej i detaljplanen.
Service
, |YHUVLNWVSODQHQ I|U 7LHUSV NRPPXQ ÀQQV ÁHUD GHODU GlU VHUYLFH EHKDQGODV RFK EHJUHSSHW
förekommer redan i planens inledning:
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I denna reviderade översiktsplan läggs tyngdpunkten på hållbarhet i kommunikationer och
service. (Tierp, 2011:9)
'HWW\FNVDOOWVnÀQQDVHQDPELWLRQIUnQNRPPXQHQVVLGDDWWLQNOXGHUDKnOOEDUKHWVDVSHNWHULQRP
serviceområdet, även att det i inledningen inte preciseras hur. Senare i planen görs en tydlig
uppdelning i kommersiell och offentlig service och denna uppdelning förekommer även i det
berörda kapitlets underrubriker. Kommersiell service i Tierp beskrivs som:
>@ SULYDW GULYHQ WDQGYnUG WUH DSRWHN V\VWHPERODJ ÁHUD UHVWDXUDQJHU ÁHUD OLYVPHGHOV
och urvalsvarubutiker m.m. (Tierp, 2011:81)
Den kommersiella servicen berör alltså främst handel, medan kommunen beskriver den offentliga
servicen utförligare i olika kategorier:
7LHUS KDU HWW VWRUW XWEXG DY RIIHQWOLJ VHUYLFH >@ JUXQGVNRORU ÀQQV L DOOD WlWRUWHU >@
.RPPXQHQ KDU RFNVn ELEOLRWHNVYHUNVDPKHW >@ NRPPXQHQ GULYHU RFNVn HWW DQWDO
motions-, sport- och idrottsanläggningar bland annat simhallar. (Tierp, 2011, 79-80)
Den offentliga servicen berör således åtskilliga fält vars verksamhet inte är vinstdrivande.
Kommunen lyfter i sina rekommendationer för offentlig service fram att:
Offentliga lokaler och platser lämpade för kultur- och fritidsaktiviteter etc. ska tillgodoses
SnGHQHJQDRUWHQ'HWE|UÀQQDVELEOLRWHNRFKORNDOHUI|UNXOWXUXW|YQLQJVDPWORNDOHUI|U
möten, samling och umgänge i kommunens olika delar. (Tierp, 2011:80)
Den offentliga servicen tycks alltså vara starkt kopplad till de tidigare beskrivna begreppen fritid
och kultur och de preciseras tydligt i fysiska rum för kulturaktiviteter och andra mötesplatser.
.RPPXQHQJ|URFNVnHWWW\GOLJWVWlOOQLQJVWDJDQGHLDWWGHQQDVHUYLFHVNDÀQQDVQlUDWLOOKDQGVRFK
tycks här inte knyta ihop kulturen med nya jobb eller attraktivitet. I detaljplanen för Karlholms
VWUDQGO\IWVVHUYLFHIUDPUHGDQLV\IWHWPHQNRPPXQHQGHÀQLHUDUGlULQWHEHJUHSSHW\WWHUOLJDUH'HW
är senare i kapitlet om kommersiell och offentlig service som det preciseras:
Planförslaget ger möjlighet till förbättrad kommersiell service och nya centrumverksamheter.
(Tierp, 2016:31)
Det är således den kommersiella servicen som står i centrum för planens åtgärder - den offentliga
VHUYLFHQVnVRPELEOLRWHNRFKVLPKDOOVNLOGUDVLSODQEHVNULYHOVHQLVWlOOHWLWHUPHUDYRUWHQVEHÀQWOLJD
utbud. Ett undantag är dock skolor och förskolor, som omnämns i syftet och även förekommer på
plankartan under bestämmelsen S, dock i kombination med bostäder och centrumverksamheter.
Gång och cykel
,|YHUVLNWVSODQHQÀQQVnWVNLOOLJDUHVRQHPDQJNULQJ*&IUnJRU'HQlPQVVnYlOLSODQHQVJHQHUHOOD
rekommendationer för tätorter som i avsnittet för bostäder och kommunen skriver att:
,QRPWlWRUWHUQDVNDGHWÀQQDVP|MOLJKHWWLOOVlNUDJnQJRFKF\NHOI|UELQGHOVHUWLOORFKIUnQ
olika målpunkter. Ett cykelvägsnät mellan tätorterna bör utvecklas. (Tierp, 2011:26)
Nya bostäder ska i första hand etableras i eller vid tätorter och byar för att minska
ELOEHURHQGHW*nQJRFKF\NHOYlJDU>@NRPSOHWWHUDVGlUGHWEHK|YV 7LHUS
25

Kommunen lägger fokus på säkerhet och framhåller aspekterna av ett väl utbyggt cykelnät även
XWDQI|UGHQEHÀQWOLJDEHE\JJHOVHQ'HWW\FNVGRFNRFNVnVRPDWWNRPPXQHQKDUHQW\GOLJELOG
av att förtätning och och hållbara transporter i form av gång och cykel går hand i hand. Även
folkhälsoaspekter är en faktor som framhålls då kommunen menar att:
God tillgång till cykel-, gång- och joggingstråk i anslutning till tätorterna är därför viktigt
och har betydelse för folkhälsan. (Tierp, 2011:115)
'HWW\FNVDOOWVnÀQQDVHWWW\GOLJWVWlOOQLQJVWDJDQGHI|UDWWOnWDJnQJRFKF\NHOWUDÀNH[SDQGHUDRFK
VLNWDSnÁHUWUDQVSRUWHUPHGGHVVDWUDÀNVODJEnGHXUHWWIRONKlOVRSHUVSHNWLYRFKI|UDWWXWPDQD
bilismen. Cykelvägar av olika slag förespråkas, både i och mellan tätorter och som motionsspår. I
GHWDOMSODQHQI|U.DUOKROPVVWUDQGÀQQVHWWNDSLWHOI|U*&GlUGHWIUDPNRPPHUDWW
Nya gator som leder in i planområdet och ner till allmän plats utformas med separata gång
RFKF\NHOYlJDUI|UDWW|NDWUDÀNVlNHUKHWHQI|URVN\GGDGHWUDÀNDQWHU%nGHGHQV|GUDRFK
QRUUDLQIDUWHQWLOOSODQRPUnGHWKDUVHSDUDWDJnQJRFKF\NHOYlJDUVRPDQVOXWVWLOOEHÀQWOLJW
gång- och cykelvägnät. (Tierp, 2016:37)
'HVWlOOQLQJVWDJDQGHQVRPnWHUÀQQVL|YHUVLNWVSODQHQKDUDOOWVnDSSOLFHUDWVlYHQSnGHWDOMSODQHQLYn
RFK NRPPXQHQ W\FNV YLOMD NRSSOD VDPPDQ GH Q\D JnQJ RFK F\NHOVWUnNHQ PHG GHW EHÀQWOLJD
nätet. Även säkerhetsaspekter tas i likhet med översiktsplanen upp. Också i plankartan använder
kommunen (Tierp, 2016) bestämmelsen GATA frekvent vilken regleras som fordons-, gång- och
F\NHOWUDÀN
Kulturmiljö
.XOWXUPLOM|QRFKGHLQGXVWULHOODPLOM|HUQDO\IWVL|YHUVLNWVSODQHQI|U7LHUSVNRPPXQXSSSnÁHUD
ställen. Som tidigare nämnts i stycket för kultur, ses kulturmiljöerna som en aktiv del i kommunens
strategier för ökad turism, vilket också lyfts fram när kommunen beskriver vad de ser som relevant
i regionala utvecklingsstrategier:
Utveckla besöksnäringen med utgångspunkt från länets natur- och kulturmiljöer. (Tierp,
2011:18)
Kulturmiljön kopplas således, i likhet med kulturen, till möjlig ekonomisk vinning. Det är emellertid
i kapitlet för kulturmiljö som Tierp utvecklar strategierna ytterligare. Där vävs hållbarhetsaspekten
in och kommunen menar att:
Kulturmiljöerna är ofta det som ger en ort sin särprägel, sin identitet. Människor är till
stor del individualister. Boende i unika miljöer är därför attraktivt för många. Att värna om
kulturmiljöer från olika tider ger en stor variation i bebyggelsen. Detta ger också större
möjligheter till varierat boende och attraktivare livsmiljöer. Att vårda och bevara kulturarvet
är en naturlig del i ett samhälle som strävar efter en hållbar utveckling. (Tierp, 2011:103)
Kulturmiljön förknippas alltså här med identitet och attraktivitet och lyfts fram som ett tydligt
värde i kommunen. De speciella värdena kopplas även samman med individualism och variation
RFKEHYDUDQGHDVSHNWHUQDSRlQJWHUDV.XOWXUPLOM|QVEHW\GHOVHnWHUNRPPHUSnÁHUDVWlOOHQLSODQHQ
och i rekommendationerna menar kommunen att:
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1\EHE\JJHOVH>VND@XWIRUPDVRFKSODFHUDVPHGKlQV\QWLOOGHQEHÀQWOLJDPLOM|QVnDWWGHW
NXOWXUKLVWRULVNDYlUGHWHMVNDGDVµ>@´.XOWXUPLOM|Q>VND@O\IWDVIUDPVRPHQUHVXUVVRP
gör området attraktivt. (Tierp, 2011:109)
%HYDUDQGHW W\FNV lYHQ KlU YDUD HQ YLNWLJ DVSHNW I|U NRPPXQHQ .XOWXUPLOM|Q O\IWVÁHUD JnQJHU
fram som en tillgång som stärker kommunens attraktivitet och bevarande som en åtgärd som får
människor att vilja bo i områden. I detaljplanen för Karlholms strand behandlas kulturmiljön i ett
eget kapitel och i dess avsnitt för kulturhistoriska byggnader beskrivs följande:
De kulturhistoriska värdena för de enskilda byggnaderna inom planområdet är begränsade.
Däremot har industrimiljön som helhet betydelse för Karlholm och dess identitet. Området
rymmer sociala och samhällshistoriska värden, i synnerhet för alla de som varit beroende
av fabriken. (Tierp, 2016:18)
Enskilda byggnader ses inte som särskilt viktiga, utan snarare som en del av ett större sammanhang
som formar ortens identitet, vilket också följer översiktsplanens ställningstaganden. Detta
kontrasteras emellertid i det följande textstycket, Byggnadsminne, där en smedja från 1880-talet i
anslutning till området beskrivs:
>@ ODQFDVKLUHVPHGMDQ PHG WLOOK|UDQGH E\JJQDGHU >@ lU E\JJQDGVPLQQH HQOLJW
NXOWXUPLOM|ODJHQ  NDS >@ )|UVODJ WLOO GHWDOMSODQ EHG|PV LQWH NRPPD DWW SnYHUND
E\JJQDGVPLQQHWHOOHUGHVVLQÁXHQVRPUnGHQHJDWLYW 7LHUS
Den syn som framkommer i planen blir därmed något otydlig, då det är oklart om smedjan
ses som ett solitärt byggnadsminne som inte inkluderas i övrig industrimiljö eller en del av den
större kulturmiljön. En annan byggnad som skildras utförligt i detaljplanen är ett högre pannhus i
planområdet, vilket beskrivs som:
>@HWWW\GOLJWODQGPlUNHRFKlUWLOOVDPPDQVPHGlOGUHWHJHOE\JJQDGHUYLNWLJDLGHQWLWHWVElUDUH
för området. (Tierp, 2016:20)
>@GHWK|JDSDQQKXVHWXWJ|UHQYLNWLJNDUDNWlUVE\JJQDGSnSODWVHQ>@%\JJQDGHQKDU
inte bedömts som kulturhistoriskt värdefull men dess karaktäristiska fasad bör hanteras
varsamt vid en ombyggnad (Tierp, 2016:21-22)
Denna byggnad tycks alltså vara viktig för området, både i fråga om identitet och karaktär. Det kan
därmed tyckas något tvetydigt att den inte ses som kulturhistoriskt värdefull, men trots det ändå
föreslås bevaras. I själva plankartan regleras den dock ej och förvanskningar och rivning kan således
tillåtas. Kulturmiljöernas värde för turistnäringen behandlas inte i planbeskrivningen.
Integration
Begreppet integration behandlas sparsamt i översiktsplanen för Tierps kommun. Under kapitlet
för allmänna intressen och befolkning förekommer dock nyckelordet och kommunen skriver att:
Kulturell och etnisk mångfald är viktiga aspekter och idag har kommunen låg andel
LQYnQDUHPHGXWOlQGVNEDNJUXQGLI|UKnOODQGHWLOOOlQHWRFKKHODODQGHW>@,QWHJUDWLRQlU
viktigt för socialt hållbar utveckling i kommunen. (Tierp, 2011:77)
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Integration tycks alltså för kommunen främst vara en fråga som handlar om invånare med utländsk
bakgrund och att lyckas med att integrera dessa människor ses som socialt hållbart. I styckets
rekommendationer förekommer emellertid inga ställningstaganden om hur sådana processer kan
gå till. Detaljplanen för Karlholms strand innehåller inga redogörelser för integration.
Sammanfattning
Analysen av Tierps kommuns översiktsplan och detaljplanen för Karlholms strand har påvisat ett
ÁHUWDOJHQRPJnHQGHWHQGHQVHU$OODQ\FNHORUGJLFNDWWÀQQDL|YHUVLNWVSODQHQRFKGHÁHVWDlYHQL
GHWDOMSODQHQ'HGHÀQLWLRQHURFKXWI|UOLJDUHVRQHPDQJVRPnWHUÀQQVNULQJGHPL|YHUVLNWVSODQHQ
upplevs dock inte alltid ha applicerats i detaljplaneskedet. I översiktsplanen beskrivs kultur- och
fritidsaktiviteter som stärkande för kommunens attraktivitet och även bevarade kulturmiljöer sägs
vara attraktiva. I detaljplanen för Karlholm strand tas också fritid upp i termer av fritidsbåtar och
-hus som även de kopplas till attraktivitet. Mötesplatser och tillgänglighet är också aspekter som
framhålls som viktiga i översiktsplanen och som även kopplas samman med demokratifrågor kring
deltagande och delaktighet, vilket kommunen också menar är viktigt för social hållbarhet. Detta
är emellertid aspekter som inte behandlas explicit i detaljplanen, men som i viss mån realiseras då
vissa tillgänglighetsåtgärder beskrivs i planen.
Även kulturverksamheterna och -aktiviteterna skildras i översiktsplanen mycket positivt, men tycks
inte konkretiseras lika aktivt i detaljplanen. Vidare kan även nämnas att kulturmiljöfrågorna, där ett
bevarande i översiktsplanen lyfts fram som en viktig faktor för identitetsskapande och besöksnäring,
visserligen även på detaljplanenivå kopplas till identitet, men där planbestämmelserna de facto
tillåter stora ingrepp eller rivning. Vissa nyckelord har också förekommit i låg grad, däribland
integration som enbart nämndes kort i översiktsplanen och inte alls i detaljplanen. I detaljplanen
förekom heller inte några beskrivningar av mötesplatser. Att detaljplanen innehöll ett mindre antal
nyckelord var dock väntat, då dokumentet är kortare och inte lika övergripande.
Flera exempel på både tillämpning av nyckelorden i detaljplan och övergripande, vägledande
I|UVODJ IUnQ GHW |YHUVLNWOLJD SODQGRNXPHQWHW KDU LGHQWLÀHUDWV 1nJUD DY GHVVD KDU SORFNDWV XW
för att ligga som grund till det senare gestaltande förslaget. Kommunens förslag (2011:113) från
översiktsplanen gällande att inkludera kultur i kulturhistoriska miljöer är ett sådant exempel som
tillsammans med visioner för tillgänglighet från både översiktsplanen (2011:76) och föreslagna
åtgärder från detaljplanen (2016:32) kommer appliceras i det gestaltande förslaget. I översiktsplanen
(2011:76) beskrivs tillgänglighet mer övergripande genom att kommunen framhåller hur privata
och offentliga miljöer ska utformas så att människor med funktionshinder kan delta i samhällslivet
och i detaljplanen (2016:32) lyfts lutning på gator fram som en åtgärd för god framkomlighet.
Integration är en ytterligare aspekt som lyfts fram ur Tierps kommuns översiktsplan (2011:77) då
kommunen beskriver kulturell och etnisk mångfald som viktiga aspekter och framhåller integration
som väsentligt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.

/LQGHVEHUJ
Lindesbergs kommuns fördjupade översiktsplan omfattar hela tätorten, med fokus på stadens
FHQWUDODGHODURFKDQWRJV,SODQHQGHÀQLHUDUNRPPXQHQVRFLDOKnOOEDUKHWSnWUHVWlOOHQDOOD
i det inledande kapitlet:
Att arbeta för social hållbarhet och jämlik hälsa är väsentligt för att få Lindesbergsbor att


VWDQQDNYDUVDPWDWWORFNDQ\DLQYnQDUH /LQGHVEHUJ
Att lokalt kunna erbjuda service, handel, arbetsplatser samt tillgänglighet till samhällsservice
lUlYHQVnGDQWVRPIUlPMDUGHQVRFLDODKnOOEDUKHWHQ /LQGHVEHUJ 
En av de absolut viktigaste förutsättningarna för goda livsvillkor, social hållbarhet och
MlPOLN KlOVD lU PlQQLVNRUV P|MOLJKHW WLOO GHODNWLJKHW RFK LQÁ\WDQGH |YHU VLQ OLYVPLOM|
/LQGHVEHUJ 
Social hållbarhet beskrivs alltså både som viktigt för att människor ska välja att bo, och bo kvar i
Lindesberg, lokal tillgång till olika former av samhällsservice samt möjligheten att delta.
Den analyserade detaljplanen är från 2015 och berör ett område kommunens norra del, Sköndal,
FLUNDHQRFKHQKDOYNLORPHWHUIUnQFHQWUXP'HQEHÀQWOLJDEHE\JJHOVHQLQRPRPUnGHWHQJDPPDO
industri som i planen omvandlats till bostäder och handel kompletteras av ett antal nya byggnader
PHGDQYlQGQLQJERVWDGRFKI|UVNROD6RFLDOKnOOEDUKHWQlPQVLQWHLGHWDOMSODQHQPHQÁHUDDYGH
XQGHUV|NWDQ\FNHORUGHQKDULGHQWLÀHUDWVLSODQEHVNULYQLQJRFKSODQNDUWD
Mötesplatser
I den fördjupade översiktsplanen beskriver Lindesbergs kommun platser för möten på ett sätt som
får dessa att framstå som ett viktigt inslag i stadens utformning:
, VWDGHQ VND ÀQQDV SDUNHU WRUJ RFK DQGUD RIIHQWOLJD SODWVHU GlU /LQGHVEHUJVERUQD NDQ
mötas. Många människor söker sig till miljöer som kan erbjuda ett rikt kulturliv, kreativa
P|WHVSODWVHURFKXSSOHYHOVHUVRPEHU|URFKXWYHFNODU /LQGHVEHUJ 
Torg och parker presenteras alltså som platser för möten och formuleringen kreativa mötesplatser
kan antas beskriva hur platserna ska upplevas. Det tycks därför som om att den första meningen,
om torg och parker, beskriver var möten ska ske medan den andra, som snarare är inriktad på
upplevelsen av vistelsen på mötesplatsen, beskriver hur ett möte kan skapas. De miljöer som
kommunen menar lockar till möten och som de därigenom kan tyckas förespråka är platser med
möjlighet till aktiviteter och deltagande då dessa både ska beröra och utveckla.
I en senare del presenteras mötesplatser även i form av icke-anlagda ytor och som något som redan
ÀQQVLVWDGHQPHQVDPWLGLJWEHK|YHUXWYHFNODVYLGDUHRFKVRPlUDYVW|UVWDYlUGHYLGQ\E\JJQDWLRQ
Staden har och behöver också många tillgängliga och naturliga mötesplatser som stödjer
tillit och trygghet och stimulerar människors behov av rörelse, spontanaktiviteter och
XWIRUVNDUPLOM|HU /LQGHVEHUJ 
Vid en exploatering ingår grönstrukturen som ett lika viktigt element som själva
byggnaderna. Träd och natur kan tillföra bebyggelsen mervärden genom att fungera som
P|WHVSODWVHOOHUUHNUHDWLRQVRPUnGH /LQGHVEHUJ 
Mötesplatser är här en naturlig och tillgänglig del av staden och det tycks utifrån kommunens
beskrivning av platserna som att deras främsta funktion är att möjliggöra för friluftsliv och annan
DNWLYLWHW7UlGRFKQDWXUO\IWVIUDPVRPWYnVSHFLÀNDHOHPHQWVRPNDQP|MOLJJ|UDI|UP|WHQRFK
även beskrivningen av rekreation i naturmiljö kan förstås som en möjlighet till friluftsliv liksom
utforskarmiljöer, rörelse och spontanaktiviteter i stycket ovan.


Mötesplatser beskrivs inte explicit i detaljplanen och aktiviteter och upplevelser, som beskrivna i
det första citatet, lämnas helt utanför. Däremot presenteras grönområden och naturmiljö ingående
då området för detaljplanen är omringat av natur och beläget i närheten av ett naturområde:
Väster och öster om industribyggnaderna består fastigheten Sköndal 17:3 av grönområde
(Lindesberg 2015:8).
Närmsta större sammanhållande grönområde är Stadsskogen som ligger precis väster
om Molindersväg, mellan villaområdena. Ytterligare ett grönområde sträcker sig från
planområdets östra sida ner till Bottenån. Ca 600 meter norr om planområdet lämnar
man tätbebyggelsen och når en glesare bostadsbebyggelse med stora kringliggande
naturområden (Lindesberg 2015:9).
De grönområden som förekommer i anslutning till det detaljplanelagda området kan utifrån
analysen av nyckelordet i översiktsplanen, där utforskarmiljöer, naturliga mötesplatser och natur
lyftes fram, beskrivas som mötesplatser. Det är dock av relevans att påpeka att enbart ett av
GHVVDRPUnGHQÀQQVLGLUHNWDQVOXWQLQJWLOOSODQRPUnGHW'HWDQGUDJU|QRPUnGHWVRPO\IWVIUDP
Stadsskogen, är placerat på motsatt sida av en väg vilket därför medför osäkerhet huruvida de boende
området kommer nyttja detta som mötesplats. Om s.k “naturliga” mötesplatser kan beskrivas som
välrepresenterade i deltaljplanebeskrivningen för Sköndal är redovisningen av anlagda mötesplatser
den motsatta. Anlagda mötesplatser saknas helt i detaljplanen trots att planens syfte med bl.a.
handel och bostäder kan tänkas möjliggöra för just detta:
6\IWHW PHG GHQ Q\D GHWDOMSODQHQ lU DWW P|MOLJJ|UD ERVWlGHU RFK KDQGHO L GH EHÀQWOLJD
fabriksbyggnaderna, samt komplettering av bostadsbebyggelse och förskola kring de
EHÀQWOLJDE\JJQDGHUQD /LQGHVEHUJ 
Handel, bostäder och förskola kan antas vara verksamheter där både underlag genom människor
i rörelse samt ytor i form av gemensamma öppna ytor skulle kunna möjliggöra uppförande av
mötesplatser. Då dessa funktioner i den analyserade detaljplanen endast omfattar kvartersmark
saknar kommunen möjlighet att styra uppförande av torgbildning eller annan publik yta i området.
Fritid
Som enskilt begrepp i löpande text förekommer nyckelordet fritid två gånger i den fördjupade
översiktsplanen, dels i en beskrivning av anläggningar i kommunen under avsnittet som behandlar
grönstruktur och friluftsliv och dels i ett avsnitt om ekonomi:
Övriga anläggningar för fritid, rekreation och sport är motionshall, ridhus, badhus,
WHQQLVKDOOLVKDOOVN\WWHNOXEERFKEUXNVKXQGVNOXEE /LQGHVEHUJ 
Utbildning och arbete är viktiga faktorer för hushållens ekonomi och därmed också
möjlighet till god livskvalitet i form av bra bostad, fritidsaktiviteter, levnadsvanor mm
/LQGHVEHUJ 
Fritid kan utifrån kommunens beskrivningar tolkas som synonymt med föreningsaktiviteter
och då med särskilt fokus på idrott då det enbart är brukshundsklubb som inte går att koppla
till idrottsaktiviteter i det första citatet. Det andra citatet lyfter fram fritidsaktiviteter som något
beroende av inkomst då utbildning och arbete beskrivs som en bidragande faktor till att kunna
delta vid fritidsaktiviteter. Kommunen redogör där också för fritidsaktiviteter som en bidragande
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aspekt till god livskvalitet, en beskrivning som får dessa att framstå som viktiga men samtidigt bara
tillgängliga för den som har råd.
I detaljplanen berörs inte nyckelordet och då inga av de nämnda fritidsanläggningarna planeras
inom området är en jämförelse med den fördjupade översiktsplanen inte möjlig.
Kultur
Kulturen presenteras i den fördjupade översiktsplanen som en viktig faktor för stadens utveckling
och beskrivs som en del i kommunens utvecklingsstrategi:
I utvecklingsstrategi – Vision 2025 för Lindesbergs kommun betonas attraktivitet,
infrastruktur, demokrati, integration, trygg social utveckling, livslångt lärande, miljö
och folkhälsa samt kultur och föreningsliv som viktiga faktorer för stadens utveckling
/LQGHVEHUJ 
Genom att implementera begreppet kultur i visionsplanen förmedlar kommunen uppfattningen
att kulturen är av hög prioritet i Lindesberg. Nyckelordets placering i en sådan kontext, bredvid
integration, infrastruktur och demokrati kan uppfattas som en indikator på att kulturen bedöms
som ett viktigt inslag i staden och stadsrummet. Vidare beskriver kommunen kultur i form av konst
som något som kan berika människors vardag, vilket ytterligare förstärker intrycket av kulturen
som betydelsefull:
'HQRIIHQWOLJDNRQVWHQlUHQYLNWLJNXOWXU\WWULQJ'HQÀQQVRPNULQJRVVLYnUYDUGDJ'HQ
ställer frågor, väcker känslor och inspirerar. I enlighet med Bild-, och formstrategin framtagen
av Kultur- och Fritidsförvaltningen i Lindesberg avsätter kommunens fastighetsbolag en
procent av exploateringskostnaden, dock max en miljon, vid nybyggnationer till konstnärlig
gestaltning i enlighet med riksdagens principbeslut om Enprocentsregel. Genom att öka
GHQ RIIHQWOLJD NRQVWHQ NDQ ÁHU PlQQLVNRU WD GHO DY RFK EHULNDV DY NRQVW L VLQ YDUGDJ
/LQGHVEHUJ 
Genom att tydligt lyfta fram konst och beskriva den både som en kulturyttring som påverkar
människor genom att inspirera, och samtidigt redogöra för den som en möjlighet till att berika
människors vardag kan kommunen tyckas ge konsten särskild prioritet i stadens tidigare redovisade
kulturinriktning.
Trots den genomgående redovisningen av kulturbegreppet förekommer varken nyckelord eller
andra spår av kommunens kultursatsning i detaljplanen för Sköndal, förutsatt att det inte är det
kommunala fastighetsbolaget som kommer att uppföra de nya byggnaderna. Om så är fallet är
kultur redan inräknad i uppförandet av de nya byggnaderna i form av konst men då exploatör inte
redovisas så är det inte möjligt det inte att dra en sådan slutsats. I likhet med nyckelordet mötesplats
kan bristen på kulturella inslag möjligen förklaras genom planområdets begränsade andel allmän
platsmark.
Tillgänglighet
Lindesbergs kommun redovisar i inledningen till den fördjupade översiktsplanen tillgänglighet som
en viktig förutsättning:
Vägar och gator ska erbjudas så att människor på ett tryggt och tillgängligt sätt kan
röra sig obehindrat mellan stadsdelar och bostadsområden samt ut till närliggande
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rekreationsområden. Trygghet och tillgänglighet är viktiga förutsättningar (Lindesberg
 
)|UYHPYlJDUQDVNDYDUDWU\JJDRFKVlNUDGHÀQLHUDVLQWHPHQXWLIUnQNRPPXQHQV|YHUJULSDQGH
mål för tillgänglighet som redovisas senare i rapporten går det att anta att tillgänglighetsaspekten
även ämnar att inkluderar människor med rörelsenedsättningar:
3nRIIHQWOLJDSODWVHUVNDWLOOJlQJOLJKHWI|UDOODSULRULWHUDV /LQGHVEHUJ 
Det går, utifrån de båda utdragen, även anta att det är offentlig platsmark som ska
tillgänglighetsanpassas då de delar av staden som berörs är platser mellan stadsdelar, bostadsområden
och rekreationsområden samt offentliga platser.
På detaljplanenivå saknas ordet tillgänglighet. Då det översiktliga dokument inte heller redogör för
någon förklaring av begreppet som går att undersöka utan enbart beskriver att det ska tas i beaktande
går det inte heller att undersöka nyckelordets förkomst utifrån den fördjupade översiktsplanens
EHVNULYQLQJ $YVDNQDGHQ NDQ OLNVRP ÁHUD WLGLJDUH Q\FNHORUG I|UNODUDV JHQRP DWW GHWDOMSODQHQ
hanterar en mycket liten yta offentliga platser. Vägar för angöring och ett mindre grönområde är de
enda områden som skulle kunna omfattas av tillgänglighetsrekommendationerna.
Service
Service och samhällsservice beskrivs i den fördjupade översiktsplanen tillsammans med bland
annat handel och arbetsplatser som främjande för den sociala hållbarheten och infrastruktur och
kommunikationer lyfts fram som förutsättningar för att kunna nyttja denna service:
Att lokalt kunna erbjuda service, handel, arbetsplatser samt tillgänglighet till samhällsservice
är även sådant som främjar den sociala hållbarheten. Goda och lättillgängliga
NRPPXQLNDWLRQHURFKLQIUDVWUXNWXU>@JHUI|UXWVlWWQLQJDUWLOOHJHQI|UV|UMQLQJLIRUPDY
VWXGLHUDUEHWHPP /LQGHVEHUJ 
De aspekter som kommunen lyfter fram, arbete, handel, service och samhällsservice kan alla
benämnas som olika servicefunktioner. Det innebär att kommunens beskrivning av hållbarhet i just
detta exempel kan tolkas som att tillgång till service är en förutsättning för social hållbarhet. Utöver
att redovisa service som en bidragande faktor till social hållbarhet beskrivs genomgående i den
fördjupade översiktsplanen stadens centrum som den plats där service och handel ska prioriteras:
För att stärka och utveckla service och handel i Lindesberg tas ett planprogram fram för
Norra stadskärnan, där fokus är på att möjliggöra en centrumutveckling i Lindesberg. För
att kunna konkurrera med de större etableringarna krävs ett ökat utbud och ett tillgängligt
centrum som man kan ta sig till både som gående, med cykel, bil, buss eller tåg (Lindesberg
 
Målet tycks vara att utveckla och förnya stadens centrum och motiveringen till detta kan läsas som
ett försök att motverka att stadskärnan utarmas till förmån för externa köpcentrum. Att underlätta
kommunikationerna till stadens centrala delar kan läsas som en möjlighet till förbättrad tillgänglighet.
Att centralisera handel och service till stadens centrum är genomgående för redovisningen av
service- och handelsverksamheter i den fördjupade översiktsplanen och något som även känns igen
i detaljplanen för Sköndal. I detaljplanen räknas bland annat skola, sjukvård och handel upp under
rubriken för kommersiell och offentlig service och i linje med den fördjupade översiktsplanen
32

SUHVHQWHUDVFHQWUXPVRPGHQGHODYVWDGHQGlUGHQVW|UVWDGHOHQKDQGHOÀQQVWLOOJlQJOLJ
Avståndet till den nordvästra delen av stadskärnan, där den mesta servicen i form av
KDQGHO OLJJHU lU FD  NP 6RFLDO VHUYLFH VnVRP YnUGFHQWUDO IRONWDQGYnUG DSRWHN
försäkringskassa, skatteverk och polis är även de lokaliserad i stadskärnans nordvästra del
(Lindesberg 2015:16).
Detaljplanens beskrivning av service kan därför värderas i enighet med den fördjupade
översiktsplanens riktlinjer där utveckling av service i stadskärnan prioriteras. Detaljplanens syfte
lU HWW \WWHUOLJDUH XWGUDJ GlU EHU|ULQJVSXQNWHU JnU DWW ÀQQD PHG EHVNULYQLQJDU L GHQ I|UGMXSDGH
översiktsplanen:
6\IWHW PHG GHQ Q\D GHWDOMSODQHQ lU DWW P|MOLJJ|UD ERVWlGHU RFK KDQGHO L GH EHÀQWOLJD
fabriksbyggnaderna, samt komplettering av bostadsbebyggelse och förskola kring de
EHÀQWOLJDE\JJQDGHUQD /LQGHVEHUJ 
Att möjliggöra för bostäder, handel samt förskola inom planområdet kan anses stämma överens
PHG|YHUVLNWVSODQHQVGHÀQLWLRQDYVRFLDOKnOOEDUKHWVRPQlUKHWWLOOEODKDQGHORFKDUEHWVSODWVHU
Beskrivningen av goda kommunikationer till förskola som en förutsättning för egen försörjning är
ytterligare en gemensam ståndpunkt.
*nQJRFKF\NHOWUDÀN
Nyckelordet gång- och cykel genererar i den fördjupade översiktsplanen åtskilliga träffar och beskrivs
bland annat genom åtgärder med syfte att skapa en kontinuitet i nätet av cykel- och gångstråk och
kommunens begränsade avstånd som en möjlighet till transport med andra fortskaffningsmedel än
bil:
3nJUXQGDY/LQGHVEHUJVVWRUOHNlUDYVWnQGHQLQRPVWDGHQP\FNHWNRUWD>«@DOODERULQRP
NP'HWÀQQVGlUI|UP\FNHWJRGDI|UXWVlWWQLQJDUDWWLQWHWDELOQlUPDQVNDJ|UDORNDOD
UHVRU(WWYLNWLJWIUDPWLGDDUEHWHlUDWWNQ\WDVDPPDQEHÀQWOLJDJnQJRFKF\NHOYlJDUI|U
DWWVNDSDNRQWLQXHUOLJDJnQJRFKF\NHOVWUnNRFKXQGHUOlWWDI|UGHVVDWUDÀNVODJ /LQGHVEHUJ
 
Att nyttja gång och cykelstråk kan utifrån en sådan beskrivning uppfattas som en möjlighet för
VWDGHQVLQYnQDUHWLOOHQNHOI|UÁ\WWQLQJLQRPNRPPXQHQGnELOHQDOOWVnLQWHDQVHVEHK|YDVYLGUHVRU
inom staden. Detta till följd av de redan idag begränsade avstånden och att kommunen i framtiden
ämnar att prioritera utbyggnation av cykel- och gångstråk. I detaljplanen för Sköndal redovisas
exempel på hur en sådan utbyggnation kan komma att se ut i detaljplanens närområde, utifrån en
karta med prioriterade cykelväger.
I bild 20 har de prioriterade gång- och cykelstråken illustrerats. Dessa illustrerade stråk bör
i samband med planens genomförande prioriteras som gång- och cykellänkar (Lindesberg
2015:23).
Norrifrån nås området av en gång- och cykelväg som i sin norra ände når Molindersväg
(Lindesberg 2015:21).
Då gång- och cykelnätet inom och i närheten av området skapar gena anslutningar och samtidigt
har kopplingar till andra delar av staden kan dess utformning antas stödjas helt av visionen gällande
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utbyggnation av gång- och cykelstråk i Lindesbergs kommuns fördjupade översiktsplan.
Kulturmiljö
I den fördjupade översiktsplanen beskrivs ett antal byggnadsverk i stadens inre och yttre centrum
som riksintresse för kulturmiljövård:
Delar av Lindesberg har höga kulturmiljövärden med de gamla stadsdelarna som är
riksintresse för kulturmiljövård och bron som är byggnadsminnesmärkt. Dessa delar bär
på en rik historia och ger staden en unik karaktär. I utvecklingen av staden kan dessa delar
lyftas fram ytterligare och värden stärkas. De delar som har lägre värden kan omvandlas och
bebyggas med ny bebyggelse som samspelar väl med den äldre bebyggelsen (Lindesberg
 
Kommunen pekar alltså inte bara ut vilka byggnader och andra fysiska element som de anser vara
värda att bevara utan lyfter också fram hur de ämnar att gå tillväga då andra byggnader ska utformas
SnHWWVnGDQWVlWWDWWGHVDPVSHODUPHGGHQEHÀQWOLJDYlUGHIXOODEHE\JJHOVHQVRPGlULJHQRPNDQ
antas träda fram än tydligare i stadsbilden. För andra områden än stadskärnan är beskrivningarna om
skydd och bevarande inte lika utförliga och frågan uppmärksammas bara en gång i den fördjupade
översiktsplanen:
Byggnader som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla ska skyddas genom varsamhetsbestämmelser eller skyddsbestämmelser i framtida detaljplaneläggning (Lindesberg
 
, V\IWHW I|U GHWDOMSODQHQ IUDPNRPPHU DWW GH EHÀQWOLJD IDEULNVE\JJQDGHUQD VND EHYDUDV PHG
förändrad användning samt att ytterligare byggnader ska tillkomma inom området:
6\IWHW PHG GHQ Q\D GHWDOMSODQHQ lU DWW P|MOLJJ|UD ERVWlGHU RFK KDQGHO L GH EHÀQWOLJD
fabriksbyggnaderna, samt komplettering av bostadsbebyggelse och förskola kring de
EHÀQWOLJDE\JJQDGHUQD /LQGHVEHUJ 
I planbeskrivningen redovisas inte fabriksbyggnaderna som värdefulla och i detaljplanen saknas
skyddsbestämmelser men planbeskrivningen innehåller ändå en fras som berör just skydd av
byggnader med kulturhistoriskt värde:
Områden med kulturhistoriskt värde är inget hinder för kompletteringar av bebyggelsen,
men det skall ställas höga krav på placering och utformning av byggnader och en ekologisk
grundsyn bör följa all nybyggnation (Lindesberg 2015:3).
9DUI|UHQVnGDQEHVNULYQLQJÀQQVPHGLHQSODQGlUEHE\JJHOVHQLQWHUHGRYLVDWVVRPNXOWXUKLVWRULVNW
värdefull är oklart. Planens syfte gällande bevarande går inte att garantera då byggnaderna i plankartan
saknar skyddsbestämmelser. Då byggnaderna i texten varken beskrivs som bevaransvärda eller
RPIDWWDVDYQnJRQIRUPDYNXOWXUPLOM|VN\GGRFKLQWHKHOOHUlUEHOlJQDLVWDGHQVFHQWUDODGHODUÀQQV
heller inga riktlinjer från den fördjupade översiktsplanen som påbjuder att byggnaderna skulle
kunna omfattas av skydd.
Integration
Integration lyfts i den fördjupade översiktsplanen fram som en möjlighet för att minska segregation
och utanförskap och omnämns i stycket efter som en del i kommunens utvecklingsvision, tilllika en
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viktig faktor för stadens utveckling:
Att arbeta för social hållbarhet och jämlik hälsa är väsentligt för att få Lindesbergsbor att stanna
kvar samt att locka nya invånare. Genom att integrera och stärka kopplingar mellan olika områden
i staden kan man minska segregation och utanförskap för olika sociala grupper.
I utvecklingsstrategi – Vision 2025 för Lindesbergs kommun betonas attraktivitet,
LQIUDVWUXNWXU GHPRNUDWL LQWHJUDWLRQ >@ VRP YLNWLJD IDNWRUHU I|U VWDGHQV XWYHFNOLQJ
/LQGHVEHUJ 
Det går att förstå kommunens beskrivning av integrering på två skilda sätt. Antingen kan det
uppfattas som åtgärd som i huvudsak syftar till att koppla samman stadsdelar och minska fysiska
barriärer och därigenom göra staden fysiskt tillgänglig för olika sociala grupper. Det går även att dra
slutsatsen att kommunen avser att förstärka sociala kopplingar mellan olika områden. Beskrivningen
av integration skulle även kunna omfatta båda sociala och fysiska aspekter.
Det är därför svårt att bedöma huruvida nyckelordet kan kopplas till detaljplanen då ordet som
sådant inte beskrivs. Det som däremot redovisas är förbindelser för såväl gång-, cykel-, kollektivRFKELOWUDÀN
I bild 20 har de prioriterade gång- och cykelstråken illustrerats. Dessa illustrerade stråk bör
i samband med planens genomförande prioriteras som gång- och cykellänkar (Lindesberg
2015:23).
Närmsta busstation är hållplats vid lasarettet, ca 300 meter från planområdet. Avståndet
WLOOUHVHFHQWUXPGlUEXVVRFKWnJI|UELQGHOVHÀQQVlUFDNP /LQGHVEHUJ 
Av de gator som omger området så är Rosenkullavägen och Ånäsvägen lokalgator, och är
tänkta att försörja intilliggande villatomter samt industriområdet (Lindesberg 2015:21-22).
Utifrån beskrivningen ovan går det därför att hävda att detaljplanen möjliggör för integration,
förutsatt att det är fysiska länkar och kopplingar som kommunen åsyftar då detaljplanen i allra
högst grad kan anses redovisa för just detta. Det blir här tydligt hur en bristfällig beskrivning av
nyckelordet på översiktlig nivå får som följd att det dels är svårt bedöma hur och om det applicerats
på detaljplanenivå och dels svårt att avgöra om någon av planerna faktiskt möjliggör för integration.
Sammanfattning
Vissa nyckelord gavs en mer ingående beskrivning än andra i den fördjupade översiktsplanen och
integration, tillgänglighet och fritid är ord där beskrivningarna var begränsade. Det knappa fokus
som riktats mot nyckelordet fritid kan att förklaras genom att andra ord som skulle kunna kopplas
till fritid, exempelvis föreningsliv och idrott förekommer frekvent utan att länkas till nyckelordet.
Det går därför att anta att kommunen har valt att särskilja vissa ord ur begreppet fritid och istället
fokusera på dem. Att integration inte beskrivs mer ingående kan bero på begreppets breda och
VYnUGHÀQLHUDGHNDUDNWlU7LOOJlQJOLJKHWInULVWlOOHWXWYlUGHUDVVRPHQDVSHNWVRPLQWHKDUSULRULWHUDWV
Redogörelserna för de båda nyckelorden service och kulturmiljö är ingående och detaljerade
rörande utvecklingen i centrum medan beskrivningen för stadens övriga delar uppfattas som mer
EHJUlQVDG'HQJHQRPJnHQGHXSSPlUNVDPKHWVRPWURWVGHWULNWDWVPRWVHUYLFHEHJUHSSHWÀQQHU
GHVVXWRPVW|GLSODQHQVGHÀQLWLRQDYVRFLDOKnOOEDUKHWGnWLOOJnQJWLOOEODVHUYLFHSUHVHQWHUDVVRP
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en förutsättning för social hållbarhet.
'HRPIDWWDQGHEHVNULYQLQJDUQDDYÁHUDDYQ\FNHORUGHQÀFNVRPHIIHNWDWWGHNXQGHXQGHUV|NDV
och observeras även på detaljplanenivå, även om endast ett fåtal av nyckelorden förekommer i
GHWDOMSODQHEHVNULYQLQJHQ $Y GH RUG VRP ÀQQV PHG lU GHW HQEDUW JnQJ RFK F\NHO VRP EHU|UV
LQRPDYJUlQVQLQJHQI|USODQRPUnGHWPHGUHVHUYDWLRQI|UVHUYLFHVRPÀQQVPHGLIRUPDYKDQGHO
Det är dock bara tillgänglighet och fritid som inte alls går att härleda till översiktsplanen. Utifrån
beskrivningen av nyckelordet integration i den fördjupade översiktsplanen så får områdets fysiska
länkar i form av infrastruktur bedömas som integrationsfrämjande.
Även i de analyserade plandokumenten för Lindesbergs kommun har goda exempel kunnat
LGHQWLÀHUDVPHGV\IWHDWWDSSOLFHUDVSnGHWJHVWDOWDQGHI|UVODJHW$WWXSSI|UDP|WHVSODWVHULIRUPDY
WRUJRFKSDUNHU  lUHWWH[HPSHOSnHQYLVLRQVRPYLDQVHUYDUDIUlPMDQGHI|UVRFLDOKnOOEDUKHW
och som vi därför valt att lyfta fram tillsammans med uppförandet av olika typer av förenings- och
PRWLRQVORNDOHU  RFKVHUYLFHRFKKDQGHOVRPIUlPMDQGHI|UVRFLDOKnOOEDUKHW  ,
detaljplanen för Sköndal uppmärksammar kommunen (2025:3) hur områden med kulturhistoriskt
värde inte behöver vara ett hinder för ny bebyggelse men att de nya byggnaderna ska utformas och
placeras med hänsyn till äldre bebyggelse.

/MXQJE\
Ljungby centrumplan antogs 2008 och är en fördjupad översiktsplan som omfattar stadens centrala
delar. Social hållbarhet beskrivs inte i planen, men däremot förekommer åtskilliga av nyckelorden.
Mötesplats
Mötesplatser presenteras tillsammans med en rad andra aspekter i den fördjupade översiktsplanen
som en del av den goda staden:
Viktiga kännetecken för den goda och attraktiva stadskärnan är att den innehåller en
mångfald av verksamheter. Det handlar om bostäder, handel, verksamheter, utbildning,
turism, kultur, kommunikationer, parker och grönområden, nöjen och mötesplatser.
(Ljungby 2008:25)
I det sammanhang och på det sätt kommunen i citatet valt att beskriva mötesplatser kan mötesplatser
uppfattas som en form av verksamhet. Vidare kan kommunens beskrivning förstås som att
mötesplatser, tillsammans med exempelvis bostäder, utbildning och kommunikationer bidrar till att
skapa en god och attraktiv stadskärna. På ett liknande sätt redovisas också ordet som en möjlighet
till offentligt liv under rubriken för stråk och mötesplatser:
Det offentliga livet utgör en viktig del i stadens liv och identitet. Därför ska kommunen
och andra aktörer bidra till att skapa attraktiva stråk och mötesplatser (Ljungby 2008:36).
Mötesplatser kan utifrån en sådan beskrivning indirekt antas bidra till att forma både stadens liv
och dess identitet då mötesplatsen redovisas som en förutsättning för offentligt liv som i sin tur
beskrivs vara en viktig del i stadens liv och identitet.
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Fritid
Nyckelordet fritid ges ingen större uppmärksamhet i den fördjupade översiktsplanen för Ljungby
centrum. Ordet berörs under en rubrik som beskriver olika fritids- och nöjesaktiviteter som redan
ÀQQVLVWDGHQ%nGHRIIHQWOLJDRFKNRPPHUVLHOODQ|MHQRFKIULWLGVDNWLYLWHWHUUlNQDVXSS
,FHQWUXPOLJJHUÁHUDUHVWDXUDQJHUQ|MHVVWlOOHQNDIpHURFKHQELRJUDI%LEOLRWHNHWOLJJHU
strax utanför centrum. Ljungbergmuseet ligger längs med ån Lagan. Hållplats Hammaren,
som ligger i kvarteret Hammaren, är en knutpunkt för föreningslivet i Ljungby (Ljungby
2008:15).
'HWW\FNVDOOWVnVRPDWWIULWLGVDVSHNWHUQDIUlPVWEHKDQGODVLWHUPHUDYEHÀQWOLJKHWRFKLQWHXWLIUnQ
möjlig förändring och utveckling. Med undantag för Hållplats hammaren och biblioteket har alla
fritids- och nöjesaktiviteter anknytning till konsumtion och det är osäkert om de därför kan beskrivas
som tillgängliga för alla. Då det inte går att urskilja vilka aktiviteter som kommunen beskriver som
nöje och vilka som placeras under rubriken fritid blir det dock inte möjligt att dra en sådan slutsats
och fritidsutbudet i den fördjupade översiktsplanen får därför presenteras som antingen begränsat
eller konsumtionsinriktat.
Kultur
Kultur presenteras tillsammans med service och kommunikationer som aspekter som kan komma
att nyttjas bättre vid en centrumförtätning:
'HWÀQQVÁHUDVNlOWLOODWWVH|YHUP|MOLJKHWHUQDWLOODWWI|UWlWDGHQEHÀQWOLJDVWDGVVWUXNXWUHQ
Det handlar om att oanvända eller dåligt använda ytor får en förnyad eller förbättrad
DQYlQGQLQJ>«@(QI|UWlWQLQJJHURFNVn|NDWXQGHUODJI|UVHUYLFHNRPPXQLNDWLRQHURFK
kultur i staden (Ljungby 2008:25-26).
Kommunen kopplar här samman nyckelordet kultur med en aktiv förtätning av staden och den
WlWDVWUXNWXUHQW\FNVYDUDYlVHQWOLJI|UDWWNXQQDÀQDQVLHUDNXOWXURFKVHUYLFHYHUNVDPKHWHU$WW
presentera kultur i en sådan kontext, tillsammans med service och kommunikation, kan tyckas bidra
till att ge kulturfrågan hög prioritet då service och kommunikationer av många skulle beskrivas som
helt avgörande för en fungerande samhällelig infrastruktur.
Tillgänglighet
.RPPXQHQEHKDQGODUWLOOJlQJOLJKHWVDVSHNWHUQDSnÁHUDVWlOOHQLSODQHQPHQEHVNULYHUEDUDnWJlUGHU
med inriktning på personer med rörelsesvårigheter på ett ställe. I ett stycke som behandlar god
WUDÀNPLOM|PHQDUNRPPXQHQDWW
Allmänna platser och publika lokaler ska ha en god tillgänglighet. Fram till år 2010 ska
enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade. Det ska vara möjligt för alla att lättare ta sig fram
på gator och torg och enklare att besöka affärer, bibliotek och andra lokaler (Ljungby
 
Då kommunen inte bara beskriver att åtgärder som bidrar till en god tillgänglighet ska genomföras
utan även ger exempel på hur det ska göras (genom att åtgärda enkelt avhjälpta hinder) kan
kommunens beskrivning av tillgänglighetsfrågan, trots att den bara uppmärksammas på ett ställe,
anses vara tillfredställande. Att Ljungby kommun dessutom redogör för en tidsplan när åtgärderna
ska vara genomförda och inte begränsar sig till att enbart redovisa åtgärder på offentliga platser
utan även inkluderar privat mark, som affärer, bidrar till att ytterligare förstärka ett sådant intryck.
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Service
6HUYLFHEHKDQGODVSnÁHUWDOHWVWlOOHQLFHQWUXPSODQHQRFKLHWWNDSLWHOVRPRPIDWWDUVWUDWHJLHUI|U
ett levande centrum redogör kommunen för centrum som:
>«@HQOHYDQGHRFKDWWUDNWLYKDQGHOVSODWV9LNWLJDVDPKlOOHOLJDIXQNWLRQHUVNDRPP|MOLJW
lokaliseras i centrum för att skapa ett levande och koncentrerat centrum. I första hand ska
EHÀQWOLJDNRPPHUVLHOODVWUnNXWYHFNODVRFKI|UVWlUNDV'HWWDI|UDWWPRWYHUND\WWHUOLJDUH
utspridning av den kommersiella stadskärnan. Det är viktigt att regelbundet förnya stadens
gator och torg för att visa på omsorg och bidra till en attraktiv stadskärna (Ljungby 2008:25)
Beskrivningen tyder på att kommunen betraktar såväl offentlig som kommersiell service som
betydelsefull och att båda delarna bör koncentreras till stadens centrum. Kommunen framhåller
också estetik som en bidragande faktor för att skapa den attraktiva handelsplats som i inledningen
till stycket beskrivs som levande. De estetiska värdena kan därigenom tolkas som en bidragande
IDNWRUWLOODWWÁHUPlQQLVNRUYlOMHUDWWU|UDVLJLFHQWUXPRFKI|UWlWQLQJNDQVHVVRPHQI|UVWlUNDQGH
åtgärd. I verksamhetsområdet söder om den före detta järnvägen preciserar kommunen också en
utvecklingsstrategi och beskriver området som ett:
>«@RPYDQGOLQJVRPUnGHI|UWLOOH[HPSHOERVWlGHUKDQGHOVHUYLFHKDQWYHUNI|UHQLQJVOLY
och icke störande verksamheter (Ljungby 2008:29)
En sådan vision går tvärtemot kommunens beskrivning av förtätning och koncentration av
centrumfunktioner som något eftersträvansvärt. Genom att placera service och handel i området
söder om järnvägen så riskerar effekten att bli det rakt motsatta - att funktionerna sprids ut.
Gång- och cykel
Gång- och cykel förekommer i olika delar av centrumplanen för Ljungby stad. I planens kapitel för
gång- och cykel beskrivs frågan som:
*nQJRFKF\NHOWUDÀNHQLFHQWUXPVNDXQGHUOlWWDVRFKJHVK|JSULRULWHW/lQJVPHGVW|UUH
RFKVWDUNWWUDÀNHUDGHJDWRUE|UVHSDUDWDJnQJRFKF\NHOYlJDUÀQQDV3nPLQGUHJDWRURFK
JnUGVJDWRUE|UF\NHOWUDÀNHQLQWHJUHUDVLHWWEODQGWUDÀNQlW*nQJRFKF\NHOWUDÀNHQlULGDJ
YlOXWE\JJGL/MXQJE\RFKHQEDUWYLVVDNRPSOHWWHULQJDUNUlYVLFHQWUXP /MXQJE\
Att både funktionsblanda och funktionsseparera är åtgärder som lyfts fram och det som ska styra är
gatans storlek. Cykel- och gångnätet beskrivs som väl utbyggt men samtidigt informerar kommunen
om att vissa kompletteringar krävs. Det är inte bara cykelvägarna som lyfts fram i den fördjupade
översiktsplanen, under rubriken för gångpassager föreslås ett antal hastighetsdämpande åtgärder:
7UDÀNVlNHUKHWVK|MDQGH RFK KDVWLJKHWVGlPSDQGH nWJlUGHU E|U YLGWDV YLG VWUDWHJLVND
gångpassager, till exempel avsmalnande, upphöjda körytor eller markbeläggning i ett
DYYLNDQGHPDWHULDO>@)|UXWRPHQI|UElWWUDGWUDÀNPLOM|ELGUDUVnGDQDnWJlUGHUWLOODWW
UHGXFHUDEDUULlUHURFKPLQVNDPHQWDODDYVWnQG /MXQJE\ 
'HW W\FNV PHG DQGUD RUG VRP RP DWW EnGH JnQJ RFK F\NHOWUDÀNDQWHU lU SULRULWHUDGH L /MXQJE\
NRPPXQ 'HWWD JHQRP nWJlUGHU VRP J\QQDU VnYlO JnQJWUDÀNDQWHU L GHWWD VW\FNH VRP F\NOLVWHUL
GHWI|UUD%LOLVWHURFKDQGUDPRWRUWUDÀNDQWHUJHVPLQVNDWXWU\PPHRFKHQN|UYlJVRPI|UVYnUDU
IRUWN|UQLQJ RFK VDPWLGLJW YHUNDU J\QQDQGH I|U PMXND WUDÀNDQWHU *HQRP DWW UHGRJ|UD I|U
KDVWLJKHWVGlPSDQGHnWJlUGHUVRPLQWHEDUDHQP|MOLJKHWDWWELGUDWLOOHQI|UElWWUDGWUDÀNPLOM|XWDQ


samtidigt en metod för att minska sociala barriärer kan kommunen bedömas ge åtgärderna än mer
validitet.
Kulturmiljö
Kulturmiljö lyfts fram som en viktig del i stadsmiljön och beskrivs i form av både enskilda byggnader
och större områden:
Kulturmiljöer omfattar såväl enskilda byggnader som hela bebyggelsemiljöer. De vittnar
om olika skeden och händelser i stadens utveckling. Kulturmiljöer är en viktig del i att
skapa en attraktiv och varierad stadsmiljö (Ljungby 2008:21).
Att inte bara peka ut enskilda byggnadsverk, utan hela områden som kulturmiljöer kan anses ge
nyckelordet en mer omfattande innerbörd. Värdet av kulturmiljöer beskrivs också senare i den
fördjupade översiktsplanen under samma rubrik och där med fokus på bevarande och skydd:
%HÀQWOLJD NXOWXUKLVWRULVNW YlUGHIXOOD E\JJQDGHU RFK EHE\JJHOVHPLOM|HU VND VHV VRP HQ
resurs i stadsmiljön och om möjligt ska dessa bevaras och integreras vid stadsförnyelse.
(WWVWRUWDQWDOE\JJQDGHURFKEHE\JJHOVHPLOM|HUÀQQVXWSHNDGHLNXOWXUPLOM|SODQHQHOOHU
är skyddade i detaljplaner. Även andra byggnader än de som särskilt utpekats kan vara
kulturhistoriskt intressanta och kan kräva särskild hänsyn vid förändring och underhåll
(Ljungby 2008:35)
Hur byggnaderna ska integreras vid stadsförnyelse redovisas dock inte och hur det ska gå att
LGHQWLÀHUDYLONDE\JJQDGHUVRPNDQNUlYDVlUVNLOGKlQV\QYLGI|UlQGULQJPHQVRPLQWHlUXWPDUNHUDGH
förklaras inte heller. Beskrivningen kan därför anses något begränsad men det framkommer ändå
att kommunen ser kulturmiljö och kulturhistoria som viktiga delar i stadsmiljön.
Integration
1\FNHORUGHWLQWHJUDWLRQÀQQVLQWHPHGLGHQI|UGMXSDGH|YHUVLNWVSODQHQRFKHQDQDO\VDYRUGHWV
innebörd är därför inte genomförbar.
Sammanfattning
I analysen av Ljungby centrumplan framkom en stor variation gällande beskrivningarna av de olika
nyckelorden. Integration berördes inte alls och nyckelordet fritid förkom endast som rubrik. För
DQGUDQ\FNHORUGYDUGlUHPRWI|UNODULQJDUQDEnGHÁHUWLOODQWDOHWRFKUHGRYLVQLQJDUQDPHULQJnHQGH
Gång- och cykel liksom service och kulturmiljö är tre nyckelord som beskrivits ingående, med
exempel på både aktuella förutsättningar och framtida visioner. För gång- och cykel redovisas både
XWE\JJQDGDYF\NHOQlWHWRFKVSHFLÀNDnWJlUGHUI|UJnQJWUDÀNDQWHUVRPIUDPWLGDLQVDWVHU
Kommunens redogörelse av kulturmiljö som både enskilda byggnader och större byggnadsmiljöer
samt beskrivningen av dessa som resurser skapar en bild av att kommunen prioriterar kulturmiljöer.
Kultur lyfts också fram som en viktig aspekt i stadsmiljön, men där är beskrivningarna mer
begränsade och det är svårt att veta hur kommunen ser på kulturfrågor.
Ljungby kommuns (2008:15) redogörelse av kultur som ett viktigt inslag i staden och något som
gynnas av förtätning ses ändå som intressant och en aspekt som vi bedömt som intressant och
gynnande för en social hållbar utveckling och som vi därför valt att överföra till vårt gestaltande förslag.
Att utveckla området söder om det gamla järnvägsområdet och däribland kvarteret Hammaren till
ett område för bostäder, handel, service, hantverk, föreningsliv samt icke störande verksamhet är


en ytterligare riktlinje från kommunens centrumplan (2008:29) som vi bedömmer som intressant
GnGHWP|MOLJJ|UIXQNWLRQVEODQGQLQJLRPUnGHW.RPPXQHQVGHWDOMHUDGHEHVNULYQLQJ  
DYVlNUDXSSK|MGDYlJ|YHUJnQJDUGlUJnQJRFKF\NHOSULRULWHUDVIUDPI|UPRWRUWUDÀNDQWHUOLNVRP
VHSDUHUDGH*&EDQRUSnVWDUNWWUDÀNHUDGHYlJDUlUGHWYnDYVOXWDQGHYLVLRQHUQDIUnQNRPPXQHQV
översiktsplan som vi valt att framhålla som goda exempel.
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'LVNXVVLRQRFKVOXWVDWV
'LVNXVVLRQ
Syftet med innehållsanalyserna har varit att undersöka omvandlingar av tidigare industriområden
inom svensk samtida planering ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. I undersökningen har ett antal
kommunala plandokument analyserats för att besvara arbetets problemformulering. I denna
diskussion appliceras uppsatsens teori och forskningsöversikt på det empiriska materialet för att
leda till besvarandet av frågorna i uppsatsens problemformulering och fastställandet av slutsatser.
$Y GH DQDO\VHUDGH NRPPXQHUQD KDU WYn DY WUH GHÀQLHUDW VRFLDO KnOOEDUKHW L GH |YHUVLNWOLJD
SODQGRNXPHQWHQ /LQGHVEHUJV NRPPXQ   EHVNULYHU DUEHWHW I|U VRFLDO KnOOEDUKHW VRP
väsentligt för att få människor att stanna kvar i orten och redogör för lokal tillgång till service, handel,
arbetsplatser och samhällsservice men även möjligheten att påverka som bidragande faktorer till
VRFLDOKnOOEDUKHW,GHQNRPPXQDOD|YHUVLNWVSODQHQI|U7LHUS  GHÀQLHUDVVRFLDOKnOOEDUKHW
utifrån lika villkor att delta i samhället och kommunen listar utbildning, arbete och kulturliv som
tre bidragande faktorer. Vidare betonas även mångfald och jämställdhet och hälsa på lika villkor
som delar i ett socialt hållbart samhälle. Dessa sätt att beskriva social hållbarhet stämmer överens
med aspekter som förekommer inom vetenskaplig litteratur på ämnet. Som Colantonio (2007:8)
menar är hälsa och välmående viktigt för att uppnå social hållbarhet och Gustavsson och Elander
(2013:62-63) framhåller deltagande som en viktig fråga. Trots att Tierp och Lindesberg skildrar
VRFLDO KnOOEDUKHW I|UKnOODQGHYLV NRUW L |YHUVLNWVSODQHUQD ÀQQV VnOHGHV OLNKHWHU PHOODQ WHRUL RFK
empiri på detta område. Värt att notera är emellertid att Ljungby i centrumplanen inte behandlar
EHJUHSSHW DOOV YLONHW J|U GHW VYnUW DWW KlYGD DWW DVSHNWHUQD PHU JHQHUHOOW nWHUÀQQV L |YHUVLNWOLJD
plandokument.
Eftersom social hållbarhet som explicit begrepp trots de ovan redovisade beskrivningarna bara
förekom någon eller ett par gånger i de analyserade plandokumenten och då på en översiktlig nivå
YDUV|NQLQJDUQDSnGHXUIRUVNQLQJV|YHUVLNWHQGHÀQLHUDGHQ\FNHORUGHQPHUIUXNWVDP'HWNXQGH
i analysen konstateras att nästan alla nyckelord förekom i alla tre översiktliga planer vilket vid en
första anblick skulle kunna ses som ett tecken på att sociala hållbarhetsaspekter uppmärksammas
på denna nivå. Vad som emellertid måste tas i beaktning är hur dessa ord de facto beskrivs och
överensstämmer både planerna emellan och mot teorin. Samt framförallt hur dessa aspekter
appliceras i följande industriomvandlingar i detaljplaneskedet.
Hur nyckelorden skiljer sig mellan planerna manifesteras tydligt i beskrivningarna av fritid. I Tierp
(2011:113) är detta något som på översiktlig nivå skildras som bidragande till en god livsmiljö och
något som kommunen ska arbeta vidare med, medan Ljungby (2008:15) snarast beskriver det i
WHUPHUDYEHÀQWOLJKHWRFKGLYHUVHDQOlJJQLQJDU/LQGHVEHUJEHKDQGODURFNVnIULWLGNRSSODWWLOOROLND
DQOlJJQLQJDUPHQPHQDU  LNRQWUDVWWLOO7LHUSDWWGHQOLYVNYDOLWHWVRPIULWLGHQP|MOLJJ|U
är beroende av en välordnad livssituation med arbete, utbildning och inkomst. Ett liknande synsätt
förekommer också i Tierps detaljplan för Karlholm strand där fritiden enbart kopplas till materiell
egendom i form av båt och hus (2016:6, 36). I forskningslitteraturen framhåller Gustavsson
och Elander (2016:51) att fritid kan förstås i tillhandahållandet av anläggningar som möjliggör
fritidsaktiviteter, vilket också är en typ av åtgärd som förespråkas av Littig och Grießler (2005:71).
Fram träder således en komplex bild där teorins tillgängliga fritid bara delvis uppmärksammas på
översiktlig nivå, men tycks utelämnas i detaljplaneläggningen i industriomvandlingar.
Även hur tillgänglighet för funktionshindrade beskrivs i de undersökta plandokumenten påvisar en
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tydlig komplexitet och mångtydighet. I forskningslitteraturen framhåller Chan och Lee (2010:259261) att denna aspekt kan hanteras med hjälp av inkluderande, tillgänglig design som anpassas för
GHEHU|UGDJUXSSHUQD,|YHUVLNWVSODQHQI|U/LQGHVEHUJ  OlJJVLQJHWW\GOLJWIRNXVSnDWW
tillgänglighet ska prioriteras för just funktionsnedsatta utan begreppet används mer i allmänna
RUGDODJPHQlQGnPHGDPELWLRQHQDWWSULRULWHUDWLOOJlQJOLJKHWLRIIHQWOLJDPLOM|HU/MXQJE\  
LQNOXGHUDULVLQI|UGMXSDGH|YHUVLNWVSODQÁHUWLOOJlQJOLJKHWVDVSHNWHURFKQlPQHULVDPEDQGPHG
detta hur olika platser ska vara anpassade för funktionsnedsatta. Tierp är den kommun som tydligast
uppmärksammar tillgänglighetsfrågan då de i sin översiktsplan (2011:162) konkretiserar platser för
tillgänglighet och knyter det till aktivt deltagande i samhället. På så vis kopplas tillgänglighetsaspekten
även samman med kommunens översiktliga ställningstaganden kring deltagande som en del av
social hållbarhet, en aspekt som även lyfts fram av Patridge (2005:11). Också i detaljplaneskedet
beaktar kommunen frågan och föreskriver tillgängliga miljöer med hänsyn till gatulutning.
Ytterligare ett tema som har påvisat skillnader i synsätt är kulturmiljö. Den fördjupade översiktsplanen
I|U/LQGHVEHUJ  EHKDQGODUlPQHWIUlPVWLIUnJDRPlOGUHVWDGVEHE\JJHOVHVRPEHG|PV
bevaransvärd. Ljungby (2008:21) har en liknande syn där de menar att kulturmiljön bidrar till
variation och attraktivitet i bebyggelsen. Just attraktivitet är ett begrepp som också Tierp (2011:103)
använder i kommunens beskrivning av kulturmiljön som miljöer för boende och därigenom en
potentiell källa till befolkningstillväxt. Detta synsätt är även närvarande inom den vetenskapliga
litteraturen där Isacson (2012:97) framhåller att arkitektonisk kvalité i industriella kulturmiljöer kan
vara såväl tilltalande som bidragande till lokalt självförtroende. Stärkandet lokal stolthet och identitet
genom kulturarvet är också något som Samuelsson (2012:151) uppmärksammar och Gustavsson
och Elander (2013:59) menar att platsers lokala historia bidrar till identitetsskapande. Aspekterna
nWHUÀQQV lYHQ L GHW HPSLULVND PDWHULDOHW  Gn 7LHUS VnYlO L |YHUVLNWV   VRP GHWDOMSODQ
(2016:18) lyfter fram att kulturmiljöerna ger orten dess speciella identitet kan tydliga likheter med
teorin urskiljas. Varken Ljungby eller Lindesberg behandlar identitet ur en kulturmiljökontext, men
alla kommunernas ställningstaganden för bevarande på översiktlig nivå kan ses som en applicering
av Agenda 21:s (1991:7.20 b) rekommendationer för skyddande av historiska byggnader och
områden. På detaljplanenivå ger emellertid varken Lindesberg eller Tierp något reglerat skydd för
de berörda industribyggnaderna, vilket kan tolkas som att aspekterna behandlas utförligare på den
översiktliga nivån.
Tierp kopplar i översiktsplanen (2011:113) samman kulturmiljön med kulturevenemang och
menar att sådana kan främja turismen. Det är ett ställningstagande som stämmer väl överens
med hur Pikner (2012:116-117) menar att industriell kulturmiljö kan användas inom kultur och
besöksnäring samt även kan anses följa Agenda 21:s (7.20, e) föreskrift om kulturellt medveten
och hållbar turism. I den fördjupade översiktsplanen för Lindesberg kopplas kulturen främst
samman med offentlig konst, vilket är ett resonemang som det är svårt att hitta motsvarighet till
i den vetenskapliga litteraturen. Ljungby (2008:25-26) fokuserar emellertid mer på att motivera
I|UWlWQLQJJHQRPDWWGHWJHUXQGHUODJI|UNXOWXUYHUNVDPKHW'HWÀQQVVnOHGHVHQW\GOLJGLVNUHSDQV
mellan hur kultur uppfattas i plandokumenten och nyckelordet förekommer enbart i den ena av de
både detaljplanerna då Tierp inkluderar kultur, men i förhållandevis svepande sammanhang där det
är svårt att se hur kulturen faktiskt implementeras.
En social hållbarhetsaspekt som under analyserna inte förekom i större omfattning är integration.
Begreppet kopplas av såväl Gustavsson och Elander (2013:51) som Colantonio (2007:8) samman
med ett utbud av olika typer av boendeformer för att erbjuda bostad till olika grupper. I Ljungbys
fördjupade översiktsplan förekommer ordet inte alls, men av både Lindesberg och Tierp behandlas
GHWSnHQ|YHUVLNWOLJQLYnGlUGHQI|UVWQlPQGD  VHUNRSSOLQJDUPHOODQVWDGVGHODUVRPHQ
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integrerande åtgärd. Tierp (2011:77) fokuserar istället på integration av människor med utländsk
EDNJUXQG YLONHW GH RFNVn NRSSODU VDPPDQ PHG VRFLDO KnOOEDUKHW 'HW ÀQQV VnOHGHV YDUNHQ
samstämmighet mellan planer eller teori kring hur integration kan förstås och begreppet nämns
heller inte i de undersökta detaljplanerna.
'HWÀQQVRFNVnÁHUDVSHNWHUDYVRFLDOKnOOEDUKHWGlUSODQHUQDKDUKDIWOLNQDQGHLQVWlOOQLQJEnGH
i jämförelse med varandra och den vetenskapliga litteraturen. Såväl översikts- som detaljplaner
L NRPPXQHUQD XSSYLVDU HWW VWDUNW IRNXV Sn IUlPMDQGH DY JnQJ RFK F\NHO RFK VNLOGUDU Sn ÁHUD
ställen dessa ord som en motpol till bilismen. Sådana åtgärder stämmer väl överens med Dempsy
PÁV   IUDPO\IWDQGH DY JnQJ RFK F\NHO VRP VRFLDOW MlPOLNW , ÁHUD SODQGRNXPHQW
förekommer även säkerhet som en viktig fråga för GC vilket kan ses förenligt med Agenda 21:s
(7.52 c) ställningstagande för utbyggnation av säkra gång- och cykeltransporter.
Även det sätt mötesplatser behandlas på i planerna uppvisar likheter såväl planerna emellan som
med teorin. Alla kommuner behandlar på översiktlig nivå mötesplatser positivt och som något
YlUWDWWXWYHFNOD0|WHVSODWVHUVDPPDQNRSSODVPHGÁHUDEHJUHSSVRPWLGLJDUHEHKDQGODWVVnVRP
delaktighet (Tierp, 2011:162) och identitet (Ljungby, 2008:36). Vissa skillnader i hur mötesplatser
VNLOGUDV ÀQQV HPHOOHUWLG RFNVn PHOODQ SODQHUQD $OOD NRPPXQHUQDV |YHUVLNWOLJD SODQGRNXPHQW
VNLOGUDUP|WHVSODWVHUVRPQnJRWVRPVNDI|UHNRPPDLVWDGHQHOOHULEHÀQWOLJEHE\JJHOVH/LQGHVEHUJ
OlJJHUlYHQHWWW\GOLJWIRNXVSnP|WHVSODWVHULQDWXUHQ  YLONHWW\GOLJDUHVDPVWlPPHUPHG
EnGH&KDQVRFK/HH  RFK*XVWDYVVRQRFK(ODQGHUV  GHÀQLWLRQHUDYEHJUHSSHW
På detaljplanenivå fanns inga direkta beskrivningar av mötesplatser, men Tierp, som på översiktlig
nivå kopplar samman begreppet med busshållplatser kan tillgodose sådana i närheten av planen och
i närheten av Lindesbergs detaljplan förekommer skogsområden vilket kopplas till redogörelsen av
grönområden som möjliga mötesplatser.
I likhet med mötesplatser är service något som i forskningsöversikten (Dempsy 2011:293, 296)
kopplas till såväl kommersiella (café, affär) som offentliga (skola, bibliotek) platser. Såväl Chan
RFK /HH   VRP :HLQJDUQHU RFK 0REHUJ   PHQDU lYHQ DWW DUEHWH lU HQ YLNWLJ
parameter i detta sammanhang. Lindesberg lyfter också i sin fördjupade översiktsplan just arbete
tillsammans med service som uttalat socialt hållbart, vilket alltså kan ses som samstämmigt med
forskningslitteraturen. Uppdelningen mellan kommersiell och offentlig service är återkommande
L ÁHUD DY GH NRPPXQDOD SODQHUQD PHQ EHVNULYV Sn ROLND YLV 7LHUS   J|U HQ W\GOLJ
uppdelning mellan dessa och kopplar inte samman dem som beroende av varandra, medan
Ljungby (2008:62) också separerar begreppen men fokuserar mer på att motivera såväl utbyggnad
av service som handel med hjälp av förtätning, alltså samma resonemang som kommunen
DQYlQGHLNXOWXUIUnJDQbYHQ/LQGHVEHUJ  PHQDUDWWWlWKHWlUQ|GYlQGLJWI|UVHUYLFH,
den vetenskapliga litteraturen är emellertid täthet inte någon aspekt som lyfts fram. Däremot ser
'HPSV\PÁ  DWWIXQNWLRQVEODQGQLQJIUlPMDUVRFLDOKnOOEDUKHW'HWVNXOOHYLVVHUOLJHQ
kunna ses som förenligt med hur planerna beskriver stadskärnor med såväl handel som offentlig
service, men beskrivs likväl inte på samma uttalade vis som förtätningen.
I båda de undersökta detaljplanerna för industriomvandling är synen på service som separerad
mellan kommersiell och offentlig närvarande. Gemensamt för de båda planerna är dessutom
DWW GHQ RIIHQWOLJD VHUYLFHQ IUlPVW EHVNULYV L WHUPHU DY EHÀQWOLJKHW PHGDQ GHQ NRPPHUVLHOOD
servicen, handeln, ska implementeras i omvandlingarna. Planerna redogör inte heller för vare sig
funktionsblandning eller förtätning, det senare kan dock bero på att projekten inte ligger i helt
centrala lägen.
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1\FNHORUGHQ VRP LGHQWLÀHUDGHV XWLIUnQ IRUVNQLQJV|YHUVLNWHQ NDQ DOOWVn WLOO VWRU GHO REVHUYHUDV L
GH|YHUVLNWOLJDSODQGRNXPHQWHQRFKGHWÀQQVnWVNLOOLJDEHU|ULQJVSXQNWHUPHOODQKXUGHEHVNULYVL
teorin och appliceras i praktiken. Det kan tyckas förvånande då dessa planer lägger förhållandevis
OLWH YLNW Sn VRFLDO KnOOEDUKHW VRP VnGDQ $QOHGQLQJHQ NDQ GRFN KlUOHGDV WLOO DWW ÁHUD DY GH
nyckelord som identiferats som socialt hållbara inte bara är aspekter som rör just denna fråga.
Gång- och cykelfrågor, mötesplatser m.m. kan vara åtgärder som förespråkas även i andra samtida
stadsbyggnadsideal, t.ex. en mer övergripande hållbarhets- eller täthetsagenda. En ytterligare
anledning till att översiktsplanerna uppvisar utförligare beskrivningar av de nyckelord som
GHÀQLHUDGHVVNXOOHNXQQDVHVLGHUDVRPIDWWQLQJgYHUVLNWOLJDSODQGRNXPHQWlUWLOOVLQQDWXULUHJHO
längre och utförligare än detaljplaner. Dessutom bör det påpekas att svenska kommuner faktiskt
har arbetat med hållbarhetsfrågor generellt, inte minst Agenda 21. Att detaljplanerna heller inte
LQQHK|OODOODQ\FNHORUGVNXOOHRFNVnNXQQDVHVVRPHQSODWVVSHFLÀNIUnJDDWWGHEHU|UGDSODQHUQD
helt enkelt inte berör alla aspekter.

6OXWVDWVHU
Uppsatsen har utgått ifrån en problemformulering som legat till grund för innehållsanalyser och en
diskussion som kan bidra till fastställandet av slutsatser. Problemformuleringen lyder:
([HPSOLÀHUDVVRFLDODKnOOEDUKHWVDVSHNWHULGHQI\VLVNDSODQHULQJHQYLGRPYDQGOLQJDYLQGXVWULRPUnGHQLPLQGUH
NRPPXQHUPHGVWDUNLQGXVWULWUDGLWLRQRFKLVnIDOOKXU"
9LONDVNLOOQDGHUÀQQVLKXUVRFLDOKnOOEDUKHWXSSPlUNVDPPDVLNRPPXQDODSODQGRNXPHQWSnHQ|YHUVLNWOLJQLYn
MlPI|UWPHGSODQHUVRPEHU|ULQGXVWULRPYDQGOLQJSnHQGHWDOMHUDGQLYn"
Frågorna i problemformuleringen har visat sig komplexa och svåra att ge ett enkelt svar på. De
Q\FNHORUGVRPLGHQWLÀHUDWVXWLIUnQIRUVNQLQJV|YHUVLNWHQRFKXSSVDWVHQVWHRUHWLVNDXWJnQJVSXQNW
har i hög grad förekommit i kommunernas översiktliga plandokument, vilka också i två fall
DY WUH EHKDQGODU VRFLDO KnOOEDUKHW VRP EHJUHSS 'HW ÀQQV ÁHUD OLNKHWHU L KXU GHVVD GRNXPHQW
EHVNULYHU Q\FNHORUGHQ RFK KXU GH VNLOGUDV L WHRULQ )UnJDQ NULQJ KXU DVSHNWHUQD H[HPSOLÀHUDV L
industriomvandling är dock mer avhängig av hur de beskrivs i projektens detaljplaner, vilka inte
behandlar dessa frågor lika utförligt.
'HW NDQ VnOHGHV NRQVWDWHUDV DWW GHW ÀQQV HQ GLVNUHSDQV PHOODQ KXU |YHUVLNWVSODQHUQD GHÀQLHUDU
dessa sociala hållbarhetsaspekter och hur de förekommer på en detaljerad nivå i de faktiska
industriomvandlingarna. Flera av de sätt som social hållbarhet i den fysiska miljön skulle kunna
UHDOLVHUDVSnI|UHNRPPHUNQDSSKlQGLJWSnGHWDOMSODQHQLYn([HPSHOSnGHWWDnWHUÀQQVLV\QHQSn
mötesplatser, fritid och integration. Motsatta tendenser har däremot också observerats, bland annat
i gång- och cykelfrågor, som skildrats utförligt på såväl översiktlig som detaljerad plannivå. Många av
DVSHNWHUQDH[HPSOLÀHUDVVnOHGHVLGHQNRPPXQDODSODQHULQJHQLVWRUWPHQLQWHSURSRUWLRQVPlVVLJW
HQKHWOLJWRFKGHWÀQQVHQW\GOLJVNLOOQDGPHOODQSODQQLYnHUQD
Detta visas även i uppsatsens avslutande del, ett gestaltningsförslag för kvarteret Hammaren i Ljungby,
där goda exempel på strategier och åtgärder som i innehållsanalysen härletts till social hållbarhet
implementeras. Merparten av dessa är hämtade från de översiktliga plandokumenten vilket stärker
tesen att dessa behandlar social hållbarhet utförligare. Ämnet har visat sig innehålla mycket att
undersöka och kan med fördel lämpa sig för vidare studier där även andra hållbarhetsdimensioner
RFKLQGXVWULRPYDQGOLQJDULDQGUDJHRJUDÀVNDNRQWH[WHUVNXOOHNXQQDVWXGHUDVRFKMlPI|UDV
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'HOWDJDQGHREVHUYDWLRQ
Den deltagande observationens syfte har varit att utgöra underlag för ett omvandlingsförslag i ett
centralt beläget industriområde i Ljungby, kvarteret Hammaren. Kvarteret är placerat sydväst om
Ljungby busstation, inom 500 meter från stadskärnan och med närhet till centret Garvaren med
bl.a. livsmedelsbutik och högskola. Kvarteret nyttjas idag för i huvudsak industriändamål men även
ERVWlGHULGURWWVKDOONXOWXUYHUNVDPKHWUHVWDXUDQJFDIpJ\PRFKKDQGHOÀQQVLQRPRPUnGHW
Den deltagande observationen har utgått från de valda nyckelbegrepp som använts vid tidigare
redovisade kvalitativa dokumentanalyser: Mötesplats, Fritid, Kultur, Tillgänglighet, Service,
Gång- och cykel, Kulturmiljö och Integration. Begreppens innerbörd är den samma som tidigare
redovisats utifrån analyserad teoretisk översikt. För varje begrepp har fältanteckningar gjorts som
sammanställts och redovisas nedan. Observationerna följs av analyser för de olika aspekterna som
sedan sammanfattas i slutet av kapitlet. I de fall där avstånd redovisas har mätningar i kartmaterial
utförts efter genomförd observation.
2EVHUYDWLRQHQXWI|UGHVVRPHQSURPHQDGLRPUnGHWXQGHUNQDSSWWYnWLPPDUWRUVGDJHQGHQ
2016 med start 10:39 och avslut 12:31.

/MXQJE\VSODFHULQJL6YHULJH

.Y+DPPDUHQVSODFHULQJL/MXQJE\

9lJYLGGHOWDJDQGHREVHUYDWLRQ

)XQNWLRQHURFKDQYlQGQLQJ
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0|WHVSODWVHU
Inventering
9LG GHQ GHOWDJDQGH REVHUYDWLRQHQ LQGHQWLÀHUDGHV WYn
områden som människor passerade genom och/eller
rörde sig inom. Dessa områden uppmärksammades därför
som mötesplatser. Det norra området utgörs av en gård
som omsluts av bostadshus, café och kulturhus. Området
mellan byggnaderna består till största del av asfalterade
ytor och parkeringsplatser men även planteringar, häckar,
gräsytor och ett lusthus kunde observeras. I samma
byggnad som kulturhuset, men med ingång mot framsidan
ÀQQV lYHQ HWW J\P RFK HQ YHUNVWDG , GHW DQGUD V|GUD 'HQV|GUDP|WHVSODWVHQY\IUnQV|GHU
området identiferades restaurang, verkstad, ett mindre
bostadshus samt en second-handbutik som de främsta
målpunkterna. Markbeläggningen i detta område
utgörs av hårdgjorda ytor och grus.

'HQQRUUDP|WHVSODWVHQY\IUnQV|GHU%LOGNlOOD*RRJOHPDSV

,GHQWLÀHUDGHP|WHVSODWVHULRPUnGHW

Analys
Det norra området upplevdes ha bättre förutsättningar för att vidare förstärkas och utvecklas som
mötesplats. Detta till följd av att området är större till ytan än det södra och anses erbjuda ett större
utbud av funktioner som möjliggör för möten, däribland bostäder och kulturverksamhet.

)ULWLG
Inventering
Vid observation av platser och områden för fritid kunde
en idrottshall med omgivande grönyta, ett kulturhus och
ett gym observeras. Laganvallen, med fotbollsplaner och
friidrottsarena, som är belägen ca 200 meter söder om
området observerades också på motsatt sida Lagnån.

.XOWXUKXVHW.XOWXUIDEULNHQY\IUnQV\G|VW

3ODWVHURFKORNDOHUI|UIULWLGRFKNXOWXU
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,GURWWVKDOOPHGJU|Q\WDY\IUnQYlVWHU

Analys
Området kan anses erbjuda en tillfredställande mängd platser och funktioner för organiserade
DNWLYLWHWHU PHQ XW|YHU HQ RGHÀQLHUDG JUlVSODQ VDNQDV DOOPlQW WLOOJlQJOLJD SODWVHU I|U VSRQWDQ
fritidssysselsättning, såsom idrott, lek och rekreation.

.XOWXU
Inventering
I området observerades ett kulturhus kallat Kulturfabriken. Utifrån Ljungby kommuns hemsida
/MXQJE\   NXQGH NXOWXUKXVHW LGHQWLÀHUDV VRP HQ E\JJQDG PHG YHUNVDPKHWHU LQRP PXVLN
konst, teater, dans och media. Anslutande till området observerades även centret Garvaren med
biograf och krog som erbjuder konserter, se karta i fritidsdelen.
Analys
Områdets aktuella utformning anses inte utnyttja kulturfabrikens potential som möjlighet till
samlingspunkt och kulturellt centrum för staden då entrén uppfattas som otydlig. Skyltning mot
omgivande vägar saknas och byggnadens innergård består till största del av parkering. Inga övriga
NXOWXUYHUNVDPKHWHUNXQGHLGHQWLÀHUDVXQGHUGHQGHOWDJDQGHREVHUYDWLRQHQ

7LOOJlQJOLJKHW
Inventering
Markbeläggningen i området är ojämn på vissa platser
och trottoarkanterna är i några fall inte nedsänkta
vid vägpassager. På privat fastighetsmark består
markbeläggningen i några fall av grus. Vid vägpassager i
områdets nordvästra del samt vid rondellen i nordöst är
trottoarkanten vid vägpassagerna nedsänkta.
+|JDWURWWRDUNDQWHU%LOGNlOOD*RRJOHPDSV
Analys
Området upplevs utöver vägpassagernas utformning inte som tillgängligt för människor med
rörelsehinder. Att sänka ner trottoarkanten istället för att höja upp gångytor vid vägpassage ger också
LQWU\FNHWDYDWWPRWRUWUDÀNHQlUSULRULWHUDGI|UHJnQJWUDÀNDQWHURFKPlQQLVNRUPHGU|UHOVHKLQGHU
Olika markbeläggningar och ojämn vägyta upplevs som genomgående för hela området vilket
också måste beskrivas som begränsade för människor med rörelsehinder.

6HUYLFH
Inventering
9LGREVHUYDWLRQHQDYRPUnGHWLGHQWLÀHUDGHVÁHUDROLNDVHUYLFHYHUNVDPKHWHUWUHVHFRQGKDQGEXWLNHU
två caféer, en restaurang, ett gym, en bilhandel, en byggvaruhandel, två bilverkstäder och en lantbruks/
trädgårdsaffär. Butikerna blandas i området med industriföretag och vissa entréer är belägna mot
gatan medan andra ligger mot bakgårdar och/eller parkeringsplatser. Utifrån förberedande samtal
med kommuntjänstemän och personer som vistades i området under observationens genomförande
IUDPJLFNDWWÁHUDDYYHUNVDPKHWHUQDlUDQVOXWQDWLOOVRFLDODNRRSHUDWLYNRPPXQHQVVRFLDODDUEHWH
och en arbetsverksamhet som syftar till att hjälpa människor med tidigare missbruk. I norr gränsar
området till livsmedelsbutiker och högskola och en byggnad i områdets västra del används för
yrkeshögskola med verkstadsinriktning (Idé och resurscentrum, u.å.).
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%\JJKDQGHOPHGVNU\PPDQGHYDURUY\IUnQQRUU

2PUnGHWVXWEXGDYVHUYLFH

%LOYHUNVWDGLQRUUY\IUnQYlVW

6HFRQGKDQGDIIlUY\IUnQYlVW

Analys
Bilhandeln och bygghandeln i kvarteret är av skrymmande karaktär och upptar stora markytor i
ett centralt läge av staden. Den handel och service som idag erbjuds inom området uppfattas till
följd av byggnadernas läge, utformning och placering av entréer som utspridd och oenhetlig. Det
genererar en svåröversiktlig bild av antalet butiker i området liksom en osäkerhet gällande vilka
W\SHUDYWMlQVWHURFKYDURUVRPHUEMXGV'HWÀQQVGRFNlYHQVW\UNRULGHQEHÀQWOLJDVHUYLFHQGHOV
i mängden prisvärda second hand-affärer samt även i områdets centrala läge med närhet till många
andra servicefunktioner.

*nQJRFK&\NHO
Inventering
De tre gator som avgränsar området är alla försedda med trottoar på båda sidor. Trottoaren för
den böjda väg som avgränsar området i öst uppfattas som smal. För vägarna norr och väster om
kvarteret har trottoar integrerats med cykelbana. En cykelväg binder samman området i sydöstlig
ULNWQLQJ9lJSDVVDJHPHG|YHUJnQJVVWlOOHI|UEnGHJnQJRFKF\NHOWUDÀNPHGQHGVlQNWWURWWRDUNDQW
ÀQQVSODFHUDGHLRPUnGHWVQRUGYlVWUDK|UQVDPWYLGURQGHOOHQLQRUGRVW5RQGHOOHQPHGI|UDWW
JnQJRFKF\HNOWUDÀNDQWHUInUHQOlQJUHUHVYlJYLGSDVVDJHDYYlJHQMlPI|UWPHGPRWRUWUDÀN



6PDOWURWWRDU9\IUnQ|VW

*&YlJY\IUnQYlVW

Analys
Området upplevs, trots de ovan utmarkerade gång och cykelvägarna, som prioriterat för
PRWRUWUDÀN'HWWDWLOOI|OMGDYEUHGDJDWRURFKWUnQJDWURWWRDUHU9LGDQJ|ULQJI|U*&IUnQV\GRVW
saknas nedsänkt trottoarkant och vägarna i nordlig och västlig riktning upplevs som barriärer till
följd av ett begränsat antal vägpassager. Rondellen i områdets nordöstra hörn uppfattas också som
ett bärriärskapande element då den tar stor markyta i anspråk och förlänger resvägen för gång- och
F\NHOWUDÀNDQWHU*HQDYlJDUJHQRPNYDUWHUHWVDNQDV

.XOWXUPLOM|
Inventering
Inför
observationen
studerades
kommunens
kulturmiljöplan (Ljungby, 2002). I den pekas tre byggnader
ut som anses ha värden som ska tas i beaktande vid
UHQRYHULQJ HOOHU RPE\JJQDG %ODQG GHVVD nWHUÀQQV WYn L
HWWFHPHQWJMXWHULLRPUnGHWHWWU|WWWUlKXVIUnQWDOHW
i och i direkt anslutning till detta en större fabriksbyggnad
med ett högt torn från samma tid. Den sista byggnaden
ligger i områdets västra del och är en verkstadsbyggnad,
RFNVn IUnQ WDOHW PHG NDUDNWlULVWLVNW VnJWDN L NRSSDU
Denna huserar numera yrkeshögskola och café. Genom
RPUnGHWÀQQVLYlVW|VWOLJULNWQLQJHQD[HOPHGE\JJQDGHU
som har en bevarad industrikaraktär.

9HUNVWDGPHGVnJWDN9\IUnQQRUU &HPHQWIDEULNY\IUnQV|GHU

,QGXVWULPLOM|RFKE\JJQDGHU

7UlKXVY\IUnQ|VW

Analys
Det höga tornet tillhörande cementjuteriet upplevs som ett landmärke i området då byggnaden
uppfattas vara två våningar högre än övrig bebyggelse i området. Den röda träbyggnaden med en
tillhörande lägre byggnad för förvaring, också del av cementjuteriet, kan tillsammans med en gul
träbyggnad i närheten ses som karaktäristiska inslag i området. Även verkstaden med sågtak är
utmärkande i dess industriarkitektur. Att bara se byggnaderna som enskilda objekt är emellertid
vanskligt, då det är helheten som de tillsammans skapar som ger området en tydlig känsla av
industriell kulturmiljö. Det är därför viktigt att se till relationen mellan byggnaderna och deras
samspel i karaktär och skala i området.



,QWHJUDWLRQ
Inventering
,QRUUDGHOHQDYRPUnGHWÀQQVLGDJWYnERVWDGVKXV8QGHU
samtal med kommunala tjänstemän inför observationen
IUDPNRPDWWGHVVDLGDJIXQJHUDUVRPERVWlGHUI|UÁ\NWLQJDU
RFKVWXGHQWHU'HWÀQQVRFNVnHWWPLQGUHDQWDOOlJHQKHWHU
i en lägre byggnad söder om bostadshusen som används
som hem åt personer med ett tidigare drogberoende. Det
är således främst socioekonomiskt svaga grupper som bor
i området.
%RVWlGHUI|UÁ\NWLQJDURFKVWXGHQWHU
9\IUnQV|GHU

/lJUHKXVI|UIGPLVVEUXNDUH9\IUnQV|GHU

%RVWDGVVLWXDWLRQLRPUnGHW

Analys
Med anledning av hur området i nuläget är befolkat kan det antas att boendekostnaderna är
förhållandevis låga. Bostädernas centrala läge och närhet till samhällsfunktioner är dock fördelaktiga.
Nuvarande bostadsbebyggelse har således värden som är viktiga att bevara, men för att få en
större socioekonomisk mångfald kan kompletterande bebyggelse med andra typer av bostäder och
upplåtelseformer ses som stärkande för integrationen.
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$QDO\VGHOWDJDQGHREVHUYDWLRQ9lUGHQRFKEULVWHU
2PUnGHW KDU ÁHUD VW\UNRU PHG HWW XWE\JJW YlJQlW QlUKHW WLOO VNRORU KDQGHO RFK VHUYLFH RFK
LGURWWVKDOOLQRPRPUnGHWPHQREVHUYDWLRQHQKDUlYHQLGHQWLÀHUDWÁHUDEULVWHUVRPDQVHVEHK|YD
tas i beaktande och åtgärdas vid en omvandling.
Vid omvandling av området är det det viktigt att kopplingarna till den övriga staden förbättras
för att minska omgivande bilvägars barriäreffekt och gena vägar genom området bör anläggas.
Området måste tillgänglighetsanpassas för såväl gående som cyklister och människor med
nedsatt rörelseförmåga. Bristen på mötesplatser och områden för aktivitet och lek är påtaglig och
ytterligare områden för såväl spontana som organiserade möten bör upprättas samtidigt som de
SODWVHUVRPI|UHNRPPHULGDJVOlJHWPnVWHXSSUXVWDVRPGHVNDÀQQDVNYDU.YDUWHUHWVJU|QD\WRU
bör därmed också utvecklas. Värdet i den kulturhistoriska industrimiljön och dess potential som
identitetsskapande element upplevs i dagsläget inte utnyttjas fullt ut. Bevarande av hyresbostäder
och sociala verksamheter inom området skulle vid en omvandling kunna möjliggöra för integration
då nya byggnader tenderar att antingen innebära höga hyror eller uppföras som bostadsrätter.
Genom att bevara de äldre byggnaderna skapas således underlag för fysisk blandning av bostäder.
2PUnGHWHUEMXGHUHQVWRUPlQJGVHUYLFHLQRPYLVVDVHNWRUHUPHQÁHUDE\JJQDGHURFKHQWUpHUV
placering genererar ett svåröverskådligt intryck.
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*HVWDOWQLQJVI|UVODJ
Utifrån forskningsöversikten och de genomförda innehållsanalyserna har ett antal förslag och
beskrivningar plockats ut för att beskriva social hållbarhet i industriomvandling. De aspekter som
är hämtade från kommunerna är valda då de ses som goda exempel på hur praktisk tillämpning av
social hållbarhet kan beskrivas i plandokument och dessa redovisas under respektive ämnesrubrik
nedan. Förslagets åtgärder utgår från samma nyckelord som innehållsanalysen och beskrivs med
konkreta exempel för omgestaltning i den fysiska miljön.

)|UVODJHWVDOOPlQQDNDUDNWlU
Den omvandling som gestaltas i förslaget förutsätter en rad förändringar i det berörda området.
)OHUWDOHWE\JJQDGHUIUlPVWLRPUnGHWV|VWUDGHOHUVlWWVPHGQ\EHE\JJHOVHLIRUPDYÁHUERVWDGVKXV
och parhus, där de förstnämnda kan inkludera handel/servicefunktioner i bottenplan. I områdets
YlVWUDGHOEHYDUDVÁHUDE\JJQDGHUPHGEHÀQWOLJDVRFLDODVHUYLFHLQULNWDGHRFKNXOWXUHOODIXQNWLRQHU
I mitten av planområdet ges plats för ett punkthus och en förskola och i anslutning till dessa
även en multiidrottsplan samt ett parkområde som sträcker sig in från områdets västra del. Även
RPUnGHWV LQIUDVWUXNWXU I|UHVOnV Sn ÁHUD SODWVHU I|UlQGUDV 1\D *&YlJDU GUDV JHQRP NYDUWHUHW
och den böjda gata som omsluter området föreslås bli ett cykelfartsområde. Rondellen i områdets
QRUGYlVWUDGHOE\JJVRPWLOOHQWUHYlJVNRUVQLQJ9LGDUHEHVNULYQLQJDUDYnWJlUGHUQDnWHUÀQQVXQGHU
de följande rubrikerna med tillhörande kartor och illustrationer.
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0|WHVSODWVHU
Offentliga mötesplatser kan ses som en viktig aspekt för social hållbarhet vilket framhålls i
forskningslitteraturen av bl.a. Lee och Chan (2010:260) som framhåller grönytor, och Gustavsson och
(ODQGHU  VRPI|UHVSUnNDUUHNUHDWLRQRFKPRWLRQ/LQGHVEHUJVNRPPXQ  O\IWHU
i sin fördjupade översiktsplan fram mötesplatser i form av parker, torg och offentliga platser som
eftersträvansvärda vilket ses som goda strategier att applicera i förslaget. I omvandlingen inkluderas
således också mötesplatser - dels i fråga om gröna ytor i form av park och idrottsplan i områdets
sydvästra och mittersta del, samt ett offentligt torg i dess nordvästra hörn vid Kulturfabriken, en
plats som i observationen uppmärksammades som en mötesplats värd att utveckla.

0|WHVSODWVHULRPUnGHW

)|UVODJWLOOXWIRUPQLQJDYWRUJHWYLGNXOWXUIDEULNHQ

)ULWLG
I den vetenskapliga litteraturen lyfter såväl
Gustavsson och Elander (2013:51) som
Colantonio (2007:8) fram fritid, rekreation och
idrottsplatser som socialt hållbart. Ett tydligt
exempel på hur detta kan appliceras förekommer
L/LQGHVEHUJVI|UGMXSDGH|YHUVLNWVSODQ  
vilken framhåller att viktiga byggnadsfunktioner
för fritid är aktivitets-, förenings-, och
motionslokaler. Vid observationen av området
i Ljungby kunde det konstateras att området
innehar fritidslokaler för fysisk aktivitet i form
av idrottshall och gym. Båda dessa anläggningar
bevaras därför i gestaltningsförslaget. Området /RNDOHURFKSODWVHUI|UIULWLGVDNWLYLWHWHU
saknade emellertid öppna, ständigt tillgängliga
anläggningar för fritid och i förslaget skapas därmed en ny skatepark mot vägen i det nordvästra hörnet
av kvarteret, samt en multiaktivitetsplan i områdets mitt. Båda dessa anläggningar är allmänna och
kostnadsfria och kan således användas utan krav på motprestation.
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.XOWXU
Kultur förekommer i både litteratur om industriomvandling (Pikner, 2012:116-117) och mer generellt
NULQJVRFLDOKnOOEDUKHW 'HPSV\PÁ ,/MXQJE\VI|UGMXSDGH|YHUVLNWVSODQ 
26) för centrum har aspekterna inkluderats och förknippas med en god stadskärna och förtätning,
vilket också är en strategi som appliceras i gestaltningsförslaget. Även Tierps översiktsplans
(2011:113) förslag om att inkludera kultur i kulturhistoriska miljöer som ett sätt att främja turism är
HWWWLOOYlJDJnQJVVlWWPHGVWRUSRWHQWLDO,REVHUYDWLRQHQDYSODWVHQNRQVWDWHUDGHVGHWDWWGHWÀQQV
EHÀQWOLJNXOWXUYHUNVDPKHWLRPUnGHWLIRUPDY.XOWXUIDEULNHQLRPUnGHWVQRUGYlVWUDGHO)|UDWW
stärka dessa aspekter ytterligare föreslås att de gamla byggnaderna i cementgjuteriet i områdets
södra del omvandlas till kulturverksamheter, t.ex. utställningslokal. Även den öppna ytan utanför
Kulturfabriken förstärks med en scen och bänkar för att stärka områdets kulturutbud.

/RNDOHUI|UNXOWXUDNWLYLWHU

8WVQLWWXWHSODWVYLGGHWJDPODFHPHQWJMXWHULHW

7LOOJlQJOLJKHW
7LOOJlQJOLJKHWI|UIXQNWLRQVQHGVDWWDO\IWVDYÁHUDIRUVNDUHIUDPVRPYLNWLJWI|UVRFLDOKnOOEDUKHW
och Lee och Chan (2010:259-260) framhäver att det är viktigt med konkreta åtgärder i den fysiska
utformningen för att tillgodose dessa aspekter. I empirin kan Tierp (2011:76, 2016:32) ses som ett
gott exempel där tillgänglighetsfrågorna lyfts i såväl översikts- som detaljplanenivå och där konkreta
åtgärder uppmärksammas bl.a. i form av lutning på vägar. I kvarteret Hammaren i Ljungby kunde
brister i tillgängligheten observeras. I gestaltningsförslaget genomförs därför åtgärder som ämnar
underlätta för personer med funktionsnedsättning att ta sig fram. Dessa består av separerade vägar
med fasta material och låg lutning som underlättar för rullstolar, och upphöjda, säkra övergångar
YLGPRWRUWUDÀNHUDGHJDWRU
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6HUYLFH
Service skildras i forskningslitteraturen både
i termer av tillgång till offentliga institutioner
VnVRP VNRORU 'HPSV\ PÁ 
296) och i frågor om arbete och anställning
:HLQJDUQHU RFK 0REHUJ   bYHQ
blandade servicefunktioner beskrivs av
'HPSV\ PÁ   VRP YLNWLJW $Y GH
JlOODQGHSODQHUVRPDQDO\VHUDWVÀQQVH[HPSHO
på hur service kan behandlas i Lindesbergs
I|UGMXSDGH |YHUVLNWVSODQ   GlU
service och handel beskrivs som främjande
för social hållbarhet. I Ljungbys centrumplan
(2008:29) framkommer att området söder
om det gamla järnvägsområdet och däribland /RNDOHUI|URIIHQWOLJRFKNRPPHUVLHOOVHUYLFH
kvarteret Hammaren ska omvandlas till
bostäder, handel, service, hantverk, föreningsliv samt icke störande verksamhet. Vid observationen
av kvarteret Hammaren i Ljungby kunde det konstateras att alla dessa verksamheter redan
var etablerade inom området och att det erbjöds service inom många fält, dock framförallt
kommersiell. Flera fastigheter som erbjuder handel och servering bevaras i gestaltningsförslaget,
dessa innefattar de tre second hand-butikerna, bilverkstaden i områdets nordvästra byggnad samt
caféet och restaurangen. I förslaget ersätts dock även en rad byggnader i områdets nordvästra
del som idag erbjuder arbetsplatser, vilket kan ses som ett problem i förhållande till teorin. De
Q\D ÁHUERVWDGVKXVHQ VRP WLOONRPPHU HUEMXGHU HPHOOHUWLG RFNVn EXWLNV HOOHU NRQWRUVORNDOHU Sn
bottenplan vilket skulle kunna ge en större bredd av jobb. Även en ny förskola föreslås, vilket
stärker områdets offentliga service.

*nQJRFKF\NHOWUDÀN
Att prioritera gång- och cykelvägar uppmärksammas utförligt både i den litteratur som berör social
hållbarhet och i kommunala plandokument. Såväl Gustavsson och Elander (2016:52) som åtgärder
i Agenda 21 (7.52 b, c) förespråkar säker gång- och cykelvänlig infrastruktur som en del av social
KnOOEDUKHW 'HWWD lU RFNVn HQ DVSHNW VRP L GH VWXGHUDGH NRPPXQDOD SODQGRNXPHQWHQ nWHUÀQQV
SnEnGH|YHUVLNWOLJRFKGHWDOMHUDGQLYn*RGDH[HPSHOnWHUÀQQVL7LHUSV kommun (2011:26), som
O\IWHU IUDP VlNUD JnQJ RFK F\NHOI|UELQGHOVHU RFK L /MXQJE\  VRP PHQDU DWW WUDÀNVlNUD
|YHUJnQJDUlUYLNWLJDRFKDWWF\NHOWUDÀNHQVNDVHSDUHUDVIUnQPRWRUWUDÀNHQSnVW|UUHYlJDU /MXQJE\
 ,REVHUYDWLRQHQDYSODWVHQNRQVWDWHUDGHVHPHOOHUWLGDWWÁHUWDOHW*&DVSHNWHULRPUnGHW
var bristande. Nya gena vägar genom kvarteret Hammaren är därför en åtgärd som implementeras
LI|UVODJHWbYHQEHÀQWOLJDYlJDUI|UPRWRUWUDÀNI|UlQGUDVI|UDWWSULRULWHUDJnQJRFKF\NHO9lJHQ
VRPDYJUlQVDURPUnGHWL|VWI|UHVOnVEOLHQF\NHOIDUWJDWDRFK|YHUJnQJDUYLGYlJDUPHGPRWRUWUDÀN
J|UVXSSK|MGDRFKLDYYLNDQGHPDUNEHOlJJQLQJI|UDWWW\GOLJWSULRULWHUD*&WUDÀNDQWHUVVlNHUKHW
och framkomlighet.
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*nQJRFKF\NHOYlJDUPHGYLGDUHNRSSOLQJDU
SSOLQJDU

8WVQLWWNRUVQLQJLRPUnGHWVQRUUDGHO

.XOWXUPLOM|
Isacsson (2012:97) framhåller industriella
kulturmiljöers unika kvalitéer och Samuelsson
menar (2012: 150-152) att kulturarvet även
är identitetsskapande. I detaljplanen för
Sköndal i Lindesbergs kommun (2015:3)
ÀQQVOLNQDQGHDVSHNWHUPHGRPKXURPUnGHQ
med kulturhistoriska värden inte är ett hinder
för komplettering av bebyggelsen men
att de nya byggnaderna omfattas av krav
gällande såväl placering som utformning.
I centrumplanen för Ljungby kommun 2PUnGHPHGLQGXVWULHOONXOWXUPLOM|
(2008:21) uppmärksammas att kulturmiljö
omfattar både enskilda byggnader och hela kulturmiljöer och att kulturmiljöerna är viktiga för att
VNDSDHQYDULHUDGVWDGVPLOM|(WWVnGDQWUHVRQHPDQJÀQQHUVW|GLãWHOELHQėV  EHVNULYQLQJ
DYSODWVVSHFLÀNDVWUXNWXUHUVRPGHWYLNWLJDVWHDWWEHYDUDYLGHQRPYDQGOLQJLQWHQ|GYlQGLJWYLV
enskilda byggnader.
I Ljungbys kulturmiljöplan (2002) är tre byggnader i området utmarkerade och två av dessa bevaras
helt i gestaltningsförslaget, medan den tredje bevaras delvis. Dessa byggnader bör dock inte
förstås som solitära objekt utan som en del av en bevarad industrimiljö som kan stärka områdets
platsidentitet och bidra till att uppmärksamma dess historia. Den nya bebyggelse som tillkommer är
anpassad till dessa byggnaders skala och rumsliga egenskaper. Omkring träbyggnaderna i områdets
södra del föreslås lägre parhus, medan tornet i cementgjuteriets fabriksbyggnad kompletteras med
ett punkthus som på samma sätt som tornet ämnar att fungera som ett landmärke. Fabriksbyggnaden
föreslås omvandlas till bostadsfunktioner. Den sista kulturhistoriskt värdefulla byggnaden,
verkstaden med sågtak, behåller i förslaget sina funktioner - verkstadsutbildning och café.
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,QWHJUDWLRQ
,QWHJUDWLRQVHVDYÁHUDIRUVNDUHVRPHQGHO
av social hållbarhet och Gustavsson och
Elander (2013:51) menar att möjligheten att
erbjuda bostäder för människor med olika
I|UXWVlWWQLQJDUlUUHOHYDQWI|UGHWWD'HWÀQQV
få goda exempel ur de undersökta planerna
hur integration kan implementeras, men
Tierp (2011:77) antyder i sin översiktsplan
att det ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är
viktigt att integrera människor med utländsk
bakgrund. Under observationen av kvarteret
hammaren i Ljungby kunde det konstateras
DWW GlU ÀQQV WUH EHÀQWOLJD E\JJQDGHU I|U %RVWlGHUI|UVYDJDHNRQRPLVNDJUXSSHU
SS
ERVWlGHU 'HVVD LQNOXGHUDU Á\NWLQJERHQGH
studentlägenheter, lägenheter för f.d. missbrukare, dvs. bostäder för olika grupper, men som
alla kan ses som förhållandevis svaga ur ett ekonomiskt perspektiv. Nyexploatering leder ofta till
högre hyror och integrationsfokuset i planen ligger således i bevarandet av dessa byggnader. Då
nyare bostäder och lokaler förväntas ha högre priser ger kvarterets bestånd förutsättningar för
socioekonomisk integration.

9RO\PLOOXVWUDWLRQ|YHURPUnGHW

1\EHE\JJHOVHLEOnWW EHÀQWOLJL JUnWW
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$YVOXWQLQJ
I uppsatsens gestaltande förslag har praktiska aspekter från innehållsanalysen som gått att härleda
till den vetenskapliga litteraturen implementerats. Genom att realisera utvalda åtgärder från de
kommunala plandokumenten visar förslaget att många sociala hållbarhetsaspekter uppmärksammats
på kommunal nivå. För att kunna applicera de sociala hållbarhetsaspekter och -strategier som
REVHUYHUDWVYDUGHWHPHOOHUWLGLI|UVWDKDQGGH|YHUVLNWOLJDSODQHUQDVRPÀFNOLJJDWLOOJUXQGRFK
tjäna som exempel eller “best practice”. Detta trots att detaljplanerna till skillnad mot de översiktliga
SODQGRNXPHQWHQVSHFLÀNWEHKDQGODULQGXVWULRPYDQGOLQJVRPUnGHQ
(QI|UNODULQJNDQVHVLGH|YHUVLNWOLJDSODQHUQDVJHQHUHOODNDUDNWlUDWWGHLQWHlUOLNDSODWVVSHFLÀNW
bundna som detaljplaner och därmed enklare att applicera på andra projekt. Det kan dock också
ses som ett vidare argument för att de sociala hållbarhetsfrågorna faktiskt inte uppmärksammas på
samma sätt i detaljplaneringen av industriomvandlingsprojekt som i de undersökta kommunernas
översiktliga plandokument. En aspekt som inte kunde appliceras från de kommunala planerna
i större någon omfattning var integration som i plandokumenten förekommer förhållandevis
knapphändigt och inte kunde kopplas till teorins ställningstaganden om blandade bostadsformer för
ROLNDJUXSSHU9LVVDnWJlUGHULI|UVODJHWNDQRFNVnLIUnJDVlWWDVIUDPI|UDOOWGHWIDNWXPDWWEHÀQWOLJD
företag förlorar sina lokaler och trängs ut ur området när nya lokaler för främst bostäder uppförs,
GnGHWNDQOHGDWLOOHWWPLQVNDWDQWDODUEHWVSODWVHU'HQQDDVSHNWYLVDUW\GOLJWSnGHPnONRQÁLNWHU
som kan förekomma bara inom fältet för social hållbarhet.
*HVWDOWQLQJVI|UVODJHW NXQGH lYHQ SnYLVD DWW GH EHJUHSS VRP LGHQWLÀHUDGHV VRP VRFLDOW KnOOEDUD
i forskningsöversikten och som användes i form av nyckelord i innehållsanalysen skulle kunna
appliceras i en industriomvandling. Det bör dock problematiseras att en direkt jämförelse med
GHXQGHUV|NWDGHWDOMSODQHUQDEOLUKDOWDQGHGnGHVVDGRNXPHQWEHÀQQHUVLJSnHQDQQDQMXULGLVNW
UHJOHUDGQLYnRFKSODQI|UIDWWDUQDVDQQROLNWKDUYDULWWYXQJQDDWWJ|UDÁHUDYYlJQLQJDURFK´WUDGH
offs” för att få planerna realiserbara i en reell kontext. En ytterligare aspekt som gör jämförelsen
något besvärlig är att dessa planer, till skillnad från gestaltningsförslaget i Ljungby, inte är upprättade
PHGHQVSHFLÀNVRFLDOKnOOEDUKHWVDJHQGDLnWDQNH'HWWLOOWURWVYLVDUJHVWDOWQLQJVI|UVODJHWW\GOLJW
DWWGHEHJUHSSVRPLGHQQDXSSVDWVLGHQWLÀHUDWVVRPUHOHYDQWDI|UVRFLDOKnOOEDUKHWLQWHEDUDlU
applicerbara på en mer generell, översiktlig nivå utan faktiskt också går att applicera i konkreta
industriomvandlingsprojekt.
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Bilaga
([HPSHOSnIlOWDQWHFNQLQJ
Nedan redovisas ett urval av renskrivna fältanteckningar för nyckelordet Gång- och cykel och Tillgänglighet för
U|UHOVHKLQGUDGH )lOWDQWHFNQLQJDU I|U GHVVD lPQHQ JMRUGHV L ÁHUD IDOO DY REVHUYDWLRQHQHQ JHPHQVDPW I|U DWW VHGDQ
separeras vid analys av det insamlade materialet. Anteckningarna är ursprungligen antecknade den 21 april under
genomförd deltagande observation med start klockan 10:39 och avslut 12:31. Innan varje anteckning redovisas
tidpunkten för när denna påbörjades. Varje stopp redovisas i en bifogad karta.
1. 10:53 Vid passage av rondellen (i sydlig riktning) blir det en “omväg” för cyklister och gående som kommer från
vägen som kommer norr ifrån längst med busstationen (Fabriksgatan) då passagen är inskjuten. Om en ska till höger
(västlig riktning på Skånegatan) blir det ännu mer utav en omväg då vägpassage saknas norr om rondellen och den som
cyklar måste passera två vägar (Skånegatan och Fabriksgatan). Passagen vid övergångsstället är “uppdelad” för gående
RFKF\NOLVWHURFKWURWWRDUHQlUERUWWDJHQGlUF\NHOEDQDQlUPDUNHUDGPHQHQOLWHQNDQW NDQVNHFP ÀQQVNYDUGlU
det är markerat zebraränder för gångpassage.
2. 11:26 Mot Lagan och Laganvallen går en väg som bara kan användas av gående och cyklister. Infarten delas med
Hedins bil och är bred i början men blir smalare efter infarten. Asfalten på gc-vägen upplevs som nyare än körbanan då
den är jämnare. Vid infarten tar trottoaren slut och den väg som kommer från höger (när en står vänd mot cykelvägen
och lagan) har ingen “smooth” (avfasning så att trottoaren möter gc-vägen utan kant) nedfart. Trottoaren som kommer
IUnQYlQVWHUKDUSUHFLVHQVnGDQDYIDVQLQJ>/lQJUHLQSnVDPPDF\NHOYlJ@&\NHOYlJHQlUFDFPEUHG*&
vägen omringas av gräs och innanför staket till vänster och till höger (när en står vänd mot Laganvallen) växer björkar
PHG KlQJDQGH JUHQDUO|Y ,QQDQ SDVVDJH DY YlJHQ LQQDQ JDWDQ .XQJVJDWDQ  ÀQQV HWW KLQGHU I|U DWW F\NOLVWHU VND
stanna/sakta ner.
3. 11:37 När en angör området från Laganvallen är kanten till höger för trottoaren (samma som innan) nedfasad med
GHQYlQVWUDLQWHlUGHW3nPRWVDWWVLGDRPGHQE|MGDYlJHQ )DEULNVJDWDQ ÀQQVHQWURWWRDUNDQWVRPlUFDFP
hög. Den går att cykla upp på för någon som är van cyklist (dvs. inte nybörjare) men går nog inte komma upp för
PHGKMlOSDYUXOOVWROHOOHUUXOODWRU'HWÀQQVVHGDQLQWHKHOOHUQnJRQYlJVRPOHGHUJHQRPNYDUWHUHW5DNWIUDPOLJJHU
cementgjuteriet men marken är (troligen) privat (...senare besöks cementfabrikens tomt och vi kan konstatera att det
inte gick att passera genom området då ett staket avgränsade)
9lJHQlUI|UVHGGPHGJnQJRFKF\NHOEDQDPHQNlQQVVPDOI|UEnGDIRUWVNDIIQLQJVPHGHOQ'HWÀQQVLQJHQ
DYJUlQVQLQJPHOODQJnQJRFKF\NHOLYlJEDQDQRFKGHWHQGDVRPYLVDUDWWGHWlUDYVHWWI|UEnGDWUDÀNVODJHQlUHQ
vägskylt som visar att både gång- och cykel. Infarter till området är jämna utan trottoarkant (från gång-/cykelbanan in
i området).
*nQJRFKF\NHOEDQDQlULQWHJUHUDGRFKGHWÀQQVLQJHQPDUNHULQJLYlJEDQDQVRPVHSDUHUDUGHIUnQYDUDQGUD
Cykelbanan är tydligt separerad från vägbanan med gatsten och trottoarkant. Infartsvägar i området är jämna och har
LQJHQNDQW,QIDUWHUWLOOE\JJKDQGHORFKELOKDQGHONRUVDUF\NHOEDQDQ'HWÀQQVLQJHQPDUNHUDGYlJ|YHUJnQJWLOO/LGO
och Garvaren.
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