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Social hållbarhet är ett begrepp som är vida använt inom planering idag, men det 
har visat sig finns stora svårigheter i att implementera ett begrepp som i grund och 
botten handlar om välmående. På senare år har ekosystemtjänster blivit ett 
begrepp som dykt upp och börjat användas inom planering. Särskilt de kulturella 
ekosystemtjänsterna kan ses ha mycket gemensamt med de mål och aspekter som 
finns inom social hållbarhet. Går det att integrera de två begreppen för att på så 
sätt kunna hantera de svårigheter som finns i begreppet social hållbarhet?  

Syftet med uppsatsen är att undersöka möjligheten att använda kulturella 
ekosystemtjänster och social hållbarhet ihop som ett verktyg för att arbeta med 
social hållbarhet i den fysiska planeringen. Vidare är syftet är konkretisera detta 
genom att undersöka kommuners tillämpning av begreppet social hållbarhet i 
översiktsplanen samt vilka åsikter om begreppet som finns inom kommunen. 
Syftet konkretiserades genom att tre frågor ställdes upp som behandlar hur 
kommuner arbetar med och om ekosystemtjänster och social hållbarhet kan 
integreras samt hur en sådan integrering kan se ut.  

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sammanlagt åtta tjänstemän på två 
kommuner, Borås och Uddevalla, för att undersöka deras åsikter om att arbeta 
med social hållbarhet. De båda kommunernas översiktsplan analyserades även 
genom en innehållsanalys för att se hur kommunerna arbetar med social 
hållbarhet i översiktsplanen som är det vägledande dokumentet för planering i 
kommunen. Ytterligare innehållsanalyser genomfördes på fyra olika projekt, två 
som handlar om social hållbarhet och två om ekosystemtjänster i planeringen för 
att se om det redan idag finns likheter mellan projekt som handlar om social 
hållbarhet respektive ekosystemtjänster. 

Resultatet och analysen bekräftar att det finns en oklarhet i begreppet social 
hållbarhet och att ett verktyg för att arbeta med dessa frågor efterfrågas. I de 
projekt som undersöktes upptäcktes likheter mellan hur arbete med social 
hållbarhet resp. ekosystemtjänster förs idag. Det finns därför möjlighet att 
använda kulturella ekosystemtjänster och social hållbarhet ihop i ett samlat 
begrepp som kan kallas sociala ekosystemtjänster. Detta begrepp kan på ett 
tvärvetenskapligt och förvaltningsöverskridande sätt utformas till att bli en 
gemensam plattform och språk där perspektiv från ex. ekologer, planerare och 
sociologer hanteras.  

Genom att integrera begreppen kan de tillkortakommanden som finns i dem 
separat överbyggas genom att staden på ett tydligt sätt ses genom ett 
socioekologiskt perspektiv. Ett socioekologiskt perspektiv innebär att staden ses 
som en helhet, där delarna i staden har komplexa relationer till varandra.  

Relationen mellan kulturella ekosystemtjänster och mänskligt välmående är starka 
och när dessa synliggörs kan komplexiteten i social hållbarhet hanteras då 
begreppet kan brytas ner till att visa konkreta samband mellan miljö, planering 
och välmående.  
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.
“Nature is trying very hard to make us succeed, but nature does not depend on us.  

We are not the only experiment.”   
- R. Buckminster Fuller, amerikansk uppfinnare och visionär,  (Minneapolis Tribune, 1978) 

Citatet ovan av R. Buckminster Fuller illustrerar att naturen inte skapas och finns 
till av människan, utan att människan skapas och finns till av naturen. Naturen är 
alltså inte beroende av människan, men människan är beroende av den. I en värld 
som blir allt mer urbaniserad kan denna relation lätt glömmas bort och detta visas 
bland annat på att fyra utav nio planetära gränser har redan överskridits för vad 
som utpekas som en säker och hållbar användning av jorden (Stockholm 
Resilience Centre, 2015). Människan tar av jorden, men vem får stå för notan sen? 

År 2050 bedömer FN att 66% av jordens befolkning bor i en urban miljö och det 
är tydligt att steget från människan rurala rötter blir allt längre. För ca 100 år sen 
arbetade 46% av Sveriges befolkning i s.k. primära ekonomiska aktiviteter så som 
jordbruk, fiske och skogsbruk (SCB, 2014). År 2014 arbetade knappt 4% inom 
samma sektor (SCB, 2014). Den kontakt vi har med naturen har blivit mindre, 
men vårt beroende av naturen och de tjänster vi nyttjar därifrån, är samma om 
inte ökat. I det rurala samhället är relationen människa-natur stark, då det dagliga 
livet får stora konsekvenser om naturen inte kan ge oss det som vi behöver för att 
överleva. Uteblivet regn ger dåliga skördar vilket innebär en snål mathushållning 
osv.  Men när vi nu går på stenlagda gator i skuggan av höghus kan det vara svårt 
att minnas denna relation fastän vi fortfarande är en del i naturen, en del i ett 
mänskligt dominerat ekosystem (McDonnell, 2011, s. 7). Vi och våra städer 
existerar på de villkor som ekosystem och ekosystemtjänster ger. Tjänsterna kan 
delas upp i stödjande, reglerande, kulturella och försörjande och dessa tjänster 
nyttjar människan oavsett vilken miljö hen befinner sig i. Dessa tjänster är bland 
annat ren luft, vatten, mat och material till boende, kläder men även hälsa och 
välmående. Utan dessa hade den stenlagda gatan och huset som ger skugga aldrig 
funnits.  

Parallellt med den snabba urbaniseringen, har frågan om hållbarhet och hållbar 
utveckling blivit ett allt mer använt begrepp. Sedan begreppet fick global spridning 
1987 i rapporten ”Vår gemensamma framtid” av WCED, har begreppet snabbt 
försökts omsättas i praktiken världen över, men kanske inte på det sätt eller i den 
utsträckningen som var avsikten. Att arbeta med hållbar utveckling visar sig ha 
sina svårigheter. Begreppets öppna natur och överbryggandet mellan miljö och 
utveckling hade visserligen stor resonans vid dess introduktion då det är av en 
positiv natur och kan implementeras på flertalet sätt utifrån olika aspekter och 
intressen (Meadowcroft, 2000, s. 382). Men det är även denna öppenhet som ger 
upphov till oklarheter. Kritiker menar att begreppet bland annat är för ”luddigt” 
vilket gör att vilken policy om helst kan rättfärdigas med hänvisning till hållbar 
utveckling (Meadowcroft, 2000, s. 373) vilket gör begreppet oanvändbart.  
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Citat nedan är från förordet till ”Vår gemensamma framtid” och visar på att grunden 
i hållbar utveckling (så som det definieras i rapporten) är mänskligt välmående: 

“But first and foremost our message is directed towards people, whose well-being is the ultimate 
goal of all environment and development policies.”  

                                                        - (WCED, 1987, s. 8) (egen understrykning) 
 

För att säkerställa mänskligt välmående kopplas tre pelare till hållbar utveckling; 
ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet. Rapporten visar att människan står i 
en beroendeställning till naturen och att framtida utveckling inte kan ge avkall på 
socioekologiska och ekonomiska värden (Hopwood, Mellor, O', & O'Brien, 2005, 
s. 39), vilket kan kopplas till det beroende människan har gentemot ekosystem och 
de tjänster de tillhandahåller. En hållbar utveckling innebär också en hållbar 
hantering/nyttjande av ekosystem och ekosystemtjänster.  

Den sociala pelaren i hållbar utveckling har likt hela begreppet inneburit stora 
utmaningar. Det finns ingen övergripande definition om vad det innebär eftersom 
det är svårt att definiera vad mänskligt välmående egentligen innefattar. Med fokus 
på planering menar flertalet att det även är svårt att realisera och operationalisera 
begreppet (Boström, 2012, s.3; Murphy, 2012, s.15).  

Då det är obestridligt att människan har påverkat och påverkar jordens ekosystem 
samt nyttjar ekosystemens tjänster kan det tyckas naturligt att ekosystem och 
ekosystemtjänster är en del i planeringen, eftersom planering handlar i grund och 
botten om människans välmående och dess omvärld. Den svenska planeringen 
uppstod trots allt till viss del ur ett behov av att reglera stadsbyggandet med 
hänsyn till människors hälsa (Blücher, 2006, s. 134). I Agenda 21, en utveckling av 
Brundtland-rapporten, från 1992 benämns ekosystem som en viktig del i 
mänskligt välbefinnande, och att en integration mellan miljö och utveckling kan 
göra så att vi bättre kan skydda och sköta om ekosystemen (United Nations, 1992, 
s. 3). 2014 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att genomföra en 
kommunikationssatsning, dvs. en handling i syfte att lyfta fram hur viktiga 
ekosystemtjänster och biodiversitet är så att dessa kan arbetas in i ”ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och 
skäligt” (Regeringen, 2014, s. 1). Det kan därmed anses finnas stora möjligheter i 
att planera med ekosystemtjänster och att detta även uppmuntras.  

Det finns ett troligt samband mellan social hållbarhet och ekosystemtjänster, då 
båda handlar om människans välmående. I och med att det finns svårigheter i att 
arbeta med social hållbarhet och att ekosystemtjänster är ett begrepp som allt mer 
används inom planering, går dessa två begrepp att integrera till ett? Vad sker om 
ekosystemtjänster med social hållbarhet sammanförs?  Finns det en möjlighet att 
använda ekosystemtjänster som ett verktyg vid planering för social hållbarhet för 
att konkretiska begreppet och undvika dess ”luddiga” natur?  
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Gunnnarson-Östling et. al. (2013, s. 65) menar att det finns en generell 
överenskommelse politiker emellan att hållbar utveckling är något vi bör arbeta 
med, men hur detta arbete ska ske och sker är inte lika överenskommet på grund 
av att begreppet är öppet och kan tolkas på många olika sätt. Begreppet blir något 
av en ”empty signifier”, ett ord som låter bra och självklart men som sedan inte 
arbetas med på grund av att det är för komplext (Persson, 2013, s. 302).  

Samtidigt har ekosystemtjänster gjort ett stort intåg i planeringen och de två 
begreppen (social hållbarhet och ekosystemtjänster) kan till stor del samverka 
därför att de har många liknande aspekter och mål som kan användas inom 
planering.  Exempelvis menar Andersson et al (2014, p.152) att hälsa och 
välmående (som kan ses som en del i social hållbarhet) är nära relaterat till 
kvaliten, kvantiten och mångfalden av ekosystemtjänster. I detta är kulturella 
ekosystemtjänster särskilt viktiga (Bolund & Hunhammar, 1999, s. 298). Att 
sammankoppla människan och naturen kan vara en viktigt steg i att arbeta med 
social hållbarhet på att sätt som inte lämnar det till en ”empty signifier”.  

Finns det en möjlighet att sammanföra social hållbarhet och kulturella 
ekosystemtjänster och därmed arbeta med social hållbarhet på ett konkret sätt? 
Kan kulturella ekosystemtjänster fungera som ett verktyg för planering för social 
hållbarhet?  

Syftet med uppsatsen är att undersöka möjligheten att använda kulturella 
ekosystemtjänster och social hållbarhet ihop som ett verktyg för att arbeta med 
social hållbarhet i den fysiska planeringen. Vidare är syftet är konkretisera detta 
genom att undersöka kommuners tillämpning av begreppet social hållbarhet i 
översiktsplanen samt vilka åsikter om begreppet som finns inom kommuner.  

För att uppnå syftet med detta arbete och besvara den mer generella 
problemformuleringen har tre frågor utformats. Den första och andra frågan är 
utformade så att de i sin tur besvarar fråga tre. Fråga tre kan därmed ses som 
själva kärnfrågan i uppsatsen.  

1. Hur arbetar de utvalda kommunerna idag med social hållbarhet, särskilt i 
översiktsplanen, och vilka åsikter finns bland tjänstemännen om 
begreppet? 

2. Hur kan social hållbarhet och kulturella ekosystemtjänster integreras?  
2.1 Vilka exempel på arbete med social hållbarhet finns det idag i Sveriges 
kommuner eller svenska myndigheter och vart, om alls, tangerar det 
arbetet med kulturella ekosystemtjänster?  
2.2 Vilka exempel på arbete med ekosystemtjänster finns det idag i Sveriges 
kommuner eller svenska myndigheter och vart, om alls, tangerar det 
arbetet med social hållbarhet? 
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3. På vilket sätt kan kulturella ekosystemtjänster vara ett användbart verktyg 
vid arbete med social hållbarhet? 

Hållbar utveckling och ekosystemtjänster är två begrepp som innefattar många 
olika grenar. Att lyfta alla aspekter, perspektiv och kritik mot begreppen är inte 
möjligt inom uppsatsens tidsramar. Därför måste arbetet avgränsas.  

I arbetet kommer det inte diskuteras utförligt om begreppen hållbar utveckling 
och social hållbarhet varande eller icke-varande. Problematiken i begreppen 
kommer att lyftas för att visa på de övergripande problemen i tillämpningen men 
inte att utreda och diskutera begreppen vidare. 

Arbetet avgränsas med att endast se på ett fåtal utvalda kommuner i Sverige. De 
utvalda kommunerna är Borås och Uddevalla vilka presenteras utförligare under 
”4.1Urval” i metodkapitlet. Syftet med att ta med flera kommuner i arbetet är att 
få ett bredare underlag för att kunna föra en kvalitativ diskussion och se hur/om 
kommunerna har liknande upplevelser. I arbetet analyseras även endast 
kommunernas översiktsplan, även om andra plandokument kan vara intressanta. 
Detta är för att översiktsplanen, trots att den inte är bindande och planarbetet kan 
ta en annan väg, visar vad kommunen vill åstadkomma med sin planering.  

En ytterligare avgränsning är att endast se på de kulturella ekosystemtjänsterna, så 
som nämnts i uppsatsens syfte. Ekosystemtjänster delas vanligen upp i fyra 
kategorier; stödjande, reglerande, kulturella och försörjande (läs mer om detta 
under avsnitt ”2.2 Ekosystem och ekosystemtjänster”). Social hållbarhet relaterar 
till alla dessa kategorier, men det finns en risk att arbetet blir för stort om alla 
kategorier tas med. Därför fokuserar arbetet på de tjänster som ses har mest 
relation till mänskligt välmående (Anderssson, o.a., 2014, s. 447). Samtidigt är det 
viktigt att notera att i ”verkligheten” går det inte att välja ut enskilda tjänster, utan 
de olika tjänsterna samverkar på ett ytterst komplext sätt (Daily, 1997 s.3). Denna 
problematik kan i sig ses som en kritik mot arbetet eftersom det begränsas det och 
en del av dess applicerbarhet.   

1.4.1 Ram, verktyg eller fokus? 
Inom planering talas det om att planeringen kan använda olika verktyg för att 
uppnå önskade mål eller utfall. Planering i sig är ett verktyg för att kunna hantera 
framtidens utmaningar och det finns många andra aspekter inom planering som 
kan användas som verktyg. Hållbar utveckling kan ses som ett långsiktigt verktyg 
för att säkerställa att framtidens generationer kan få leva ett gott liv.  
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Att använda begreppet verktyg kan ses som en avgränsning i arbetet som 
bestämmer vad arbetet ska fokusera på.  Det går att i detta arbete se 
ekosystemtjänster som dels ett ram för att undersöka social hållbarhet, dels ett 
fokus för att arbeta med social hållbarhet och dels ett verktyg. Begreppet verktyg 
har valts då avsikten är att se hur ekosystemtjänster kan användas vid arbete för 
social hållbarhet, likt hur en hammare används för att slå i en spik (sig figur 1). En 
ram och ett fokus ger inte de möjligheterna på samma sätt, då de blir mer 
avgränsare än medel.  

För att underlätta läsning av uppsatsen ställs en disposition upp. Den visar 
kortfattat hur varje avsnitt är upplagt och vad det innehåller

I inledningen presenteras en bakgrund till ämnet, syfte, problemformulering, 
forskningsfrågor, avgränsning och en kort begreppsutredning. 

I forskningsöversikten beskrivs kortfattat vad hållbar utveckling och social 
hållbarhet är och vilka svårigheter som ligger i begreppen. Här visas även två olika 
typer av arbeten som tidigare gjorts om ekosystemtjänster då dessa två ofta dyker 
upp i litteratur om ekosystemtjänster. Sedan visas relationen mellan 
ekosystemtjänster och planering. I forskningsöversikten redovisas även 
miljörättvisa som är en intressant aspekt att undersöka i relation till hållbarhet. 
Avsnittet anslutas med en kort sammanfattning om vad som tas med av 
forskningsöversikten vidare in i arbetet.  

Det teoretiska perspektivet tas tre olika ämnen upp. Först undersöks social 
hållbarhet, sedan urban ekologi och sist plan-och miljöparadigmet. Dessa tre 
sammanställs sedan i en kort sammanfattning om vad som tas vidare från det 
teoretiska perspektivet in i analysen av arbetet

Figur 1 Ekosystemtjänster som en ram, ett fokus eller ett verktyg? 
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I metodavsnittet redogörs för hur arbetets empiri samlades in via 
semistrukturerade intervjuer samt kvalitativ innehållsanalys. Här redovisas även 
varför begreppet ”verktyg” har valts framför ram eller fokus för att beskriva hur 
kulturella ekosystemtjänster och social hållbarhet kan integreras.  

Här presenteras uppsatsens resultat och analys. Avsnittet är upplagt så att det 
följer arbetets tre olika frågor. Fråga 1 redovisas utifrån innehållsanalys av 
översiktsplaner och intervjuerna för att sedan analyseras. Analysen är uppdelad i 
två delar där den sista delen visar en sammanställning av analysen. Fråga 2 och 
dess underfrågor redovisas utifrån innehållsanalysen av fyra olika projekt, två om 
social hållbarhet och två om ekosystemtjänster i planering. Fråga 3 redovisas 
utifrån intervjuer, men även i analysen då svaret på frågan grundas på resultatet 
och analysen av fråga 1 och 2.  

Här redovisas syftet med arbetet och svaren på arbetets forskningsfrågor samt en 
kort redovisning av den kritik som kan riktas mot att använda ekosystemtjänster 
och social hållbarhet på ett integrerat sätt.  

I detta avsnitt diskuteras resultatet och analysen och vad som uppkom som 
intressant i denna. Här presenteras även vad som skulle kunna utvecklas vid en 
vidare forskning om ämnet. 

  



Sociala ekosystemtjänster –  
Social hållbarhet och kulturella ekosystemtjänster som ett integrerat begrepp i fysisk 
planering  
Josefin Franzén 
2016-06-14 

15 



Sociala ekosystemtjänster –  
Social hållbarhet och kulturella ekosystemtjänster som ett integrerat begrepp i fysisk 
planering  
Josefin Franzén 
2016-06-14 

16 

I detta avsnitt presenteras en forskningsöversikt som visar nuvarande 
forskningsläge om ekosystemtjänster och social hållbarhet. Avsnittet börjar med 
en kort sammanfattning om svårigheterna kring begreppen ”hållbar utveckling” 
och ”social hållbarhet”. Sedan undersöks ekosystemtjänster och social hållbarhet i 
relation till fysisk planering för att slutligen undersöka miljörättvisa i relation till 
hållbarhet.  

Som tagits upp i inledningen är hållbar utveckling och hållbarhet begrepp som 
används flitigt och har blivit etablerat. Inom planering är en hållbar utveckling 
”självklart” då det är inskrivet i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) samt 
Miljöbalken (1998:808), de två övergripande lagarna som reglerar planering.  

”1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 
Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.” 

                                                           - (SFS 2010:900) 1 kap. 1§ (egen betoning)  

Begreppet är medvetet flexibelt vilket öppnar upp för möjligheten att anpassa 
begreppet till lokala förutsättningar och rådande kontexter. Men detta innebär 
också att det kan finnas svårigheter att fånga vad begreppet innefattar samt att det 
kan användas som ett rättfärdigande av åtgärder som egentligen inte är hållbara 
(Persson, 2013, s. 302). Exempel på detta är ”green-washing”, när ett företag eller 
liknande marknadsför sig själva som ”gröna” när det redovisade materialet som är 
”grönt” bara står för ett par procent att företagets hela produktion eller utsläpp. 
Att vara hållbar blir istället ett PR-trick (EnviroMedia Social Marketing och the 
University of Oregon, 2016). Hållbar utveckling som ett koncept resulterar 
därmed i stora skillnader i implementation av begreppet och i en osäkerhet i hur 
begreppet ska implementeras i hållbarhetsprocesser (Keskitalo & Liljenfeldt, 2012, 
s. 16).  

Att det inom kommunal planering kan vara svårt att arbeta med begreppet belyses 
av bl.a. Persson (2013) och Keskitalo och Liljenfeldt (2012). Persson (2013, s.301) 
menar att det verkar som många kommuner inte förändrat sin planering 
nämntvärt efter intåget av hållbarhetsparadigmet, utan snarare fortsatt som 
”business as usual”1. Kommunen har istället anammat begreppet men låtit 
planering fortgå som innan, då planeringen från första början kan ses som hållbar 
(Persson, 2013, s. 311). Persson menar då att hållbarhet har blivit en ”empty 
signifier”, ett positivt ord där planering ”automatiskt” har blivit hållbart (Persson, 
2013, s. 312). Ett annat problem med hållbarhetsbegreppet är att komplexiteten i 

1 Med ”business as usual” menas att istället för att aktivt göra förändringar efter exempelvis ett 
kommunalt beslut om hållbar utveckling i kommunen, fortsätter planeringen på samma spår som 
innan den påstådda förändringen skedde. Arbetet pågår alltså precis som vanligt, oavsett rådande 
omständigheter eller förändringar. 
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hållbarhetsfrågan kan verka avskräckande och att det kan vara svårt att gå från 
vision till handling (Keskitalo & Liljenfeldt, 2012). I de kommuner som Keskitalo 
och Liljenfeldt (2012, s. 23) undersökte uppkom det att kommunerna uttryckte 
problem rörande djupet av arbetet, variationen av det samt att det ofta var 
projektberoende. De hade även åsikter om att de endast fick begränsad vägledning 
och finansiering.  

Social hållbarhet ett svårt definerat begrepp inom hållbar utveckling. Detta kan 
bero på att det handlar om något så svårfångat som ”mänskligt välmående”, en 
parameter som förändras från person till person och från kultur till kultur.. Det är 
även oklart vilket mål social hållbarhet har (Littig & Gribler, 2005, s. 67). Detta 
kan ses i de olika inriktningarna som finns inom hållbar utveckling, där det finns 
olika grader av social och ekologisk betydelse inom de olika inriktningarna (se: 
Hopwood, Mellor, O', & O'Brien, 2005).  Social hållbarhet är även den pelare som 
fokuseras minst på inom arbete med hållbar utveckling vilket kan ge ytterligare en 
insikt i att begreppet kan ses som svårhanterligt (Littig & Gribler, 2005, s. 
67;Giddings, Hopwood, & O'Brien, 2002, s. 189). I det teoretiska perspektivet 
(Avsnitt 3) undersöks social hållbarhet vidare. 

Ekosystem är ett ekologiskt system som innefattar allt levande och dess livsmiljö 
inom ett område. Systemen kan vara små (ex. mikrober) eller stora (hela jorden) 
och är inte helt slutna utan de tar emot och avger energi och materia 
(Nationalencyklopedin, 2016). Från ekosystem får vi ekosystemtjänster vilket är de 
villkor och processer i vilka de naturliga ekosystemen upprätthåller och tillgodoser 
mänskligt liv (Daily, 1997, s. 3). Tjänsterna som ekosystemen tillhandahåller delas 
vanligen upp i fyra olika kategorier som är beskrivna i Millenium Ecosystem 
Assessment (MA) från 2005. Dessa kategorier är: stödjande, reglerande, kulturella 
och försörjande. De stödjande tjänsterna är grunden och upprätthåller de andra. 
Dessa tjänster är bland annat biologisk mångfald, ekologiskt samspel, skapande av 
bördig jordmån och tillhandahållande av habitat. De reglerande är klimatreglering, 
vattenrening och pollinering. De kulturella är hälsa, sinnliga upplevelser, sociala 
interaktioner, naturpedagogik och symbolik och andlighet och de försörjande är 
matproduktion, färskt vatten och tillhandhållande av material (Millennium 
Ecosystem Assessment, 2005a, s. vi). Kategorierna som MA ställer upp är 
relaterade till mänskligt välmående, dvs. hur relaterar ekosystemtjänsterna med 
vissa aspekter av mänskligt välmående (Millenium Ecosystem Assessment, 2005b, 
s. 28) så som ex. hälsa, trygghet, skydd för väder och vind, respekt och rent vatten. 
Hur kan kulturella ekosystemtjänster påverka detta?  

Ekosystemtjänster går att finna i princip alla miljöer, gröna som blå. I en stad kan 
ekosystemtjänster hittas exempelvis i parker, vildvuxna ödetomter, anlagda 
vattenspeglar och i naturliga vattenmiljöer.  

Ekosystemtjänster i den urbana miljön kallas urbana ekosystemtjänster. Det som 
skiljer ekosystemtjänster och urbana ekosystemtjänster åt är att de även räknar in 
demografi, sociala och ekonomiska strukturer och fluktuationer som en påverkan 
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på de ekologiska strukturerna. I urbana miljöer skapas socioekologiskt system på 
ett sätt som inte sker i rurala miljöer. Socioekologiska system utmärks av en hög 
befolkningstäthet, den byggda miljön och näringar som inte förlitar sig på skörd 
eller utvinning av naturresurser. Urbana ekosystem kan dock skifta mellan urbana 
och rurala områden, särskilt när det gäller kulturella tjänster så som social 
sammanhållning, kunskap och rekreation (Grove, 2009, s. 283). I denna uppsats 
talas det om dessa urbana ekosystemtjänster, även om bara ordet 
ekosystemtjänster används. Detta är för att uppsatsen utgår från den urbana 
miljön och relationen mellan människa och miljö är därför viktig att ta med.  

2.2.1 Kulturella ekosystemtjänster  
Denna uppsats fokuserar på de kulturella ekosystemtjänsterna då de kan ses vara 
mest involverade i mänsklig aktivitet. I MA (2005b) beskrivs kulturella 
ekosystemtjänster som de icke-materiella vinsterna som människor får genom 
själslig uppfyllelse, kognitiv utveckling, reflektion, rekreation och estetiska 
upplevelser (Millenium Ecosystem Assessment, 2005b). Tjänsterna uppkommer 
därmed i en interaktion med mänsklig aktivitet. Till skillnad från ex. de reglerande 
tjänsterna som sker utan att människan interagerar med naturen sker de kulturella 
tjänsterna endast i ett utbyte med människa och att denna interagerar med 
naturen. Detta visar på det symbiotiska förhållande som finns mellan människa 
och natur i vissa sammanhang. Till skillnad från de andra ekosystemtjänsterna 
finns det inte ett tydligt monetärt värde i de kulturella ekosystemtjänsterna, utan 
de är beroende av individuella värderingar (Milcu, Hanspach, Abson, & Joern, 
2013, s. 1). De kulturella ekosystemtjänsterna har även en stor mångfald som ofta 
ignoreras och Daniel et al (2012, s. 8813) menar att hela begreppet inte tas som en 
viktig faktor vid arbete med ekosystemtjänster då det handlar om något om är 
”ogripbart”, ”subjektivt” och ”icke-kvantifierbart i monetära termer”.  

Enligt MA går det att dela upp tjänsterna i fem aspekter så som illustreras i figur 2: 
hälsa, sinnliga upplevelser, sociala interaktioner, naturpedagogik samt symbolik 
och andlighet (Millenium Ecosystem Assessment, 2005b, s. 29). Andra 
kategorisering hade kunnat vara de icke-materiella vinsterna som finns inom 
kulturella ekosystemtjänster (själslig uppfyllelse, kognitiv utveckling, reflektion, 
rekreation och estetiska upplevelser) eller de tre huvudgrupperna som MA (2005a, 
s.vi) ställer upp: Estetik, spirituell, utbildning och rekreation.  

Den kategorisering som används anses dock vara den som gör begreppet mest 
greppbart och preciserat. Det är även denna kategorisering som tycks vara 
vedertagen i både forskning, policyarbete eller annat arbete om ekosystemtjänster. 
Kritiken mot att ha en sådan här kategorisering är att det subjektiva i tjänsterna 
ignoreras samt mångfalden inom tjänsterna (Daniel et al, 2012, s. 8813; Milcu et al, 
2013, s. 7).  
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De kulturella ekosystemtjänsterna kan likt alla ekosystemtjänster upplevas i de 
flesta miljöer. För att konkretisera figur 2 kan en stadspark tas som exempel. I 
denna park kan hälsa upplevas genom rekreation. I parken kan det även utövas 
spirituella aktiviteter som är knutna till naturen, ex. naturreligion. Här går det att 
uppleva sinnliga upplevelser så som fågelkvitter, skolbarn kan studera naturlivet 
och lära sig om naturen och är sker möten som stärker de sociala interaktionerna.  

Ekosystemtjänster inom planering är ett begrepp som dykt upp under de senaste 
åren genom olika initiativ som tagits. Själva begreppet ekosystemtjänster är inte 
nytt, utan har funnits i snart 50 år för att förklara de tjänster som vi människor 
nyttjar via naturens ekosystem. Ekosystem och hotet mot dem nämns även i 
Brundtland-rapporten, och i Agenda 21 tas de upp att det är viktigt att bevara och 
förstärka ekosystemen genom att uppmuntra och stödja kunskaper om dem. 
Ekosystem och dess tjänster har således varit en viktig del i planeringen de senaste 
30 åren, eftersom planering är ett viktigt verktyg för att uppnå de mål som sätts ut. 
Det finns ett antal metoder som har arbetas fram för att arbeta med 
ekosystemtjänster och dessa kan kopplas till både planering som en 
beslutsfattande process och till social hållbarhet (även om det begreppet social 
hållbarhet inte används). ”Millenium Ecosystem Assessment (MA)”, som tagits upp 
tidigare i beskrivningen av kategoriseringen av ekosystemtjänster, är en rapport 
som används flitigt inom planering med ekosystemtjänster p.g.a. denna 
kategorisering. Efter MA utkom” The Economics of Ecosystems and Biodiversity 
(TEEB)” som utgår från MA men som lägger in mer ekonomiska värderingar 
vilket är intressant att ta upp eftersom det finns de som hävdar att 
ekosystemtjänster bör värderas monetärt och andra som menar att de inte bör 
göra det. I denna metod är även Sveriges miljö- och energidepartement med som 
partner. Det finns även andra metoder/projekt (ex. CICES2013) men dessa är de 
två som dyker upp mest vid läsning om planering och ekosystemtjänster och kan 
ses som grunden i att arbeta med ekosystemtjänster.    

2.3.1 Millenium Ecosystem Assessment (MA) 
År 2001 startades Millenium Assessment (MA), ett initiativ som utfördes under 
Förenta Nationerna och koordinerat av Förenta Nationernas miljöprogram. Det 

Figur 2 De fem kulturella ekosystemtjänsterna kategoriserat enligt MA (2005b, s.29). 
Tjänsterna går att uppleva på många sätt ex. genom att spela fotboll i en park, att 
sitta och lyssna på fågelkvitter eller träffa andra människor. Kategorierna är de som 
ofta används vid forskning, policyarbete eller annat arbete med ekosystemtjänster.  
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styrdes även av en styrelse bestående av representationer från internationella 
institutioner, regeringar, företag, icke-statliga organisationer samt 
ursprungsbefolkning (Millennium Ecosystem Assessment, 2005a, s. ii). Utkomsten 
av arbetet var en rapport som är en sammanställning av 1360 experter och 
forskares arbete. Experterna och forskarna kommer från olika länder och olika 
bakgrund, från miljöekonomer till biologer (Millenium Ecosystem Assessment, 
2005c).  

Syftet med MA var att utvärdera konsekvenserna av förändringar av ekosystem 
för mänskligt välmående och att skapa en vetenskaplig bas för åtgärder som 
behövs för att stärka bevarandet och det hållbara användandet av ekosystem 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005a, s. v). MA undersöker hur 
förändringar i ekosystem påverkar mänskligt välmående och har ett ramverk som 
är liknar urban ekologi:  

“People are integral parts of ecosystems and that a dynamic interaction exists between them and 
other parts of ecosystems, with the changing human condition driving, both directly and indirectly, 

changes in ecosystems and thereby causing changes in human well-being.”  
                                                             - (Millennium Ecosystem Assessment, 2005a, s. 

v) 

Tanken med MA är att det ska bli använt bland annat som ett sätt att identifiera 
prioritering för åtgärder, som en riktlinje för framtida utvärderingen, som ett 
ramverk och en källa för verktyg för utvärdering, planering och förvaltning ochför 
att ge insyn rörande konsekvenserna av beslutsfattande på ekosystem (Millennium 
Ecosystem Assessment, 2005a, s. ix).  I MA definieras de fyra olika typer av 
ekosystemtjänster som brukar användas som uppdelning: Stödjande, reglerande, 
kulturella och försörjande. MA visar även på hur människans välmående och 
ekosystemtjänster relaterar, så som illustreras i figur 3. Figur 3 utgår från en figur 
som redovisas i MA och visar länkarna mellan de olika ekosystemtjänsterna och 
delar av mänskligt välmående och svaga/starka dessa är. Figuren visar även i 
vilken utsträckning det är möjligt att med socioekonomiska faktorer påverka 
styrkan i dessa kopplingar. MA menar att i denna figur är det även viktigt att 
poängtera andra faktorer som påverkar mänskligt välmående förutom 
ekosystemtjänster vilka handlar om ekonomiska, sociala, tekniska och kulturella 
faktorer (Millennium Ecosystem Assessment, 2005a, s. vi). Det får inte heller 
glömmas bort att det inte är en ensidig relation mellan ekosystem och mänskligt 
välmående. Förändringar i mänskligt välmående påverkar även ekosystem 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005a, s. vi). En förändring i tillgången på 
näringsrik mat kan ex. leda till att en annan gröda börjar odlas vilket leder till en 
förändring i det lokala ekosystemet då de insekter och djur som levde av den 
första grödan nu dör ut.  

Arbetet visar att jordens ekosystem har förändrats pga. mänsklig påverkan. 
Samtidigt som en degradering av dem bidragit till en betydande nettoökning av 
mänskligt välmående och ekonomisk utveckling, har denna ökning skett på den 
växande bekostnaden i form av en ökad risk för ickelinjära förändringar och 
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förvärrande av fattigdom. Utmaningarna som finns i att kunna fortsätta utnyttja 
ekosystemtjänster och samtidigt inte degradera dem är stor, men enligt rapporten 
finns det möjligheter för att stärka och bevara ekosystem men att stora 
förändringar måste ske inom institutioner och regeringar, via ekonomi och andra 
incitament, genom sociala och beteendeförändringar och genom teknisk respons 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005a, ss. 1,18).  

2.3.2 The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) 
”The economics of ecosystems and biodiversity (TEEB)” har som namnet anger 
en mer ekonomisk inriktning till ekosystem än MA och undersöker vilka 

Figur 3 Länkarna mellan ekosystemtjänster och mänskligt välmående (figur baserad 
på MA (2005a, s.vi) Ekosystemtjänster är beroende av det liv som finns på jorden 
och biodiversitet. Inom ekosystemtjänster finns det fyra kategorier som i sin tur 
innefattar en del faktorer. Dessa relaterar till mänskligt välmående på olika sätt.  
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ekonomiska värden som finns inom ekosystemtjänster. TEEB leds av FN:s 
miljöprogram och har många andra partners så som EU, UK government’s 
Department for the Environment, Food and Rural Affairs, SIDA och Sveriges 
miljö- och energidepartement (TEEB, 2010, s. 2). TEEB har gett upphov till 
flertalet rapporter som har skrivits av olika forskare. För att implementera TEEB 
har en guide tagits fram av bland annat FN:s miljöprogram, ”Helmholtz Centre 
for Environmental Research (UFZ)”, ”Deutsche Gesellschaft fuer Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ)” och ”Institute for European Environmental Policy 
(IEEP”) (TEEB, 2016).  

Genom att se på ekosystemtjänster och det naturliga kapitalet menar TEEB att de 
vinsterna som ekosystemtjänster ger kan lättare ses. Genom att upprätthålla det 
naturliga kapitalet kan flödet av ekosystemtjänster bibehållas vilket ser till fortsatt 
mänskligt välmående (TEEB, 2010, s. 7). Några ekosystem har redan ett monetärt 
värde ifall de ger tjänster som konsumeras så som mat och material. Andra 
ekosystemtjänster är inte en konsumtionsvara så som spirituella, rekreationella och 
kulturella tjänster och även om de influerar ex. politiska beslut värderas inte dessa 
tjänster monetärt (TEEB, 2010, s. 7).  Dessa är osynliga värden vilket TEEB 
menar innebär problem vid beslutsfattande då dessa värden överses. Det kan 
finnas ett synligt monetärt värde samtidigt som de osynliga värdena ignoreras 
vilket gör att den totala kostnaden inte räknas med. Som exempel tas 
skogsavverkning, där det finns en stort synligt monetärt värde men även stora 
osynliga värden. Avverkningen ger monetär avkastning, men de osynliga värdena 
ignoreras vilket gör att boende i närområdet inte får de resurser och tjänster av 
skogen de behöver för att överleva (TEEB, 2010, s. 9).  Att inte räkna med de 
osynliga värdena har enligt TEEB varit en av orsakerna till degraderingen av 
ekosystemtjänster (TEEB, 2010, s. 9).  

För att värdera ekosystemtjänster föreslår TEEB en trestegs-metod. Först ska 
värdet identifieras, sedan demonstreras och sedan fångas (TEEB, 2010, ss. 11-12). 
I detta måste gränser, risker och komplexitet tas med som faktorer. Genom denna 
struktur är målet att beslutsfattare ska se bredden på tjänsterna, visa deras 
ekonomiska värde och där det är möjligt integrera de värdena i beslutsfattandet 
(TEEB, 2016).  

I MA kopplades ekosystemtjänster och mänskligt välmående ihop genom en 
undersökning om hur förändringar i ekosystemen påverkar människan. Att miljö 
och människa är nära sammankopplade är dock inget nytt påfund utan relationen 
har funnits i tusentals år (Daily, 1997, s. 5). Inom planeringen har gröna värden 
varit en viktig faktor genom årtionden, från Howards trädgårdsstäder till de gröna 
miljonprogrammen till dagens planering med gröna tak och vertikala 
fasadodlingar. Alla dessa olika planeringsideal är kopplade till en sak: människans 
välmående i någon form.   
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De rekreationella värdena som kulturella ekosystem ger menar Bolund och 
Hunhammar (1999, s. 298) kan vara den högst värderade tjänsten i en urban miljö. 
I områden som har nära till gröna värden så som parker är det mer troligt att 
områdets invånare utövar fysisk aktivitet, har bättre hälsa och en längre livslängd. 
Utomhusaktiviteter är även associerat med känslor av vitalisering samt att de 
lindrar stress, ilska och depression (Douglas, 2012, s. 388). Ett exempel på 
naturens inverkan på människan är studien som Roger Ulrich genomförde på 80-
talet som visade att patienter på sjukhus som har ett rum som vetter mot en park 
hade 10 % snabbare återhämtning och behövde 50 % mindre smärtlindring 
(Ulrich, 1984, s. 2). Andra tjänster i staden som ekosystem ger som är viktiga för 
människans hälsa är ex. luftrening, bullerreducering och klimatreglering (Bolund 
& Hunhammar, 1999, ss. 295-296). Dessa hamnar inte direkt under kulturella 
ekosystemtjänster, men som tagits upp tidigare ger de olika tjänsterna synergier 
och påverkar varandra vilket gör det svårt att göra en hård särskiljning mellan de 
olika tjänsterna. 

Det är dock inte bara hälsa som ekosystemtjänster i planeringen relaterar till. 
Andra aspekter av social hållbarhet såsom social sammanhållning påverkas även 
av grön- och blåstruktur (Douglas, 2012, s. 388). Shafer et al (2000, s. 173) menar 
att tillgången till s.k. ”greenway trails” i USA2  har inte bara stora rekreationella 
värden, utan användarna upplever även att sådana ”trails” stärker hela samhällets 
självkänsla och identitet. Samspelet mellan samhället och miljö blir ett mått på s.k. 
”livability” vilket kan relateras till social hållbarhet då det handlar om trivsel, 
fungerande vardagsliv, integration och rättvisa (Shafer, Lee, & Turner, 2000, s. 
176;Tunström, 2014, s. 19).  

Ekosystemtjänsterna i den urbana miljön fås genom grön- och blåstruktur och 
finns i många olika skalor. Från det enskilda trädet, till parken, till trädgården till 
kyrkogården, kan städer sägas ha ”novel ecosystems” (”nya ekosystem”) där det 
finns en mångfald av olika värden (Anderssson, o.a., 2014, s. 446). Genom en 
planering som tar hänsyn till ekosystemen kan de bevaras och/eller stärkas och i 
vissa fall även skapas både på privat och offentlig mark.  

Även om ekosystemtjänster i planeringen precis har börjat användas i en större 
utsträckning kan det vara ett sätt att inte bara integrera social hållbarhet utan även 
en möjlighet att skapa hållbara städer på ett sätt som inte gjorts tidigare. Ahern et 
al (2014, s. 255) menar att fler och fler börjar inse att ekosystemtjänster bör 
integreras i planeringen, men att det i traditionell planering ofta förlitas på att 
kunskapen och kompetensen redan finns för att implementera idéerna vilket 
hindrar utvecklingen.  För att driva planeringen framåt krävs det att arbetet förs 
tvärvetenskapligt tillsammans med forskare, planerare och invånarna för att 
potentialen av att planera med ekosystemtjänster ska nå fram (Ahern, Cilliers, & 
Niemelä, 2014, s. 255). Andra sätt att integrera ekosystemtjänster i planeringen är 
att ha involvera invånarna på en lokal nivå, i deras egen närmiljö.  Andersson et al 

En typ av grön korridor med naturlig grönska som används för både icke-motordriven transport 
och rekreation. 
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(2014, s. 445) menar att det idag är ett problem med att människor har förlorat 
relationen till naturen och inte förstår hur deras och andras handlingar påverkar 
ekosystemen och ekosystemtjänsterna. Nuvarande planering tar inte heller hänsyn 
till de ekologiska och sociala synergierna mellan ekosystemtjänsterna. Genom att 
återkoppla människan till naturen är deras förhoppning att genom governance och 
lokal involvering stärka relationen igen och därmed stärka ekosystemtjänsterna via 
en slags förvaltarskap (Anderssson, o.a., 2014, ss. 448-449). Att involvera 
ekosystemtjänster i planering kan även vara ett sätt för att spara grönstrukturerna i 
städer där ekosystemtjänsterna betydelse undervärderas (Neimelä, o.a., 2010, s. 
3227). Neimelä et al (2010, s. 3237) skriver dessutom att även om begreppet är 
nytt för många aktörer inom planering, ser många att det finns fördelar med att 
använda begreppet då det kan förklara och betona vikten av att ha en fungerande 
grönstruktur i staden.  

Ekosystemtjänster är ett antropocentriskt begrepp, dvs. det utgår från mänskliga 
behov och inte miljömässiga behov vilket har fått kritik då det menas att detta kan 
leda till ett utnyttjade av ekosystemtjänster istället (Schröter, o.a., 2014, s. 515). 
Antropocentrism är ett begrepp som betyder att människan är i centrum 
(Nationalencyklopedin, 2016). Vid värdering av ekosystem kallas även detta för 
utilitarism vilket betyder att naturliga komponenter har ett värde i den omfattning 
de tilldelar människan tillfredställelse (Goulder & Kennedy, 1997, s. 24).   

Kritiker mot att använda ekosystemtjänster som begrepp menar att 
antropocentrism är ett synsätt där människan ses som separerad från och högre 
stående än naturen (Hoffman & Sandelands, 2005, s. 144) och det är ofta 
antropocentrism som beskylls för att vara den största orsaken till miljöförstöring 
(Kidner, 2014, s. 465). En person med ett stark antropocentriskt synsätt bryr sig 
bara om människans välfärd och skulle kunna leva i en värld utan natur så länge 
det fanns tillräckligt med luft, vatten och material. Motsatsen till antropocentrism 
är biocentrism. En person med ett starkt biocentriskt synsätt menar att människan 
inte är mer värt än något annat och skulle föredra en värld med färre människor 
som samtidigt har en sämre levnadsstandard och välmående än idag om det 
innebar att miljön skulle må bättre (Hunter Jr, Redford, & Lindenmayer, 2014, s. 
642). Detta är ett synsätt som bl.a. deep greens har, en gren av radikal hållbarhet (se 
bl.a. Hopwood, Mellor, O', & O'Brien, 2005).  

Det är i grunden en miljöetisk fråga om de handlingar människan gör mot naturen 
ska vara baserade på att se det instrumentella värdet i naturen, eller om 
handlingarna ska vara baserade på biocentriska grunder om att naturen har ett 
egenvärde (Schröter, o.a., 2014, s. 515). Dock menar många att de etiska frågorna 
finns i antropocentrism och att använda ekosystemtjänster som begrepp inte 
betyder att de problem som biocentrism tar upp angående miljö ska bortses. I 
begreppet ekossystemtjänster och särskilt i de kulturella ekosystemtjänsterna ses 
även naturens egenvärde så det ena innebär inte uteslutning av det andra 
(Schröter, o.a., 2014, s. 515).  
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Ett annat problem som kopplas ihop med antropocentrismen i begreppet är att 
det ofta leder till en monetär värdering. Detta kan innebära ett stort problem då 
ekosystemen ofta undervärderas (Goulder & Kennedy, 1997, s. 46). Ekosystem är 
svåra att mäta då det totala värdet av dem inte går att uppskatta eftersom de är så 
komplexa system. Det kan gå att mäta värdet av pollinering (ex. om bin inte 
pollinerar grödor måste pollinering göras för hand av människa/maskin) men hur 
mäts och värderas den mänskliga uppskattningen av en sommaräng (Goulder & 
Kennedy, 1997, ss. 29,42)? Robertson (2012, ss. 396-397) menar att en värdering 
av ekosystemtjänster leder till att människan blir en konsument av naturen och 
därmed blir ännu mer separerad från den. Samtidigt skriver Schröter et al (2014, 
s.515-516) att ekosystemtjänster kan vara ett sätt att ”bygga broar” mellan 
konsumenten (människan) och naturen och ett sätt att omdefiniera relationen 
mellan dem och denna relation behöver inte destruktiv utan lärorik och byggd på 
respekt.  

En aspekt av hållbarhet och ekologi som är intressant att ta upp i samband med 
hållbarhet är miljörättvisa. Miljörättvisa handlar om konflikter, makt och rättvisa 
kopplat till miljöfrågor. Vid tal om hållbarhet brukar detta ofta innefatta hållbarhet 
för alla, särskilt eftersom Brundtland-rapporten menar att det är handlar om den 
gemensamma jorden och därmed ett gemensamt ansvar för hållbar utveckling. I 
detta adresseras inte orsaken till varför Brundtland-rapporten gjordes eller vem 
som egentligen är ansvarig för de problem som vi idag möter (Bradley, 2009, s. 9).  

Inom miljörättvisa brukar det talas om tre rättvisor: distributiv rättvisa, processuell 
rättvisa och ett rättighetsperspektiv (Tunström et al., 2015, s. 37). Distributiv 
rättvisa handlar om fördelningen av miljöproblem (ex .vad är det som ska 
fördelas), processuell rättvisa om olika samhällsgruppers möjlighet till delaktighet i 
beslut som påverkar miljön (ex. vilka bör involveras) och rättighetsperspektivet 
behandlar miniminormer (ex. vad ska regleras) (Tunström et al, 2015, s.37). Detta 
kan hanteras på olika sätt i relation till hållbar utveckling. Hopwood et al. (2005, 
s.41) ställer upp ett diagram som visar på olika inriktningar inom hållbarhet. Vissa 
inriktningar involverar inte rättvisa alls och är ekologiskt fokuserade (ex. deep 
ecology), medan andra handlar till stor del om rättvisa och ekologi tillsammans (ex. 
social ecology). Miljörättvisa synliggör de maktstrukturer som skapar eller förstärker 
redan existerande orättvisor som relaterar till miljö och visar på att det oftast är en 
grupp av människor, de av en lägre socioekonomisk klass, som drabbas av 
miljömässiga problem och som i viss mån inte gynnas och/eller överses inom 
hållbarhet.  

Agyeman menar att under de senaste åren har det blivit uppenbart att miljömässig 
kvalitet och mänsklig rättvisa är nära länkat (Agyeman, 2008, s. 752). Grupper 
med låg social status, låginkomsttagare och minoriteter är oftare exponerade för 
miljörisker och att dessa grupper också oftare har lägre tillgång till grönområden 
(Jennings, et al., 2012, p. 1; Barbosa, et al., 2007). Vid tal om en ”hållbar livsstil” är 
det oftast högre socioekonomiska klasser som tycker sig själva vara ”duktiga” på 
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att leva hållbart. Men det är oftast de som har ett större ekologisk fotavtryck då 
trots att de återvinner och har med sig tygkassar till mataffären reser längre och 
oftare med flyg och har större hus med större energiförbrukning (Bradley, 2009, 
ss. 240, 255). Det finns alltså ett tydligt makt- och rättviseperspektiv inom 
hållbarhet, mellan klasser men även mellan olika typer av livsstilar. Bradley (2009, 
s. 239) menar att i sin studie framkom det att de som tycks leva mer hållbart är de 
som har en prydlig trädgård och lever ett typisk vitt medelklass-liv snarare än de 
som inte använder sitt utrymme runt huset och sitt närområde på samma sätt. 
Detta kan innebära ett problem inom planering eftersom det skapas ett glapp 
mellan vad som planeras (ex. gröna kilar, gröna strukturer) och om detta faktiskt 
har ett socialt och hållbart värde för de boende i området.  

I en nationell kontext kan problemet med att miljörättvisa ses i den svenska 
strategin för hållbar utveckling. I denna talas det om att se relationerna mellan 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och hur viktigt social rättvisa är 
samtidigt som är oklart vad detta har för implikationer på planering (Bradleyet al., 
2008, s. 70). Bradley et al (2008, s.70) menar att det blir mer en strategi som visar 
på konsensus mellan de olika hållbarhetspelarna och ”win-win” situationer och 
inga potentiella konflikter, kontroverser eller maktproblem nämns. Att rättvisa 
och hållbarhet är konflikterande menar även Hopwood et al (2005, s.41) som 
citerar Marcuse som menar att hållbarhet och social rättvisa inte nödvändigtvis går 
hand i hand, utan att hållbarhet kan maskera sociala orättvisor och social rättvisa 
kan i sin tur maskera miljöförstöring.  

Vid en undersökning om social hållbarhet och ekosystemtjänster är miljörättvisa 
viktigt att diskutera. Att tro att en fusion mellan social hållbarhet och 
ekosystemtjänster kan gå ”smärtfritt” utan att ta upp de konflikter som finns inom 
miljö och sociala frågor är ett naivt sätt att undersöka frågan. Om planeringen ska 
ske på ett socialt hållbart sätt måste det uppmärksammas att miljö och sociala 
frågor inte alltid går hand i hand. Att arbeta med social hållbarhet och 
ekosystemtjänster ihop kan möjligtvis vara ett sätt att närma sig konflikten, men 
det förutsätter också att de gröna värden som ekosystemtjänster ger uppskattas av 
alla inom samhället samt att de gröna värdena alltid ger positiva effekter. Douglas 
(2012, s. 389) tar upp att det i alla kontexter inte är så. Grön struktur i städer kan 
även ge upphov till att smittor sprids via vattenansamlingar eller urban odlingar 
som gödslas med mänskligt avfall vilket ger upphov till sjukdomar. Dessa effekter 
drabbar ofta de av låg socioekonomisk klass och som lever i utsatta områden.   

Forskningsöversikten ger en bakgrund till det rådande forskningsläget om 
hållbarhet, ekosystemtjänster i planeringen och om miljörättvisa som är en viktig 
aspekt inom hållbarhetsdiskursen. Forskningsöversikten tas, precis som det 
teoretiska perspektivet, med in i analysen av empirin eftersom översikten ger en 
förståelse till vad som har gjorts tidigare, varför ämnet är relevant och hur det har 
hanterats förut.  
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Hållbar utveckling och social hållbarhet är två begrepp som bevisat är svåra att 
arbeta med inom planering. Persson (2013) och Keskitalo och Liljenfeldt (2012) 
visar på att det inom kommunal planering är svårt att integrera dessa begrepp pga. 
att de antingen bara har anammats som begrepp eller är så pass stora att de känns 
ohanterliga. Vad innebär detta för planeringen? Och kan dessa svårigheter ses i 
uppsatsens empiri?  

Ekosystemtjänster och social hållbarhet visar sig via forskningsöversikten vara 
nära besläktade inom vissa aspekter. Trots det är det ingen metod eller forskning 
som handlar om ekosystemtjänster som använder begreppet social hållbarhet. 
Varför är det så? Är det en indikation på att begreppen är för svåra att integrera, 
eller en anledning till varför de bör integreras?  

Rättvisa inom hållbarhet är vid en integrering av ekosystemtjänster och social 
hållbarhet viktigt att förstå eftersom en avsaknad av rättvisa aldrig kan ses ge 
upphov till social hållbarhet då det är en viktig aspekt inom social hållbarhet.  
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I detta avsnitt ställs det teoretiska perspektivet upp som använts för att analysera 
empirin. I avsnittet presenteras vad social hållbarhet kan ses innebära, vad urban 
ekologi är och vilken roll plan- och miljöparadigmet har vid planering.   

Likt hela hållbarhetsbegreppet är social hållbarhet svårdefinierat. Dempsey et al 
(2009, s.290) skriver att social hållbarhet är: 

”A wide-ranging multi-dimensional concept, with the underlying question ‘what are the social 
goals of sustainable development?’, which is open to a multitude of answers, with no consensus on 

how these goals are defined” 
 

Social hållbarhet kan alltså ses som ett koncept med mål, där det finns ett flertal 
svar och ingen konsensus om hur målen ens är definierade. Liksom i hela 
hållbarhetsbegreppet finns det både en styrka och en svaghet i detta. Flexibiliteten 
gör att det uppmuntrar till kommunikation mellan olika aktörer, samtidigt som det 
innebär att begreppet konstant måste förklaras (Boström, 2012). 

För att reda ut vad målen för social hållbarhet är och därmed se vad begreppet 
innefattar är de tabeller som Dempsey et al (2009, p.291) och Murphy (2012, p. 
18) ställer upp till hjälp (se figur 4 och 5).  

Dempsey et al (2009, s. 291) menar att det finns flertal gemensamma faktorer som 
diskuteras av både teoretiker och praktiker som rör social hållbarhet. Dessa kan 
delas in i icke-fysiska och fysiska faktorer, dvs. faktorer som går att se i samhället i 
stort och faktorer som till största delen går att se i det byggda rummet. Exempel 
på icke-fysiska faktorer är utbildning och träning, trygghet och social 
sammanhållning. Exempel på fysiska faktorer är attraktivitet i det urbana rummet, 
tillgänglighet och fotgängarvänliga grannskap. Figur 4 och 5 visar att det finns ett 
brett spektrum av faktorer som rör social hållbarhet samtidigt som de har mycket 
gemensamt med varandra (Dempsey et al, 2009, s.291-292), så som social 
sammanhållning och delaktighet. Faktorerna som ställs upp relaterar även till två 
övergripande koncept: social rättvisa och hållbarheten av ett samhälle (Dempsey 
et al, 2009, s.292). I social rättvisa återfinns de faktorer som Dempsey et al listar 
som ex. tillgänglighet som en del av rättvisa. I hållbarheten av ett samhälle 
återfinns faktorer så som identitet, trygghet och social sammanhållning som ett 
slags mått på social hållbarhet (Dempsey et al, 2009, s.293). Dessa övergripande 
koncept går även att se i de faktorer som Dempsey et al listar som visas i figur 4. 

Murphy (2012) gör liknande uppställning som Dempsey et al, men undersöker 
och redovisar vilka sociala klassifikationer och mål som går att finna i 
internationella dokument, bl.a. FN:s kommission för hållbar utveckling (1996, 
2001, 2007), EU:s hållbarhetsindikatorer (2007) och OECD sociala indikationer 
(2009). Murphy (2012, s.21) menar att baserat på undersökta policys framkommer 
fyra koncept: rättvisa, hållbarhetsmedvetenhet, deltagande och social 
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sammanhållning som är grundpelarna i social hållbarhet. Dessa policykonept går 
att se i figur 5. I figur 4 och 5 redovisas med färg vilket tema fakorn kan ses 
innfattas i. Faktorer markarade med mörkblå färg kan ses relatera till hälsa. Ljusblå 
färg kan ses relatera till  rättvisa/jämställdhet. Grön färg kan ses relatera till 
utbildning. Orange färg relaterar till trygghet/säkerhet. Röd färg relaterar till social 
sammanhållning och inkludering. Grå färg relaterar till delaktighet och styrning. I 
figur 4 och 5 blir det tydligt att det är dessa sex teman tycks återkomma hos både 
Dempsey et al (2009) och Murphy (2012) och dessa kan därför ses bygga upp 
begreppet social hållbarhet till viss del.  
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Figur 4 Dempsey et al (2011, s.291). 
Faktorer för urban social hållbarhet. 
Färg indikerar att vilket typ av tema 
faktorn kan ses innefattas i. 

Figur 5 Murphy (2012, s.18). Sociala 
klassifikationer och mål. Färg indikerar att 
vilket typ av tema faktorn kan ses innefattas 
i. 
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För att tydliggöra hur detta hör samman ställs en relationspyramid upp (se figur 6) 
som tar sin utgångspunkt i Dempsey et al (2009) och Murphy (2012). Pyramiden 
är uppbyggd av de sex teman som kan utpekas vara en del av i konceptet social 
hållbarhet. Pyramiden är således en syntes av Dempsey et al (2009) och Murphy 
(2012) och är ett av många sätt att förstå social hållbarhet. Viktigt att ha i åtanke är 
att social hållbarhet är ett dynamiskt koncept vilket innebär att det konstant 
förändras (Dempset et al, 2009, s.292), vilket är en bidragande ors ak till varför 
begreppet kan ses som svårtdefinerat. Samtidigt tydligör en relationspyramid 
konceptet social hållbarhet och gör det hanterbart att arbeta med och för att 
använda som en utgångspunkt för analys.  

I pyramiden kopplas även Brundtlandrapportens övergripande mål för social 
hållbarhet, välmående, in då det kan ses som en grundläggande aspekt.  

Pyramiden (figur 6) visar att social hållbarhet fungerar som ett paraply för en 
mängd teman och mål. Under detta finns det övergripande målet om mänskligt 
välmående. Under mänskligt välmående återfinns de sex teman som tagit upp 
innan, nu översatt till åtta stycken aspekter. Anledningen till varför det i 
pyramiden finns åtta aspekter och inte sex teman är för att i det engelska språket 
(vilket är språket som Dempset et al (2009) och Murohy (2012) skriver på) finns 
inte de nyanser som finns inom det svenska. ”Equity” som exempel hänvisar inom 
det engelska språket både till rättvisa och jämställdhet, medan det i det svenska 
språket finns en uppdelning mellan dom och de ses inte som samma sak.  Inom 

Figur 6. Relationspyramid som utifrån Dempsey et al (2009) och Murphy 
(2012) och visar på olika aspekterna inom social hållbarhet. Streckade linjer 
är exempel på de interrelationer som finns inom begreppet.  
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pyramiden finns även interrelationer mellan de olika aspekterna, ex. hälsa och 
utbildning, dvs. dessa påverkar varandra på en kompext sätt. Exempelvis har 
studier visat att de med lägre utbildning generellt har sämre hälsa och sämre 
förutsättningar för god hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 1). Även delaktighet 
och integration kan ses relatera till varandra då delaktighet i samhället förutsätter 
en integrering i det och tvärtom. Pyramiden är här framställd som hierarkisk, men 
de åtta aspekterna kan byta plats med varandra. Det är  även viktigt att se att 
aspekterna relaterar till varandra och att det går inte att fokusera på endast en 
aspekt utan att hantera de andra.  

Det finns även andra teman som kan ses innefattas i pyramiden, ex. sysselsättning 
och fattigdom. Eftersom social hållbarhet är ett flexibelt begrepp, är det viktigt att 
se på vilket kontext begreppet hanteras (Dempsey, Bramley, Power, & Brown, 
2009, s. 292), eftersom olika kontexter kräver olika mål. Det är även viktig att se 
på vilken nivå begreppet befinner sig, internationellt eller lokalt. I en internationell 
kontext finns det andra ämnen som måste hanteras än i en lokal kontext och 
tvärtom.  Samtidigt skriver Persson (2013, p.305) att social hållbarhet i de 
översiktsplaner han studerat oftast identifierar social hållbarhet som mål för 
demokrati, rättvisa, jämställdhet, solidaritet, rättigheter samt säkerhet och 
tillgänglighet och tillgång till offentliga områden och service. Detta visar på att en 
hänsyn till en lokal kontext kanske inte alltid görs, utan det finns dessa 
övergripande aspekter som kan ses alltid ingå i social hållbarhet.  

Vad som är viktigt att se är också vilka andra begrepp innefattas i aspekterna. Vad 
innefattar rättvisa? Vad betyder social sammanhållning? Det finns många 
underliggande betydelser och problem som vid en vidare utveckling av detta 
arbete hade kunnat undersökas djupare.   

För att sammanfatta är social hållbarhet ett svårt begrepp, som definieras av sina 
mål. Dessa mål råder det ingen konsesus om, men kan byggas av åtta stycken 
aspekter som gör att social hållbarhet som koncept blir mer greppbart och 
användbart i en analys av empirin i uppsatsen. Det är viktigt att se hur aspekterna 
relaterar till varandra och i vilken kontext de undersöks i, eftersom olika kontexter 
har olika förutsättningar och kräver andra mål.  

Urban ekologi är ett tvärvetenskapligt fält som undersöker relationerna mellan 
miljö och mänsklig aktivitet och som kan ge indikationer på hur miljön kan 
skyddas och hur miljökvalitet och mänskliga levnadsvillkor kan förbättras 
(Weiland & Richter, 2012, s. 3). Urbaniseringen av jorden som pågår nu menar 
Niemelä et al (2012, s.1) påverkar sättet vi förstår naturen, relationen vi har med 
den och hur vi använder naturliga resurser. Genom urban ekologi kan detta 
undersökas. Urban ekologi kan även översättas till att se på urbana ekosystem, 
eftersom det även där finns en relation mellan människa och miljö.  

Den urbana ekologin uppkom redan på 1600-talet där botaniker blev intresserade 
av naturen inuti städerna (Weiland & Richter, 2012, s. 3). Detta har sedan 
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utvecklats och fått olika traditioner som fokuserar på olika ämnen (ex. biologi, 
ekologi och sociologi) men de alla handlar om människans relation till den urbana 
naturen (Weiland & Richter, 2012, s. 4). Douglas (2012, s. 385) skriver att det 
finns två sätt att förstå länkarna mellan miljö och människa i urban ekologi. En 
gren kallas ”ecology in cities” och utvärderar vinsterna på hälsa och välmående som 
urban grön- och blåstruktur ger. Den andra grenen, ”ecology of cities” undersöker 
hur de olika karaktärerna i det urbana landskapet påverkar mänsklig hälsa och 
välmående. Den första handlar mer om mänsklig kontakt med den urbana grön- 
och blåstrukturen och den andra undersöker mer hur miljön i sig påverkar 
mänsklig hälsa, ex. urbana ”heat islands” och hur de påverkar hälsan vid extrem 
värme (Douglas, 2012, s. 385).  

Anledningen till varför urban ekologi är intressant att undersöka menar Grimm et 
al (2000, s. 571) beror på tre saker:  

• Människor dominerar jordens ekosystem och bör därför integreras i 
modeller för att till fullo förstå ekologiska system.  

• Utveckling av dessa mer realistiska modeller leder till en större chans att 
hitta lösningar på miljöproblem och 

• Studier av ekologiska fenomen i urbana miljöer är inte nytt, men 
konceptet att den urbana miljön i sig är ett ekosystem det.  

Detta tar även Niemelä et al (2012) och Albert et al (2003) upp. Den urbana 
naturen är komplex, med många länkar mellan organismer och mänskliga 
aktiviteter. Samtidigt har många ekologer ignorerat den urbana naturen (Niemelä, 
o.a., 2012, s. 1).  Att utlämna människan ur den ”ekologiska ekvationen” leder till 
otillräckliga förklaringar om hur ekosystemen, på en allt mer mänskligt dominerad 
jord, fungerar (Alberti, o.a., 2003, s. 1173). Ekologi och sociologi måste integreras, 
och hur människan påverkar det urbana ekosystemet tas med som en faktor vid 
ekologiska studier av städer (Grimm, Grove, Steward, & Redman, 2000, s. 583). 
Att arbeta interdisciplinärt med ekologi och sociologi gör så att samma fenomen 
kan undersökas från många olika håll med olika infallsvinklar (Grimm, Grove, 
Steward, & Redman, 2000, s. 579). Detta kan vara ett intressant sätt att arbeta 
inom planering särskilt i frågor som rör både natur och människa.  

I urban ekologi framkommer även att staden kan ses som ett socioekologiskt 
system som består av många olika delar där ett utbyte mellan natur och människa 
sker (Sassen, 2009, s. 1). I relation till ekosystemtjänster blir det socioekologiska 
systemet extra tydligt, och Andersson et al (2014, s.445) använder sig av det 
perspektivet och skriver att det socioekologiska perspektivet sträcker sig från att 
undersöka ekosystemens egenskaper till de sociala ramarna och personliga 
värderingar som driver och formar människans relation med naturen. Ett 
socioekologiskt perspektiv utifrån urban ekologi tillåter staden att undersökas som 
en helhet.  
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Inom den fysiska planeringen finns enligt Emmelin och Lerman (2006) två 
paradigm. Dessa kallas plan- och miljöparadigmet och förklarar olika synsätt när 
det gäller styrning och utveckling av mark och miljö (Emmelin & Lerman, 2006, s. 
12). Inom miljöparadigmet återfinns miljövetare, ekologer och liknande. I 
planparadigmet återfinns arkitekter, planerare och liknande. I lagstiftningen kan 
det enligt Emmelin och Lerman (2006, s.12) grovt sägas att miljöparadigmet 
präglar miljöbalken medan planparadigmet präglar plan- och bygglagen.  

Planparadigmet har sitt ursprung i att reglera stadsbyggandet, dvs. styra 
förändringar av mark och miljö. En förändrad markanvändning är även grunden i 
den fysiska planeringen (Emmelin & Lerman, 2006, s. 14) och i planparadigmet 
ska denna förändring ske baserat på en deliberativ process. Beslut ska tas baseras 
på att alla intressen kommit till tals och att en avvägning mellan de olika intressena 
gjorts (Emmelin & Lerman, 2006, s. 12). Intressena kan vara helt skilda men en 
avvägning mellan dem skall göras. Ofta handlar det om avvägningar mellan 
enskilda och allmänna intressen där beslutet sedan ytterst tas baserat på en 
demokratisk församlings beslut. Konsensus mellan olika intressen anses alltid 
kunna uppnås (Emmelin & Lerman, 2006, s. 3).  

Till skillnad mot miljöparadigmet innebär planparadigmet en stark närvaro av 
politik och politiskt beslutsfattande. Beslut som tas kan ses som ett uttryck för en 
politisk ambition, men så länge de har tagits i en deliberativ process anses de 
legitima (Emmelin & Lerman, 2006, ss. 3, 14). I paradigmet finns en stark tro på 
planering som styrande, inte bara i utformning av själva miljön utan även i att fylla 
den miljön med ekonomiskt och social innehåll trots att det inte är planeraren 
som formar framtiden utan bara ger restriktioner på hur den kan utformas 
(Emmelin & Lerman, 2006, s. 2).  

Miljöparadigmet har inte en sådan stark tilltro till planeringen, utan har en mer 
naturvetenskaplig grund (Emmelin & Lerman, 2006, s. 2). Beslut om förändringar 
skall tas på vetenskapliga bedömningar och det handlar mer om expertkunskap 
snarare än om politik (Emmelin & Lerman, 2006, s. 13). Utgångspunkten är 
bevarande och att det finns ett slags ”urtillstånd” i miljön som är önskvärt. 
Normer och riktvärden beslutar vilket handlingsutrymme det finns för 
planeringen (Emmelin & Lerman, 2006, s. 13). På grund av expertkulturen som 
råder inom paradigmet sker styrningen inte lokalt som inom planparadigmet utan 
centralt och ”top-down” som i det här fallet betyder att vetenskapen väger tyngre 
än politiken (Emmelin & Lerman, 2006, s. 13). Ekologisk hållbarhet är ramen för 
paradigmet, där denna begränsar för vad som kan vara socialt och ekonomiskt 
hållbart. Vad naturen tål och inte tål är tongivande (Emmelin & Lerman, 2006, ss. 
3, 24).  

Dessa två paradigm skapar två olika sfärer inom planering, där de största 
skillnaderna är att miljöparadigmet är mer kalkylerande med normer och 
gränsvärden och en central styrning medan planparadigmet handlar om 
deliberativa processer, förändring och lokal makt. Emmelin och Lerman (2006, ss. 
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15-16) ställer upp två diagram som visar på förhållandena mellan de två (figur 7). 
Samtidigt som paradigmen har så vitt skilda ställningar så är båda synsätten 
berättigade och har sina funktioner och det handlar om att väga in båda synsätten 
i planeringen (Emmelin & Lerman, 2006, s. 12). Hur paradigmen skiljer sig åt 
illustreras i figur 7. 

Vid en undersökning om ekosystemtjänster och social hållbarhet kan det finnas en 
möjlighet i att ekosystem hör hemma i miljöparadigmet och social hållbarhet hör 
hemma i planparadigmet. Ekosystemtjänster hamnar då någonstans i mellan de 
båda paradigmet då det handlar om miljö och människa tillsammans vilket ger 
upphov till intressanta diskussioner.  

Vid ett miljöparadigmtänk kan det tänkas att styrningen och planeringen av 
ekosystemen blir mer restriktiv när det gäller förändring och det handlar mer om 
att bevara ekosystemen än att utveckla dem på något sätt. Social hållbarhet ses 
ofta som något som planeringen kan skapa och styra, ett typiskt uttryck för 
planparadigmet. När ekosystemtjänster blandas in möts paradigmet på ett 
intressant sätt. Å ena sidan finns det restriktiva miljöparadigmet som vill bevara 
ekosystem, å andra sidan ger ekosystemet tjänster som gynnar människan och 
dessa kan styras för att ge ”hög eller låg avkastning” inom planparadigmets 
synsätt.  

 

 



Sociala ekosystemtjänster –  
Social hållbarhet och kulturella ekosystemtjänster som ett integrerat begrepp i fysisk 
planering  
Josefin Franzén 
2016-06-14 

37 

För att sätta paradigmet i en planeringskontext kan utvecklandet av ett nytt 
bostadsområde tas. I nuläget består området av några få träd, en bäck och en 
ängsmark som alla är del i och samtidigt har egna ekosystem. Vid planering utifrån 
strikt miljöparadigm hade kanske exploatering stoppats eller begränsats kraftigt 
för att bevara ekosystemen. Vid planering utifrån ett strikt planparadigm hade de 
politiska intressena och bostadsbristen kanske vägt större än bevarandet av 
ekosystemen. Men ekosystemen som är på platsen ger dock inte bara ekologiska 
förtjänster utan även tjänster så som ren luft, sinnliga upplevelser och pollinering, 
vilka människan har nytta av och vars kvalité planeringen i någon mån kan styra. 
Vilket beslut tas då? Här måste därmed de olika paradigmens synsätt hanteras.   

Det teoretiska perspektivet är uppbyggt av tre ämnen: social hållbarhet, urban 
ekologi och plan- och miljöparadigmet. Dessa tre ämnen ger en inblick i 
komplexiteten med att undersöka både miljö och människa och ger upphov till de 
begrepp och synsätt som används för att senare analysera den insamlade empirin. 
Genom att skapa ett teoretiskt perspektiv går det att försöka förklara och förstå 
vad empirin visar.   

Social hållbarhet är enligt syntesen av Dempsey et al (2009) och Murphy (2012) 
uppbyggt av flertalet aspekter som relaterar till varandra. Hur kan dessa aspekter 
förstås? Vad betyder dem? Går dessa aspekter att se i empirin, och vad betyder det 
i så fall? Och om några eller alla aspekter saknas, vad betyder det? 

Genom att se staden utifrån urban ekologi och som ett socioekologiskt system 
finns möjligheten att närmare förstå varför det är intressant att undersöka 
ekosystemtjänster och social hållbarhet ihop. Det ger upphov till en helhetssyn på 
staden och hur människan och naturen samspelar i den urbana miljön samt att 
stadens olika delar påverkar varandra.  

Plan- och miljöparadigmet ger en intressant insyn på styrning och förändring av 
mark och miljö. Båda paradigmen har sin roll i planeringen, men vid planering 
som involverar både miljö och människa är det intressant att ta upp hur 
paradigmen ställer sig till detta. Kommer dessa två synsätt innebära problem i 
integrering av ekosystemtjänster och social hållbarhet eller kommer de samspela 
med varandra?   

Utifrån detta skapas en analysram som är uppbyggd av de aspekter som social 
hållbarhet kan ses bestå av, vikten av att se staden som ett socioekologiskt system 
i undersökning av både sociala och ekologiska faktorer samt vilka problem som 
kan finnas i detta som exemplifieras av plan- och miljöparadigmet.  

Teorin om social hållbarhet utgör även en grund i arbetets metod i och med 
framtagandet av en ram för att utföra en innehållsanalys.  
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I detta avsnitt presenteras de metoder som har valts för att uppfylla syftet med 
arbetet. För att få en djupgående undersökning användes två kvalitativa metoder: 
semistrukturerade intervjuer med tjänstemän i de valda kommunerna och 
kvalitativ innehållsanalys av kommunernas översiktsplan samt av fyra olika projekt 
som handlar om social hållbarhet och ekosystemtjänster.  

För att hitta fallstudier, dvs. kommuner att undersöka i arbetet utgick sökandet 
från två olika metoder: flerstegsurval och subjektivt urval. Det subjektiva urvalet 
ses i att kommunerna valdes utifrån om de varit med på ett seminarium som 
Länsstyrelsen höll i februari 20163 och flerstegsurvalet det som ledde fram till de 
valda kommunerna, Uddevalla och Borås. Val av intervjupersoner gjordes genom 
ett snöbollsurval. 

Subjektivt urval innebär att forskaren väljer baserat förhandsinformation och 
väljer ett urval som tros ger mest värde i undersökningen (Denscombe, 2009, s. 
37). Subjektivt urval passar sig även för kvalitativa undersökningar eftersom det 
innebär att forskaren är av uppfattningen att urvalet har ett kvalitativt innehåll 
snarare än kvantitativt. Fördelen är att metoden kan vara mer ekonomisk och mer 
informativ är konventionella urvalsmetoder eftersom forskaren kan koncentrera 
sig på vissa enheter för att undersöka forskningsfrågan (Denscombe, 2009, ss. 
38,58). Forskaren behöver därmed inte spendera tid till att undersöka urval som i 
slutändan inte ger resultat som är av värde för undersökningen.  

Flerstegsurval är en metod som passar kvalitativ forskning och är ett sätt att, 
oavsett typ av forskning som genomförs, skala ner antalet i urvalet (dvs. få urvalet 
att bli mer kvalitativt än kvantitativt) (Denscombe, 2009, s. 36). Fördelen är att ju 
längre forskaren går i urvalet desto mer fördjupad och fokuserad kan studien bli. 
Samtidigt måste forskaren göra en ”trade-off” mellan en fördjupad studie av 
specifika fall eller en studie som visar mer mångfald. Ju mer mångfald, desto mer 
representativ är studien (Seale, 2012, s. 141).  

Seminariet som Länsstyrelsen anordnade behandlade stadens ekosystemtjänster 
och hade som målgrupp fysiska planerare, VA-planerare, naturvårdshandläggare, 
trafikplanerare samt de som arbetar på tekniska förvaltningen eller sociala 
förvaltningen inom en kommun. Sammanlagt deltog 28 kommuner. Detta innebär 
därmed att kommunerna förmodligen har ett intresse av ekosystemtjänster och en 
baskunskap om vad det är. Denna kunskap om ekosystemtjänster antogs göra att 
kommunerna skulle kunna ge mer värdefull information och att kommunerna inte 
skulle bli avskräckta av uppsatsens ämne.  

Av dessa gjordes sedan ett urval av kommuner baserat på rimlig 
pendlingsmöjlighet till och från Göteborg. Utifrån detta valdes ett slumpmässigt 

Seminarium ”Stadens Ekosystemtjänster” anordnat av Länsstyrelsen Västra Götaland i samarbete 
med White Arkitekter AB. Vänersborgs kommunhus den 10 februari 2016. 
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antal kommuner ut för att se om kommunen i sin översiktsplan hade som syfte 
eller mål att arbeta med hållbar utveckling och social hållbarhet. Detta för att 
försäkra att kommunerna på något sätt har uppgett att de vill arbeta med 
hållbarhet i någon form. Utifrån detta kontaktades sex kommuner via mail varav 
tre stycken svarade. Av dem hade Uddevalla och Borås möjlighet att delta i 
studien. 

Uddevalla kommun ligger i Bohuslän och har 54 000 invånare (Uddevalla 
kommun, 2016) och centralorten, Uddevalla, är den största staden i Bohuslän. 
Borås kommun, med centralort Borås, har 107 000 invånare (Borås kommun, 
2015) och ligger i Västergötland och är centrum i Sjuhäradsbygden. Figur 8 
illustrerar vart kommunerna ligger i förhållande till varandra och till Göteborg.  

Val av intervjupersoner gjordes genom snöbollsurval vilket innebär att urvalet sker 
genom att forskaren kontaktar ett fåtal personer för att sedan bli hänvisad till fler 
personer för att få ett större urval (Denscombe, 2009, s. 38). Det är ett effektivt 
sätt att skapa ett bra urval och för att få reda på vilka personer som är värdefulla 
att ta med i undersökningen. Nackdelen med detta urval är dock att i en liten 
organisation är det lätt att bli hänvisad till människor som har liknade erfarenheter 
vilket gör att undersökningen kanske inte blir representativ (Seale, 2012, s. 145).  

För att få kontakt med kommuner och sen i andra hand därmed intervjupersoner 
gjordes en kontakt via mail där arbetet och syftet med det presenterades. Vid 
godkännande av intervju skickades ytterligare mail där vad intervjufrågorna 
övergripande skulle handla om presenterades. I mailen efterfrågades även efter 

Figur 8 Karta över de valda kommunerna 
Uddevalla och Borås. 
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hänvisningar till fler personer som skulle vara intressanta att intervjua, och dessa 
personer mailades sedan. Slutligen blev urvalet åtta intervjuer, tre på Uddevalla 
kommun och fem på Borås kommun. Vissa av informanterna hänvisade till 
personer som inte arbetade inom planavdelningen, men tyvärr hade dessa inte tid 
till att ställa upp på intervju vilket gör att informanterna alla (utom en som arbetar 
som miljövetare på annan avdelning) arbetade på planavdelningen. Dock 
intervjuades både detaljplanerare och översiktsplanerare vilket kan ge en viss 
skillnad i upplevelser.  

Bristen i urvalet är antalet. Att endast ha med två fall ger möjlighet till att utföra 
mer kvalitativ forskning, samtidigt som forskningen inte kan ses ge en generell 
bild av hur planering med social hållbarhet sker idag. Arbetet ger därför en inblick 
i kommuners arbete med hållbarhet idag och tar stöd i tidigare forskning om detta 
men bör ses som ett litet inlägg i en stor forskningssfär.  

För att besvara frågan hur kommunerna arbetar med social hållbarhet idag 
utfördes en innehållsanalys av respektive kommuns översiktsplan. Innehållsanalys 
är en metod som är lämplig vid analys av innehållet i ett dokument (Denscombe, 
2009, s. 307). En innehållsanalys avslöjar vad som i texten framställs som relevant, 
vilka prioriteringar och värderingar det finns och hur idéer hänger samman 
(Denscombe, 2009, s. 308). Styrkan i innehållsanalysen ligger i att den kan bryta 
upp texten i mindre delar och att det är en klar och systematisk process som 
passar bra för en analys av en större textmängd (Seale, 2012, s. 460). Nackdelen 
med en innehållsanalys är dock att den inte kan hantera underförstådda eller 
subtila innebörder (Denscombe, 2009, s. 309).  

Vid en innehållsanalys av översiktsplanen går det att se vad kommunen framställer 
som relevant. Hur mycket tycks kommunen värdera social hållbarhet? Vilka ord, 
handlingar och/eller aktiviteter förekommer ofta i relation till kommunens 
användning av social hållbarhet? Finns det prioriteringar för social hållbarhet för 
kommunen? Detta avslöjar kommunens intention med att arbeta med social 
hållbarhet och även hur de kan ses tolka begreppet (Denscombe, 2009, s. 308).  

Innehållsananalys utförs genom att ett antal urvalskriterier ställs upp som gör att 
texten kan brytas ner i mindre delar. Exempelvis kan urvalskriteriet vara ett visst 
ord. Förekomsten av detta ord antecknas och sedan kan texten analyseras utifrån 
detta (Denscombe, 2009, ss. 307-308). För att inte få in för mycket data som 
sedan inte går att analysera är det viktigt att avgränsa sitt urval bra genom att sätta 
tydliga gränser (Seale, 2012, s. 461). Detta görs genom att ställa upp en ram som 
presenteras nedan.  

• Hur definierar kommunen hållbar utveckling, om alls? 

• Hur definierar kommunen social hållbarhet, om alls? 
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• Vilket förhållningssätt (aktivt/passivt)4 verkar kommunen ha till social 
hållbarhet? 

• Vilka ord/aspekter/handlingar förkommer ofta/oftast i anslutning till 
social hållbarhet? 

• Vilka aspekter av social hållbarhet tas upp i kommunens översiktsplan 
(från deras egen definition av begreppet)?  

• Vilka aspekter av social hållbarhet tas upp i kommunens översiktsplan 
(från uppsatsens definition av begreppet)?  

För att besvara ramens frågor görs en noggrann genomläsning av dokumentet 
med nyckelord och aspekter i minne. Nyckelorden, som visas nedan, är utformade 
utifrån definitionen och teorin om social hållbarhet som går att läsa under ”3. 
Teoretiskt perspektiv”.  

• Delaktighet 

o Att känna medinflytande, nytta, aktiv medverkan. Ex. i planering 
via medborgarinflytande och att kunna påverka utformningen av 
sin närmiljö. 

• Social sammanhållning 

o Att känna tillhörighet i staden och samhället.  

• Utbildning 

o Det finns tillgänglighet till utbildning och lärande för att utveckla 
kompetenser och kunskap. 

• Jämställdhet 

o Att män och kvinnor samt andra marginaliserade grupper i 
samhället har samma rättigheter och möjligheter. 

• Rättvisa 

o Svårdefinierat, men i praktiken att alla ska ha samma rättigheter 
och möjligheter och att staden inte ska favorisera en viss grupp av 
människor via ex. endast ha privata mötesplatser. 

• Tillgänglighet (som relaterar till rättvisa) 

4 Med ett aktivt eller passivt förhållningsätt menas hur kommunen använder begreppet 
social hållbarhet, om de föreslår många handlingar relaterade till social hållbarhet eller inte 
osv. Om kommunen ex. skriver att de har social hållbarhet som mål men varken 
definierar begreppet eller föreslår handlingar som tydligt kan få positiva sociala effekter 
kan förhållningssättet ses om passivt. Även implicita relationer till hållbarhet kan ses som 
en indikator på ett passivt förhållningssätt. 
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o Särskilt relaterat till planering då det handlar om tillgänglighet i 
staden, möjligheten till förflyttning utan att behöva ett fordon eller 
att staden är utformad på ett otillgängligt sätt för de som har 
funktionshinder. 

• Integration 

o Kan kopplas till social sammanhållning, men på en högre nivå. 
Handlar om hur staden, dess delar och dess invånare fungerar och 
relaterar till varandra och hur alla delarna blir en helhet.  

• Trygghet 

o Säkerhet i samhället och staden. Att kunna röra sig och uttrycka 
sig i staden utan att känna sig hotad av andra människor eller 
staden i sig (av ex. farligt utformade gångbanor eller mörka 
parker).  

• Hälsa 

o Enligt Världshälsoorganisationen ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro från sjukdom och 
handikapp” (Socialstyrelsen, 2016) men även hälsa som i fysisk 
aktivitet och rekreation.  

Utifrån nyckelorden hittas andra ord, aspekter och/eller handlingar i 
översiktsplanen som direkt eller indirekt relaterar till social hållbarhet.  

Begränsningarna i att en innehållsanalys inte kan användas för att ”läsa mellan 
raderna” blir tydligt i skapandet av ramen och genomläsning av planerna. I vissa 
fall kan handlingar tänkas bidra till social hållbarhet, men då de inte relaterar 
direkt till några av ovanstående nyckelord krävs en avvägning om de skall tas med 
eller inte. I och med dessa avvägningar kan det vara svårt att bedöma om 
översiktsplanerna har blivit likvärdigt analyserade. Exempel på en sådan handling 
kan vara att förbättra luftkvalitén genom vissa åtgärder. Att förbättra luftkvalitén 
kan vara bra ur en hälsoaspekt, men eftersom det inte specificeras att åtgärden är 
till för detta behövs en avvägning göras för att se om handlingen skall tas med 
eller inte. I denna uppsats har jag dock valt att ta med sådana handlingar om det är 
tydligt att anledningen till varför det ex. föreslås fler cykelvägar för att minska 
bilåkandet är att luftkvalitén förbättras. Om det dock står att ex. ett nytt 
aktivitetshus ska byggas men ingen direkt anledning ur social hållbarhets synpunkt 
beskrivs, tas handlingen inte med eftersom det är en för svår bedömning.    

Innehållsanalysen av översiktsplanerna redovisas i ”Bilaga 1”.  

För att besvara fråga två, ”Hur kan social hållbarhet och ekosystemtjänster 
integreras?” görs även här en innehållsanalys av huvuddokumenten som tillhör 
fyra olika projekt. Projekten är:  
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• (B)EST Boverket och ekosystemtjänsterna (Boverket 1a, 2015) 

• Malmö och ekosystemtjänsterna (Malmö stad 1a, 2015) 

• Social konsekvensanalys Göteborg (SKA) (Göteborgs stad 
Stadsbyggnadskontoret, 2011) 

• Social översiktsplan i Kungälv (Kungälvs kommun 1a, 2015) 

Projekten valdes slumpmässigt ut via ett snöbollsurval utifrån tidigare läst 
litteratur om social hållbarhet och ekosystemtjänster där projekten nämndes. En 
närmare undersökning av projekten gjorde för att bedöma dess relevans 
tidsmässigt samt karaktär. (B)EST och Malmö och ekosystemtjänsterna 
(MEST_plan) är exempel på två projekt där det ena har avslutats och det andra 
fortfarande pågår. Viktigt att notera är att i (B)EST och MEST_plan var fokus 
inte på kulturella ekosystemtjänster, utan ekosystemtjänster i stort. Anledningen till 
varför dessa projekt ändå valt är på grund av att det idag inte finns några projekt i 
Sverige som endast fokuserar på de kulturella ekosystemtjänsterna. SKA och 
social översiktsplan i Kungälv valdes ut dels pga. när de gjordes och dels baserat 
på deras karaktär.  

Projekten valdes ut för att se vilka tidigare exempel det finns på social hållbarhet 
respektive ekosystemtjänster. Utifrån detta är tanken att senare diskutera vad 
projekten har för likheter/olikheter och om det finns en möjlighet att sammanföra 
ekosystemtjänster och social hållbarhet till ett verktyg. Det som letas efter i 
dokumenten är: 

• Hur gick arbetet till? 

• Vilka metoder har använts? 

• Hur har arbetet implementerats?  

• Vad är eller uppskattas reslutatet av arbetet bli?  

I projekten söks även efter nyckelord och aspekter som kan relateras till social 
hållbarhet och kulturella ekosystemtjänster, för att se vart social hållbarhet och 
ekosystemtjänster (i stort) tycks tangera. Nyckelorden är samma som de som 
används i innehållsanalysen av översiktsplanerna.  

• Delaktighet 

• Social sammanhållning 

• Utbildning 

• Jämställdhet 

• Rättvisa 
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• Tillgänglighet (som relaterar till rättvisa) 

• Integration 

• Trygghet 

• Hälsa 

De aspekter som letas efter är baserade på de kulturella ekosystemtjänsterna.   

• Aspekter som kan ge sinnliga upplevelser samt andlighet och symbolik, ex. 
natur, park, vatten etc.  

• Aspekter relaterade till sociala interaktioner och naturpedagogik, ex. 
mötesplatser . 

• Aspekter relaterade till hälsa (både fysisk och psykisk).  

En semistrukturerad intervju genomförs genom att intervjuaren har en lista med 
ämnen som skall behandlas men samtidigt är flexibel i samtalet och låter 
samtalstrådar utvecklas (Denscombe, 2009, ss. 234-235). Frågor kan bli förklarade 
och utvecklade, det finns utrymme för att följa upp samtalstrådar och intervjuaren 
kan bestämma ordningen av frågorna (Seale, 2012, s. 183). Till skillnad från en 
strukturerad intervju sker därmed mer av ett informellt samtal och information 
som annars skulle kunna ha missats kan fångas upp. I samtalet kan intervjuaren 
även vara friare i att fråga mer ingående vad informanten menar (Patel & 
Davidson, 2003, s. 81).  

Intervjuer kan föras personligt, enskilt eller i grupp, mail, telefon osv. Vid ett 
personligt möte är intervjun lätt att styra och det är lättare att plocka upp trådar i 
samtalet. Det går även att på kroppsspråk plocka upp nyanser i samtalet (Bryman, 
2002) och på så sätt anpassa intervjun för att få ut det mesta av den. Om 
intervjuaren märker att informanter spänner sig, flackar med blicken etc. kan det 
vara en god idé att gå vidare till nästa fråga för att inte tappa informantens intresse 
och förtroende. Nackdelen med personliga intervjuer är att det kan innebära 
tidskrävande resor samt att intervjuaren kan introducera en partiskhet ex. på det 
sätt frågorna ställs (Seale, 2012, s. 183) vilket gör att informanten kan bli styrd. En 
ytterligare nackdel är den s.k. intervjuareffekten som innebär att bland annat 
intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung påverkar informanten. Effekten får 
särskilt stor inverkan när intervjun handlar om känsliga och/eller personliga 
ämnen. Det som kan hända är att informanten sluter sig eller svarar på det sätt 
som denna tror att intervjuaren vill att den ska svara (Denscombe, 2009, s. 245). 
Det är därför viktigt att som intervjuare tänka på hur en presenterar sig själv och 
förhåller sig själv så passiv och neutral som möjligt (Denscombe, 2009, s. 246). 
Platsen för intervjun är även viktig att tänka på, beroende på vilken typ av 
informant som intervjuas.  
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I princip alla olika typer av intervjuer kan föras enskilt eller i grupp. Enskilda 
möten har sin fördel i att informanterna inte styr varandra med sina svar och 
därmed låser varandra, samtidigt som i en gruppintervju kan aspekter som andra 
informanter inte tänkt på tas upp av de andra i intervjun vilket gör att intervjun 
kan bli mer kvalitativ (Denscombe, 2009, ss. 235,237). Hur intervjuerna fördes 
redovisas i tabell 1.  

En telefonintervju har fördelen att intervjun kan genomföras oberoende på 
geografisk lokalisering. Nackdelen är dock att det inte går att med gestikuleringar 
eller andra hjälpmedel förklara frågor etc. Det går heller inte att se hur 
informanten reagerar med ansiktsuttryck eller liknande (Seale, 2012, s. 184) vilket 
gör att intervjuns kvalité kan ta skada. Dessa fördelar och nackdelar har även 
mailintervjuer, men med ytterligare en nackdel att det inte går att föra ett 
dynamiskt samtal där trådar kan plockas upp och gås djupare in på.  

Hur intervjun ska antecknas är viktigt att tänka på. Beroende på djupet av 
intervjun kan det ibland räcka med korta anteckningar medan längre intervjuer 
kan kräva inspelning (Seale, 2012, s. 221). Fördelen med att spela in är att mer 
fokus kan läggas på att lyssna på informantens svar och ge denna odelad 
uppmärksamhet. Det innebär också att vid en analys av intervjun är det lättare att 
uppfatta saker som i intervjustunden gick obemärkt förbi (Seale, 2012, s. 
221;Denscombe, 2009, ss. 258-259). Samtidigt läggs då mycket tilltro till att 
tekniken fungerar och att intervjun inte går förlorad. Därför kan det vara viktigt 
att föra korta anteckningar under intervjun, inte bara för säkerhet utan även för att 
minnas och gå tillbaka till ämnen som informanten kan utveckla (Denscombe, 
2009, ss. 258-259).  

Intervjuerna fördes på dessa fyra olika sätt pga. av informanternas önskan och 
bristen på tid. Inför intervjun togs en uppsättning intervjufrågor fram (Se bilaga 
2). Till intervjun medtogs även en rapport om ekosystemtjänster utgiven av C/O 
city (2014). Denna användes under det seminarium som Länsstyrelsen anordnade 
och togs med för att med ett visuellt hjälpmedel förklara vad ekosystemtjänster är 
samt att förklara kopplingen mellan kulturella ekosystemtjänster och social 
hållbarhet. Vid telefon och mailintervjuerna var detta dock inte möjligt, men 
informanterna där hade tillgång till rapporten och bläddrade själv i den när den 
kom på tal. Alla intervjuer, med tillstånd av informanterna, spelades in för att 
senare analyseras och transkriberas. Korta anteckningar fördes även under 
intervjuerna. Intervjuerna skedde på respektive kommunen planenhet vilket inte 
ses inverka på informanternas svar. Intervjuareffekten försöktes hållas minimal 
genom neutrala kläder och att frågorna i sig inte behandlande känsliga eller 
personliga ämnen. Syftet med uppsatsen är inte att bedöma huruvida 
kommunerna arbetar ”bra” eller ”dåligt” med social hållbarhet utan beskriva hur 
de arbetar med det och vad de tycker om det.  

Vid framtagning av intervjufrågor till semistrukturerade intervjuer är det 
viktigt att till skillnad från en strukturerad intervju se till att frågorna är av 
en öppen natur, vilket innebär att informanten själv formulerar ett svar och 
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inte kryssar i ett förbestämt alternativ. Tanken är att informanten själv ska 
utveckla sina synpunkter utan att bli styrd av intervjuaren (Denscombe, 
2009, s. 235). För att starta en intervju kan en första fråga vara något som 
utlöser eller stimulerar till diskussion samtidigt som den bör vara lätt. Detta 
gjordes genom att börja intervjun med en önskan om att informanten 
spontant svarade på vad hållbarhet betyder för dem, för att sätta igång en 
diskussion med informanten. Detta sätter tonen för intervjun (Denscombe, 
2009, s. 256). Frågorna i resten av intervjun ska vara utformade på ett 
sådant sätt att de uppmuntrar till följdfrågor etc. men som inte är ledande 
och styr informanten. Frågorna kan även anpassas intervju till intervju, 
beroende på vilken typ av informant som ska intervjuas. 

Till intervjuerna av kommunerna användes samma set av frågor för att kunna 
jämföra dem, även om de hanterar hållbar utveckling och social hållbarhet på olika 
sätt. Intervjufrågorna redovisas i ”Bilaga 2”.  

Bearbetning och analys av intervjuerna gjordes på ett kvalitativt sätt genom en 
blandning av induktiv och deduktiv kodning. Det innebär att det finns en 
övergripande idé om vad som letas efter i intervjuerna, samtidigt som det är 
intervjuerna själva som sätter koderna (Seale, 2012, s. 368). Det deduktiva 
förhållningssättet ses i att forskningsfråga 1 (vilka åsikter finns bland 
tjänstemännen om begreppet [social hållbarhet]) utgjorde grunden för att 
analyserande läsning av de transkriberade intervjuerna5. Det induktiva ses i att 
intervjuerna själva skapade koder i och med att vissa teman, likheter, olikheter etc. 
uppkom i materialet. Dessa teman osv. noterades som sammanfattning av varje 
intervju efter en genomläsning av alla intervjuer,  som kan ses som en typ av s.k. 
”spider diagrams” för att göra datan hanterlig och se vad som i intervjuerna 
framstod som viktigt (Seale, 2012, s. 374) relaterat till forskningsfrågan och syftet 
med arbetet.  

Utifrån forskningsfråga 1 söktes efter indikatorer på vad informanterna tycker om 
begreppet social hållbarhet genom att frågor ställdes till materialet (Seale, 2012, s. 
373). Vilka ord använder informanten? Hur formulerarar hen sig? Hur beskriver 

 De transkriberade intervjuerna finns att på begäran få av författaren

Informant 1 Planarkitekt, översiktlig planering (Uddevalla) Personlig 51:03:00 2016-03-11 

Informant 2 Översiktsplanerare (Uddevalla) Personlig 33:25:00 2016-03-11 

Informant 3 Miljövetare (Uddevalla) Mail - 2016-03-30 

Informant 4 Strategisk samhällsplanerare, översiktlig planering (Borås) Personlig, Grupp 29:30:00 2016-03-03 

Informant 5 Strategisk samhällsplanerare, översiktlig planering (Borås) Personlig, Grupp 29:30:00 2016-03-03 

Informant 6 Planarkitekt (Borås) Telefon 19:15 2016-03-04 

Informant 7 Planarkitekt (Borås) Telefon 30:03:00 2016-03-04 

Informant 8 Planarkitekt (Borås) Telefon 14:18 2016-03-04 

Tabell 1 Tabell över förda intervjuer 
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hen att det är att arbete med begrepp som hållbarhet och social hållbarhet? Hur 
ofta tas ett visst tema/ord upp? Finns det likheter/skillnader mellan 
informanterna? Exempel på detta är svaret som Informant 1 (2016)  gav på frågan 
” Vad är de största fallgroparna [med att arbeta med social hållbarhet]?”: 

Informant 1: Jag kan inte svara på det höll jag på att säga… fallgropar med hållbarhet… det 
är väl att det största är väl just att det blir floskler det blir så vida begrepp så att det är 

egentligen ingen som lyssnar på det… alla förstår att det är hållbart men det blir för schematiskt 
det innebär ingenting innebär inget åtagande i praktiken det tror jag är det” 

Här framställer informanten tydligt med val av ord (floskler) och formuleringar 
(egentligen ingen som lyssnar på det, innebär inget åtagande i praktiken) vilka problem som 
hen ser i begreppet hållbarhet vilket i sin tur ger en inblick i hur informanten kan 
tycka att det är att arbeta med hållbarhet och social hållbarhet.  

I analysen användes även de nyckelord som användes i innehållsanalysen av 
översiktsplanerna och projekten för att se hur informanterna använder eller inte 
använder dem och vad detta kan betyda för förståelsen och användandet av 
begreppet social hållbarhet.  
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I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen tillsammans med en analys 
som är baserad på det teoretiska ramverket, forskningsöversikten samt uppsatsens 
forskningsfrågor. Avsnittet är upplagd så att det följer dessa frågor.  

1. Hur arbetar de utvalda kommunerna idag med social hållbarhet och vilka 
åsikter finns bland tjänstemännen om begreppet? 

2. Hur kan social hållbarhet och ekosystemtjänster integreras?  
2.1 Vilka exempel på arbete med social hållbarhet finns det idag i Sveriges 
kommuner eller svenska myndigheter och vart, om alls, tangerar det 
arbetet med kulturella ekosystemtjänster?  
2.2 Vilka exempel på arbete med ekosystemtjänster finns det idag i Sveriges 
kommuner eller svenska myndigheter och vart, om alls, tangerar det 
arbetet med kulturella ekosystemtjänster? 

3. På vilket sätt kan kulturella ekosystemtjänster vara ett användbart verktyg 
vid arbete med social hållbarhet? 

Första frågan presenteras i en uppdelning mellan innehållsanalys och intervju och 
sedan i två analysdelar, den första om översiktsplanerna och intervjuerna separat 
och sedan en sammanfattning där översiktsplanerna och intervjuerna analyseras 
ihop.  

Andra frågan presenteras med en genomgång av respektive dokument och 
därefter analys av dessa.  

Resultatet av tredje frågan presenteras utifrån de semistrukturerade intervjuerna 
och dessa, tillsammans med resultatet från fråga 1 och 2, analyseras sedan.  

5.1.1 Innehållsanalys av översiktsplaner 

Uddevalla kommun 
Uddevallas översiktsplan är från 2010 och innehåller ingen definiering av hållbar 
utveckling. Översiktsplanen är dock baserad på andra dokument där detta kan 
vara definierat. Kommunen säger sig arbeta för ett socialt och ekologiskt hållbart 
samhälle, och har ett antal mål och strategier för detta (Uddevalla kommun, 2010, 
s. 15). Målen är bland annat att stärka infrastrukturen, att skapa attraktiva boenden 
och att ha en ekologisk och socialt hållbar utveckling (Uddevalla kommun, 2010, 
s. 14). Likt hållbarhetsbegreppet saknas i ÖP:n en definiering av vad kommunen 
anser är social hållbarhet, men några av de mål och strategier som kommunen 
ställer upp kan ses relatera till det baserat på de aspekter som denna uppsats utgår 
ifrån. Dessa är:  
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• Vi ska möjliggöra en mångfald av boenden i attraktiva, goda livsmiljöer med  
hänsyn tagen till hållbar utveckling 

• Vi ska värna om de mångkulturella värden som tillförs Uddevalla genom  
invandrare och förhindra utanförskap 

Mångfald och mångkultur samt ”förhindra utanförskap” kan ses relatera till 
delaktighet och integration. 

I ÖP:n  nämns social hållbarhet explicit fem gånger, oftast i anslutning till att 
”kommunen ska arbeta för ekologisk och socialt hållbar utveckling”. Vid en ordsök på 
”social” i dokumentet framkommer tre huvudteman: valbarhet/valfrihet, 
delaktighet/inflytande och hälsa. Exempelvis:  

”Rekommendation: Utveckla demokratin genom olika former av delaktighet och 
inflytande. Konsekvenser: Att utveckla olika former av delaktighet och inflytande ger 
positiva sociala- och hälsokonsekvenser. Människor mår bättre när de upplever att de kan 
påverka den service de får.”  (Uddevalla kommun, 2010, s. 102) (egen understrykning)   

”Konsekvenser: De sociala konsekvenserna kan vara positiva genom att medborgarna får 
större valfrihet samt att s.k. generationsboende underlättas.” (Uddevalla kommun, 2010, s. 79) 

(egen understrykning)  

I planen föreslår kommunen totalt 49 handlingar som kan relateras till social 
hållbarhet. Av dessa bestod merparten, sjutton stycken, utav handlingarna som 
relaterar till hälsa. Den aspekt av hållbarhet som förekommer flest gånger i planen 
är även här också hälsa, och de handlingar som rör social hållbarhet i någon mån 
handlar om kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Att lägga fokus på 
kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik ses som positivt för på hälsa, integration, 
tillgänglighet och jämställdhet. Handlingar för social hållbarhet föreslås på både en 
mer övergripande nivå, men också in på detaljnivå. Dock föreslås inga specifika 
åtgärder, utan mer generella handlingar.  

”Rekommendation: Värna om grönområden som bl.a. har till syfte att främja rekreation 
och friluftsliv samt sammanhållen mark för jord- och skogsbruk. Konsekvenser: Tillgång till 
rekreations- och grönområden ökar kommunens attraktivitet och bidrar till befolkningens hälsa. 

(Uddevalla kommun, 2010, s. 60)” 

”Vi ska bygga vår offentliga miljö med tanke på trygghet och säkerhet (Uddevalla kommun, 
2010, s. 95)” 

I övrigt tar planen upp alla de aspekter av social hållbarhet som denna uppsats 
utgår ifrån.  

Borås kommun 
Borås översiktsplan är från 2006 och består av ett huvuddokument som innehåller 
generella s.k. ”spelregler” över kommunens utveckling och flertalet bilagor, bland 
annat bilaga ”Möjlig markanvändning – skisser med konsekvensbedömning” där 
de handlingar som kommunen föreslår tas upp.  Borås definierar hållbar 
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utveckling utifrån den svenska strategin för hållbar utveckling6 och har upprättat 
en Agenda 217 för Borås där de tar vidare resonemanget om en hållbar utveckling 
som tar hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. 

”Regeringens strategi för hållbar utveckling påtalar ”Det hållbara samhället är ett samhälle där 
ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö. Samhället 

tillfredställer sina aktuella behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredställa sina behov. Samhället genomsyras av demokratiska värderingar. Medborgarna 

känner delaktighet och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen, och de har vilja och förmåga 
att ta ansvar för den.” (Borås kommun 1a, 2006, s. 3) (egen understrykning) 

”I Borås Agenda 21, antagen av Kommunfullmäktige februari 2000, finns en vision av Borås 
som en hållbar kommun där livskvalitet, god hälsa, trygghet, framtidstro och en klok 

användning av jordens resurser är viktigare än energislukande levnadsstandard och hög 
konsumtion. Resurserna fördelas rättvist, inte bara inom generationer utan även mellan dem. 

Olika intressen möts i en aktiv och fördjupad demokrati. Invånarnas önskemål och initiativ tas 
till vara av lyhörda politiker.” (Borås kommun 1a, 2006, s. 3) (egen understrykning) 

Utifrån detta ställs sedan ekologiska, sociala och ekonomiska mål upp. 
Kommunen har ingen klar definition av social hållbarhet men i målen för social 
hållbarhet påtalas blandad bebyggelse, trygghet, gemensamma mötesplatser, ett 
attraktivt och varierat fritidsutbud, inflytande och delaktighet samt jämställdhet 
och integration (Borås kommun 1a, 2006, s. 3) vilket kan ses relatera till de 
aspekter uppsatsen utgår ifrån som bygger upp begreppet social hållbarhet.  

Vid sökning på ordet ”social” framkommer social hållbarhet oftast tillsammans 
med ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling. Ordet ”social hållbarhet” 
förekommer aldrig, utan det talas om sociala mål för en hållbar utveckling. 
Delaktighet och jämställdhet är två aspekter av social hållbarhet som framstår som 
viktiga i översiktsplanen, och kommunen framhäver även att bland annat 
jämställdhet och integration ska genomsyra allt arbete som kommunen gör (Borås 
kommun 1a, 2006, s. 3).  

Kommunen förslår totalt 47 handlingar som relaterar till social hållbarhet. De 
handlingar som föreslås flest gånger i planen är handlingar som rör trygghet och 
säkerhet i någon form, och det nämns flest gånger i relation till att skapa trygga 
gång- och cykelvägar samt skolvägar. 

6 Svensk strategi för hållbar utveckling överlämnades till Regeringen 2004 och handlar om 
att hållbar utveckling ska vara målet för regeringen politik. Strategin har tre 
utgångpunkter: hållbar utveckling i Sverige kan endast uppnås inom ramen för globalt 
och regionalt samarbete, hållbar utveckling måste integreras i alla politikområden och att 
ytterligare nationella insatser krävs för att långsiktigt värna de kritiska resurser som utgör 
basen för hållbar utveckling (Regeringskansliet, 2004) 
7 Agenda 21 är ett handlingsprogram för att arbeta med miljö och utveckling och sätter 
upp mål och riktlinjer för att nå en hållbar utveckling (Nationalencyklopedin).
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Översiktsplanen tar upp alla aspekter av hållbarhet förutom rättvisa i de 
handlingar som föreslås.  

5.1.2 Semistrukturerade intervjuer 
 
Uddevalla kommun 
Informanterna på Uddevalla kommun uppgav olika svar vid frågan om vad de 
tänkte på vid begreppet social hållbarhet. Informant 1 menade att det i grund och 
botten (i den fysiska planeringen) handlar om att skapa en god rumslig kvalité som 
skapar förutsättningar för möten i det offentliga rummet på ett praktiskt plan. 
Informant 2 tänkte på tillgänglighet, integration, hälsa och trygghet och kom även 
in på mötesplatser som en del av att skapa trygghet i det offentliga rummet.  
Informant 3 hade en mer generell inställning om att det handlar om att skapa 
möjligheter för alla att ha en bra livsmiljö och ett gott liv och om s.k. mjuka 
värden som i regel brukar innebära värden så som ex. hälsa och trygghet.  

Begreppet social hållbarhet uppfattas av informanterna som svårt att få ett grepp 
om. Informant 1 uppgav att det är ett sådant stort begrepp med många 
underkategorier och att det oftast blir så att enskilda kriterier plockas ut och att 
arbetet blir spretigt utan någon sammanhållning. Hen menade också att det är lätt 
att tappa sammanhangen, särskilt i detaljplanering, och att det därför är svårt att 
arbeta med social hållbarhet på en detaljerad nivå.  

”Det är för oss… oss planerare vad vi måste jobba praktiskt med i vardag då... sen så spretar 
det… detaljplaneringen är ju tyvärr inte så inriktad på att bevaka dom frågorna… för vi ska 
ju bevaka så många olika frågor i ett planarbete och planarbetet i sig är ju så fragmentiserat 
idag men jobbar ju inte med stadens förutsättningar i någon vidare bemärkelse utan vi tittar i 

enskilda projekt och det hörs ju nästan på namnet att detaljplanering är detaljer och kanske att 
man kunde förbättra det att man alltid analysera det i relation till omgivningen mer i sina 

planarbeten… någonting som vi väldigt sällan orkar i det enskilda projektet” (Informant 1, 
2016)  

Med tanke på begreppet menar Informant 1 att det lätt blir ”floskler” och att det 
inte innebär något åtagande i praktiken. Ytterligare ett problem som togs upp av 
informant 1 var att planarbeten ofta är lång och komplexa med tröga processer, så 
att inkorporering av nya begrepp tar lång tid innan det blir rutin. Informant 2 
menade att man inte följer upp social hållbarhet om det inte arbetas med i projekt-
form. Att hitta en struktur och en rutin tog alla informanter upp som ett problem 
i arbetet med social hållbarhet. Informant 2 sa exempelvis att de säkerligen arbetar 
med social hållbarhet och har arbetat med social hållbarhet men att de inte kallat 
det och att de har blivit bättre på att tänka på social hållbarhet även om de inte 
använt begreppet i sig. Att integrera det i ”det vanliga tänket” framstod därmed 
som viktigt.  

Utifrån intervjuerna framkom det att kommunen jobbar med social hållbarhet på 
olika sätt, men oftast projektbaserat. På en kommunövergripande nivå har 
kommunen startat en hållbarhetsberedning som sitter under kommunfullmäktige 
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vars uppgift är att samordna kommunens hållbarhetsfrågor (Informant 3, 2016). 
Genom detta har de börjat hitta en struktur att jobba med hållbar utveckling och 
beredningen har möjlighet att väcka frågor över förvaltningsgränser (Informant 2, 
2016). Kommunen är även med i ett forskningsprojekt som kallas ”Social 
tillgänglighet” som är nära knutet till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar och 
kommunens infrastruktur och servicefunktioner. I detta projekt är de flesta 
förvaltningar med (Informant 2, 2016). Utöver detta görs trygghetsvandringar, 
samråd och kommunen har bland annat tagit fram en handbok för hur 
barnperspektivet ska tas med i planeringen (Informant 2, 2016). Samtidigt menar 
Informant 2 att trygghetsvandringar inte riktigt är planering: 

”(…) men det är ju inte översiktsplanering men det är ett sätt för kommunen att jobba med de 
här frågorna och det tycker jag är oerhört bra sätt att jobba med social hållbarhet i urbana 

miljöer (…)” (Informant 2, 2016) 

På vilken nivå social hållbarhet ska integreras sa Informant 1 att social hållbarhet 
är en fråga för den strategiska planeringen och inte detaljplaneringen och att det är 
lättare att jobba med den frågan på en övergripande nivå snarare än en detaljerad. 
Informant 2 menade att även om det är en fråga för en övergripande nivå, så är 
det också en genomförande fråga för Gatu- och parkkontoret, och hen trodde inte 
att de direkt definierat social hållbarhet i sin agenda.  

Borås kommun 
Vid frågan om vad social hållbarhet innebär för informanterna tänkte samtliga 
olika. Informant 4 uppgav att social hållbarhet innebär för hen delaktighet och att 
den fysiska miljön utformas på en inkluderade och tillgängligt sätt. Även för 
informant 5 innebar social hållbarhet detta samt att ”man förstår varandra och olika 
synpunkter” (Informant 5, 2016). För informant 6 handlade det om att skapa 
blandade områden och att inte skapa en segregerad struktur (Informant 6, 2016) , 
för informant 7 om att ha ett mänskligt perspektiv och att man ska ha möjlighet 
till ett meningsfullt liv samt om tillgänglighet, både fysisk tillgänglighet och en 
tillgänglighet när det gäller vart människor vill bo (Informant 7, 2016). För 
informant 8 handlade social hållbarhet om att det finns en blandning av 
människor och att dessa kan mötas (Informant 8, 2016).    

Social hållbarhet jobbas med enligt de flesta informanterna indirekt i alla projekt, 
men att det får mer eller mindre plats (Informant 7, 2016).  Social hållbarhet tycks 
även arbetas mer med i större projekt, exempelvis Götalandsbanan och ett större 
stadsbyggnadsprojekt där kommunen har arbetat och arbetar aktivt med social 
hållbarhet. Andra sätt som kommunen jobbar med social hållbarhet är olika 
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metoder såsom cultural planning8 och purple flag9. Kommunen arbetar även med 
trygghetsvandringar och samråd (Informant 7, 2016).  Informanterna menar att 
social hållbarhet ”ligger på bordet” och det lyfts in av politiker och att det är något 
kommunen försöker aktivt jobba med.  

De svårigheter som informanterna upplevde när det kommer till att arbeta med 
social hållbarhet rörde sig främst om att det finns en brist på verktyg, att det inte 
finns någon struktur och att det är svårt att styra att social hållbarhet ska 
behandlas eftersom organisationen är styrd av både politiker och andra aktörer så 
som byggherrar och exploatörer. Informanterna menade även att det försöks att 
arbetas med över förvaltningsgränserna vilket de upplevde som positivt, men en 
informant menade att det ändå blir så att förvaltningarna jobbar inom sin zon 
(Informant 8, 2016). Det saknas en gemensam bild vad social hållbarhet är och 
vissa förvaltningar förstår inte sin roll i social hållbarhet när det handlar om fysisk 
planering (Informant 4, 2016).  

Informanterna hade olika bild av på vilken nivå social hållbarhet ska arbetas med. 
Informant 4 menade att det är svårt att arbeta med social hållbarhet på en 
översiktsplaneringsnivå på grund att det då handlar om hela kommunen och att 
tidshorisonten är så lång:  

”Det jobbar man ju väldigt mycket med, att hitta verktyg för hur inkluderar man den sociala 
aspekten i fysisk planering till exempel... Och kanske lite lättare på en mer detaljerad nivå, vi 
jobbar ju med översiktlig planering och har hela kommunen som vårt… dels hela kommunen 
som vår spelplan men också en väldigt lång tidshorisont… det är svårt i dag att veta om vi gör 

rätt för det är 2030 som vi kan titta om vi har gjort rätt.” (Informant 4, 2016) 

Informant 7 och 8 menade dock att det är svårt att arbeta med social hållbarhet på 
en detaljerad nivå eftersom det inte går att lägga in förbehåll om social hållbarhet i 
en detaljplan om aktören/byggherren/exploatörer inte är med på noterna samt att 
det är svårt att få med alla aspekter i detaljplanering och att det då hade varit bra 
om det hade varit ordentligt utrett i andra dokument. Dock menar flertalet av 
informanterna att det måste bli så att dokumenten används och inte bara blir 
liggande. Informanterna menar att det saknas verktyg för att arbeta med social 
hållbarhet, särskilt då på en detaljplanenivå.  

Andra problem med social hållbarhet som togs upp är att det är lätt att fastna i 
floskler och att det lätt blir en svävande beskrivning och att det kan vara svårt 
med uppföljning, om det inte sker i speciella projekt (Informant 7, 2016).    

8 Cultural planning knyter kulturfrågor till en konkret plats där medborgarna sedan aktivt 
involveras. Metoden kommer från USA och har används sedan 70-talet för att få med en 
kulturell aspekt i planering (Sveriges kommuner och landsting, 2011, ss. 6-7)  
 
9 Purple flag är ett sätt att mäta hur trygg, säker och attraktiv en stad är och därmed hur 
tillgänglig den är. Metoden har funnits sen 2006 och har sitt ursprung i England (Svenska 
stadskärnor , 2015, s. 8).
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Även om Uddevalla har som mål att arbeta för ett ekologiskt och socialt hållbart 
samhälle har kommunen varken definierat vad hållbarhet eller social hållbarhet är i 
sina översiktsplaner. Trots att planen har denna ”brist”, behandlar kommunen 
ändå alla aspekter av hållbarhet vilket är intressant. 1/3 av de översiktsplaner som 
Persson (2013, s.305) undersökte saknade också denna definition men menar att 
det inte betyder att kommunen inte arbetar med hållbarhet i någon form, vilket är 
fallet med Uddevalla. Borås har en mycket utvecklad definition av hållbar 
utveckling, även om begreppet social hållbarhet aldrig nämns, och de behandlar 
inte alla aspekter av hållbarhet. En användning av begreppet betyder alltså inte 
automatiskt att begreppet kommer att aktivt arbetas med, likaså som en avsaknad 
av det betyder att det inte kommer att aktivt arbetas med (Persson, s.311).  

Anledningen till varför Uddevalla inte definierar hållbar utveckling eller någon av 
de tre hållbarhetspelarna kan bero på flertalet saker. Det kan vara en indikator på 
att kommunen vill vara säkra på att uppnå konsensus med planen (ett uttryck för 
planparadigmet), men det kan även innebära att kommunen antar att ”alla” vet 
vad hållbar utveckling står för och betyder och att en definition av begreppet 
därför inte behövs (Persson, s. 305). Detta kan innebära ett problem, då det 
skapar en falsk bild av att kommunen arbetar med hållbarhet, men ingen vet 
riktigt hur. Hållbarhet i kommunerna kan ses som någon slags generell idé snarare 
än en uttalad agenda (Persson, s. 307). Båda kommunerna säger sig visserligen ha 
hållbarhet som mål i någon form och presenterar strategier för att uppnå de här 
målen, men hur de sedan tas vidare i planen förklaras inte utan de ligger implicit 
under de handlingar som föreslås och det är upp till läsaren att tolka in att vissa 
handlingar relaterar till social hållbarhet. Om handlingar föreslås med 
bakomliggande syfte att de ska leda till social hållbarhet förblir oklart.  

Likt Uddevalla definierar Borås som sagt inte social hållbarhet i sig, men ställer 
upp sociala mål på ett tydligare sätt än Uddevalla som endast har social hållbarhet 
generellt som mål, utan vidare förklaring. Denna inriktning på mål när det 
kommer till social hållbarhet tar även Persson (2013, s.205) upp, att social 
hållbarhet handlar till stor del om samhällsmässiga mål, något som ska strävas 
mot. Detta kan även ses i Dempsey et al (2009) förklaring om vad social 
hållbarhet innefattar. Samtidigt menar Keskitalo och Liljenfeldt (2011, s.17) att i 
arbete med hållbarhet är processen som leder till målen som målen i sig lika viktig, 
men ingen av de undersökta kommunerna pratar om någon typ av process bakom 
deras hållbarhetsarbete. Finns det någon förståelse om de mål som kommunerna 
har, eller är målen bara ett uttryck för att det inte finns något vedertaget sätt att 
arbeta med social hållbarhet och inga synliga processer som kan ses leda till social 
hållbarhet? 

I båda planerna förekommer ordet ”social” oftare i relation till vissa ord. I 
Uddevalla var de här orden valbarhet/valfrihet, delaktighet/inflytande och hälsa 
och i Borås delaktighet och jämställdhet. Samtidigt är det inte de här aspekterna 
(förutom hälsa) som är i fokus hos kommunerna hänvisat till de handlingar som 
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föreslås. Baserat på handlingarna ligger fokus i Uddevalla på hälsa och i Borås 
trygghet/säkerhet. Att det blir en uppdelning mellan att vissa aspekter arbetas med 
mer kan förklaras i relation till intervjuerna som presenteras senare, då vissa 
informanter menade att hållbarhetsarbetet är svårt då själva begreppet innehåller 
så många underkategorier och att arbetet därför ofta fokuserar på enskilda 
kriterier (Informant 1, 2016). Vad innebär det för arbetet med social hållbarhet? 
Har kommunen särskilda problem inom just den aspekten, eller att det är genom 
denna aspekt som social hållbarhet ska hanteras? Eller används aspekterna så som 
Persson (2013, s.312) menar hållbar utveckling används, som en positiv markör 
för något som är ”bra” att arbeta med och som inte kan argumenteras mot?  

Utifrån den övergripande frågan om hur de utvalda kommunerna arbetar med 
begreppet hållbarhet idag går det utifrån innehållsanalysen se att båda 
kommunerna jobbar både explicit och implicit med begreppet. De båda säger sig 
arbeta med hållbarhet explicit i planens inledning, men bara Borås presenterar 
någon form av definition av begreppet. I resten av planerna förekommer inte 
begreppet hållbar utveckling eller social hållbarhet i någon större utsträckning och 
handlingar som föreslås relaterats implicit till social hållbarhet. Detta kan ses i 
formuleringar så som ” Fler bostäder i centrum gynnar stadslivet och tryggheten i city. (Borås 
kommun 1b, 2006, p. 31 (egen understrykning))” Detta sätt att arbeta med hållbarhet är 
enligt Persson (2013, s.311) inte ovanligt och även om hållbar utveckling inte 
används explicit så används själva principen bakom på ett implicit sätt.   

I intervjuerna svarade samtliga informanter olika vid frågan om vad social 
hållbarhet betyder för dem och visar på att det finns ett brett spektrum i vad social 
hållbarhet kan betyda. Svaren kan delas in i två olika grupper, planeringens 
möjlighet att utforma den fysiska miljön och generella aspekter som relaterar till 
uppsatsens utredning av social hållbarhet. Informanter i den första gruppen 
pratade om att arbete med social hållbarhet kan utforma den fysiska miljön till att 
ha en god rumslig kvalité, en bra livsmiljö, tillgänglighet och inkludering i den 
fysiska miljöns utformning, blandade områden, en ej segregerad struktur och 
mötesplatser. I den andra gruppen finns aspekter såsom tillgänglighet, integration, 
hälsa, trygghet, delaktighet, förståelse, att ha ett mänskligt perspektiv, att kunna ha 
ett meningsfullt liv, tillgänglighet i vart man vill bo och blandning av människor. I 
den första gruppen finns alltså en stor tro på att planeringen via fysisk utformning 
kan skapa social hållbarhet och i den andra är social hållbarhet något mer 
odefinierat i planeringen, där det i den första gruppen finns aningar av 
planparadigmet då det finns en stor tilltro på planeringen.   

När det gäller informanternas uppfattning av social hållbarhet blir det tydligt att 
människor kanske tror att de tänker på samma sak, men egentligen tänker de på 
olika aspekter av begreppet (Persson, 2013, s.302). Detta kan således innebära 
problem då alla har olika uppfattning av begreppet. Samtidigt sett på vad alla 
informanterna tillsammans menar är social hållbarhet tas nästan alla aspekter av 
social hållbarhet upp, men det finns ingen generell uppfattning. Detta kan leda till 
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att vissa aspekter överses. I detta fall var det till exempel ingen informant som 
pratade om jämställdhet som en faktor för arbete med social hållbarhet. 

Utifrån intervjuerna framkom det att informanter tycker att det finns en brist på 
struktur och/eller rutin och de efterfrågar verktyg för att arbeta med social 
hållbarhet. De menar att social hållbarhet arbetas med på en implicit nivå och 
informant 2 menar till exempel att det arbetas med i alla projekt men att det inte 
benämns öppet. Därför blir det svårt att mäta och se om social hållbarhet har varit 
en aktiv faktor i planeringen. Detta kan vara förklaringen till att social hållbarhet 
ofta endast arbetas in i enskilda projekt, vilket är en fråga som tas upp av 
informanterna som ett problem. Det finns således intresse att arbeta med social 
hållbarhet i all planering, men hur detta ska göras är inte klart. Det finns bland 
informanterna oenigheter i hur arbetet ska ske, vissa menar att mätbara mål ska 
utformas, checklistor etc. samtidigt som det framhävs att det är viktigt att dessa då 
också används och inte blir liggande. Efterfrågan på mätbarhet av begreppet är 
även problematiskt. Frågan är hur hållbarhet och social hållbarhet kan 
mätas(Keskitalo och Liljenfeldt, 2011, s.20)? Ex. om livslängden i kommun X är 
längre än i kommun Y, är kommun X då mer socialt hållbart? Att vara frisk 
innebär inte automatiskt ett gott liv och vice versa. När vad social hållbarhet 
innefattar inte heller är definierat blir det ännu svårare. Här visar sig även 
problemet med plan- och miljöparadigmet. Å ena sidan önskas en mätbarhet av de 
flesta informanterna (miljöparadigm) samtidigt som det om de själva benämner 
som social hållbarhet i stort sätt inte går att mäta utan handlar om mänskliga 
värden och någon typ av konsensus (planparadigmet) (Emmelin & Lerman, 2006, 
ss. 2-3).  

Svårigheterna som informanterna tog upp kan vara en förklaring till varför 
informanterna alla har olika uppfattningar om vad begreppet innefattar. Keskitalo 
och Liljenfeldt (2011, s.17) menar att för att uppnå något i arbetet kring hållbarhet 
måste alla involverade vara överens om vad som ska nås. Detta gäller inte bara 
planerarna, utan även hela organisationen, ett problem som informant 5 (2016) 
tog upp, att vissa förvaltningar inte förstår sin roll i att arbete med hållbarhet.  
Hållbarhet, enligt och Keskitalo och Liljenfeldt (2011, s.18) förlitar sig på att det 
finns ett tydligt ledarskap och en organisering vilket är en avsaknad av i bägge 
kommunerna, men som kanske blir bättre i Uddevalla i och med instiftandet av en 
hållbarhetsberedning.   

Oklarheten i begreppet visar sig också i oenigheten i på vilken nivå begreppet ska 
implementeras. Några informanter menade att det är svårt att arbeta med det på 
en detaljerad nivå eftersom det blir svårt att se sammanhangen, att detaljplanering 
inte tillåter reglerande av vissa aspekter och att det är svårt att få med andra 
aktörer på noterna samt att få med alla aspekter. Andra menade att social 
hållbarhet är lättare att arbeta med på detaljerad nivå eftersom det på en 
översiktlig nivå blir för stort och för långa tidshorisonter. Samtidigt menar 
informanterna att det är särskilt på en detaljplanenivå det saknas verktyg för att 
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arbeta med begreppet, vilket visar på en vilja att kunna arbeta med det på alla 
nivåer.  

Det blir även en fråga om vilken roll planeraren har i arbetet med social 
hållbarhet. Social hållbarhet kan ses vara likt ett socioekologiskt system på det 
sättet att det behöver arbetas med på alla olika nivåer och relationerna mellan 
nivåerna bör vara klara, men bristen på ledarskap gör att alla och samtidigt inga 
aspekter arbetas med och arbetet blir, som Informant 1 benämner, spretigt. 
Keskitalo och Liljenfeldt (2011, s.18) menar att det måste finns klara och tydliga 
mål, vilket inte verkar finnas i detta fall då flertalet informanter menar att det är 
svårt att få grepp om begreppet och som Informant 8 (2016) menar att planeraren 
”mäktar inte med” med att arbeta med begreppet. Det är också svårt att se vad 
som är planerarens ansvar i social hållbarhet. Att utforma rummet så att det får en 
”god rumslig kvalité” eller att se till att det finns möjlighet till ett meningsfullt liv? 
När går ”ansvaret” för social hållbarhet över till nästa förvaltning och till 
invånarna? Som informant 4 (2016) menar, kan planeraren skapa ett rum som är 
tänkt att vara ”socialt hållbart” men det är inte säkert att rummet kommer att 
används så. I intervjuerna som Keskitalo och Liljenfeldt (2011, s.24) genomfört i 
sin undersökning framkommer även här denna osäkerhet och att det saknas 
någon som har det övergripande ansvaret vilket gör att arbetet blir osystematiskt.  

Ytterligare ett problem som är viktigt att ta upp är att informanterna visade på att 
en svårighet med att jobba med hållbarhet ligger i själva den kommunala 
organisationen och planeringsprocessen i sig. Då det är många aktörer involverade 
tyckte många informanter att det därför blir svårt att arbeta med social hållbarhet 
eftersom det är de externa aktörer som till viss del styr planeringen och att de inte 
alltid förstår vitsen med att utforma den fysiska miljön på ett visst sätt för att nå 
någon typ av social hållbarhet. Att arbeta med hållbarhet menar Keskitalo och 
Liljenfeldt (2011, s.17) handlar mycket om att nå konsensus i någon mån, vilket 
gör att de ursprungliga målen kanske förändras samtidigt som detta kan innebära 
att hållbarhet kommer att aktivt arbetas med när alla förstår vad som är målen för 
det vilket kan kopplas till planparadigmet. Hur mycket kan social hållbarhet 
kompromissas med?  

5.2.1 Analys av fråga 1 – Översiktsplaner och intervjuer 
Det till ytan aktiva men vid närmare granskning implicita förhållningssättet till 
hållbarhet i översiktsplanerna går att se även hos informanterna. Oenigheterna i 
vad begreppet betyder kan ha sin grund i detta implicita förhållningssätt eftersom 
det hos informanter uppkommer att de saknar en struktur för att arbeta med 
begreppet. Alla informanter tar upp olika aspekter av social hållbarhet och 
tillsammans med översiktsplanerna visar det på att det finns en generell 
överenskommelse om vad social hållbarhet innefattar, med att det inte finns 
någon uttalad definition (Persson, s.307). Anledningen till detta kan bero på 
mycket, bland annat att en brist på definition bidrar till att det är lättare att nå 
konsensus med de olika aktörerna (Persson, s.305). Men detta bidrar även till att 
begreppet tolkas olika vilket kan innebära problem.  
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Översiktsplanerna visar på det uttryck som Persson (2013, s.312) beskriver om att 
den kommunala planeringen inte har ändrat sin planering efter intåget av 
hållbarhetsparadigmet, utan bara anammat begreppet utan att göra några aktiva 
ändringar i sin planering. Handlingar som förut inte sågs som direkt hållbara, kan 
nu tolkas som det. Detta tas även upp av informant 2 som menar att de egentligen 
alltid jobbar med social hållbarhet, men inte kallat det det. Persson (2013, s.302) 
menar att hållbarhet har blivit en del i en övergripande övertygelse hos planeraren, 
men det går tydligt att se att även om alla informanter ställer sig positiva till 
begreppet har de olika inställning till vad det innebär och alla tycker att det finns 
stora problem i begreppet. Vad innebär denna övergripande övertygelse, när det 
finns åtta olika varianter av den?  

Andra problem som kan relateras till de brister som finns i översiktsplanerna är att 
informanterna är oklara över på vilken nivå social hållbarhet ska arbetas med. 
Några menar att arbetet hör hemma på en övergripande nivå, och andra att det 
hör hemma på en detaljerad nivå. Det finns en brist på den styrning som 
Keskitalo och Liljenfeldt (2011, s.18) menar måste finnas för att arbetet med 
hållbarhet ska gå framåt. I översiktsplanerna formulerar kommunerna att de har 
som mål att arbeta med hållbarhet, men hur dessa mål ser ut formuleras inte 
tydligt. Det gör att informanterna själva inte ser målet med social hållbarhet. 
Bristen på styrning visar sig också i att det är svårt att i den kommunala 
organisationen som helhet arbeta med social hållbarhet, eftersom förvaltningarna 
inte förstår sin roll i det hela. För att förstå hur social hållbarhet berör alla 
förvaltningar går det att se social hållbarhet som en del i ett socioekologiskt 
system, förvaltningarna, deras kompetenser och dess handlingar berör varandra 
över förvaltningsgränserna och de bör därmed vara införstådda i sitt ansvar. Men 
när det inte finns något mål eller styrning fallerar detta.  

Till denna fråga finns två underfrågor som tillsammans ska besvara huvudfrågan 
om social hållbarhet och ekosystemtjänster kan integreras. Detta är för att se vad 
det finns för exempel arbete med de olika ämnena idag och se om och i så fall vart 
de tangerar.  

Projekten som presenteras nedan är Malmö och deras MEST_plan, Boverket och 
arbetet med BEST, Göteborgs och deras verktyg ”Social konsekvens analys” samt 
Kungälv och deras sociala översiktsplan. 
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5.3.1 Fråga 2.1 Vilka exempel på arbete med ekosystemtjänster finns 
det idag i Sveriges kommuner eller svenska myndigheter och vart, om 
alls, tangerar det arbetet med kulturella ekosystemtjänster?  
 
Malmö – MEST_plan 
Malmö har flera olika projekt igång som involverar ekosystemtjänster. Ett av dem 
är projektet MEST_plan som handlar om att undersöka möjligheten med att 
arbeta med ekosystemtjänster i planering och bidra till Malmös hållbara 
stadsutveckling (Malmö stad 1a, 2015). Projektet har sin utgångspunkt i Malmös 
översiktsplan där det står att ekosystemtjänster ska ”värderas, beaktas och stärkas i 
stadsplanering, underhåll och skötsel så att dess värden och funktioner inte försämras” (Malmö 
stad 1a, 2015) samt i den statliga utredningen SOU 2013:68 och de nationella 
miljömålen och hur dessa kan arbetas med i planering (Malmö stad 1b, 2015, s. 3). 
MEST_plan startades på hösten 2014 och har som målsättning att undersöka om, 
och i så fall var, hur och när det i planprocessen är lämpligt att ta hänsyn till 
ekosystemtjänster (Malmö stad 1b, 2015, s. 3).  

Metoden som föreslås för att arbeta med ekosystemtjänster är att en mängd data 
tas fram om planområdets ekologiska värden, ekologiska konnektivitet, 
översvämningsrisk, topografi, luftkvalité och sociala värden. Att göra detta är en 
del i MEST_verktyget. En del av denna data finns redan i Malmö. Exempelvis 
geografisk data om luftföroreningar och buller som kan relatera till behovet av 
ekosystemtjänster och data över naturmiljöer och biologiska ”hot-spots” som 
visar befintliga biologiska värden (Malmö stad 1b, 2015, s. 9). 

En planerare kan utifrån datan sedan tillsammans med en ekolog (eller någon av 
liknande kompentens) bedöma vilka ekologiskt värdefulla områden och inslag 
som finns och vilka ekosystemtjänster som redan finns inom området och i 
anslutning till det. Genom detta går det även att se vilka brister och behov av 
ekosystemtjänster som finns. I sin tur ger detta underlag för planer, 
medborgardialoger, byggherredialoger, skötselplaner och uppföljningar (Malmö 
stad 1b, 2015, s. 8).   

Det finns fyra nyckelord som ska beaktas: kvantitet, kvalitet, konnektivitet och 
placering. Kvantitet handlar om grönytor och bristen på dessa i urbana miljöer. 
Kvalitet handlar om att vegetation anpassas efter platsens ekologiska 
förutsättningar och att utveckling av det gröna i staden samordnas i planer. 
Konnektivitet beskriver länkarna mellan olika gröna miljöer och värden så som 
arters livsmiljöer. Placering är en viktig del eftersom den påverkar konnektiviteten 
och handlar om den gröna strukturen och leveransen och nyttan av 
ekosystemtjänster gentemot samhället. Placering är även viktigt då det påverkar 
tillgängligheten i till rekreation i staden och påverkar sociala, fysiska och 
ekonomiska förutsättningar (Malmö stad 1b, 2015, s. 9).  
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För att MEST_plan ska fungera behövs ett tydligt juridiskt stöd. Detta kan till viss 
del hittas i plan- och bygglagen 8 kap 9§10 men hela kunskapsnivån kring 
ekosystemtjänster behöver också höjas och att alla involverade aktörer förstår 
ekosystemtjänster och ekosystem och att de kan se helheten i att arbeta med detta 
begrepp. För att förstå ekosystemtjänsters inverkan på planeringen menar Malmö 
stad att ett systemtänk kan användas där genom en identifiering av systemets 
komponenter och hur de påverkar varandra gör att en översyn kan fås och det blir 
tydligare vart i systemet problemen finns (Malmö stad 1b, 2015, s. 13).  

Även om tanken med MEST_plan är att få in ekosystemtjänster på en detaljerad 
nivå så menar Malmö stad att det ändå kanske hör hemma på en mer 
övergripande nivå i översiktsplan, fördjupad översiktsplan eller i planprogram. 
MEST_verktyget kan exempelvis användas i framtagandet av en grönplan (Malmö 
stad 1b, 2015, s. 12).  

BEST - Boverket och ekosystemtjänsterna 
Med rötter i MEST-projektet utvecklade Boverket BEST, ett projekt som 
startades i maj 2015. Syftet är att undersöka hur ekosystemtjänster kan 
implementeras i den fysiska planeringen, vilket utrymme ekosystemtjänster har i 
plan- och bygglagen (PBL) och om det går att få in ekosystemtjänster på en 
detaljplanenivå (Boverket 1a, 2015). För att svara på syftet ställdes ett antal 
frågeställningar upp som behandlade hur ekosystemtjänster arbetas med idag 
inom kommunerna, hur väl tjänstemännen känner till begreppet, vilka problem 
och förutsättningar finns det, vilka redskap som behövs för att implementera 
begreppet och om PBL behövs anpassas för att kunna driva frågan om 
ekosystemtjänster (Boverket 1b, 2016, s. 9). För att besvara dessa genomfördes 
enkätstudier, gruppintervjuer, analys av planbestämmelser och en 
omvärldsbevakning (Boverket 1b, 2016, ss. 9-10).  

I enkätstudierna svarade hälften av Sveriges kommuner och de flesta var 
planhandläggare (Boverket 1b, 2016, s. 11). Av detta framkom det att endast en 
liten del av kommunerna (ca 15 %) har med ekosystemtjänster i sina 
översiktsplaner, samtidigt som över 80 % av de som svarade sa att de arbetat med 
ekosystemtjänster i någon mening, särskilt gällande dagvattenhantering och 
biologisk mångfald.  De vägledande dokument som finns gällande 
ekosystemtjänster och PBL ansågs inte ge något stöd eller möjligheter för att 
arbeta med ekosystemtjänster samt att många inte visste vilka möjligheter det 
finns i PBL för att stödja planering med ekosystemtjänster (Boverket 1b, 2016, s. 
12).  

I intervjustudierna framkom det att begreppet ekosystemtjänster anses vara 
användbart för att visa på naturens funktioner och den nytta som finns för 
människan i den, och att begreppet integrerar fler perspektiv än exempelvis bara 

”En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen” (Plan och bygglagen 
2010:900)
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naturvård. Det skapar ett helhetstänk som alla aktörer kan förstå. Samtidigt ses det 
som svårt att kommunicera begreppet på ett tydligt sätt och för de som inte 
insatta är begreppet svårt att förstå (Boverket 1b, 2016, s. 14).  

I intervjuerna framkom det även att kommunerna överlag har en god översikt 
över kommunens naturvärden och att många sådana dokument har tagits fram 
även om begreppet ekosystemtjänster inte används. I vissa fall används 
dokumenten endast som information, i andra är de vägledande (Boverket 1b, 
2016, s. 16). I översiktsplanen menade intervjupersoner att det behövs ett 
helhetsgrepp om ekosystemtjänster och att information som är lättillgänglig och 
förståelig presenteras i den för att alla ska förstå vad det innebär. Om starka 
ställningstaganden tas i översiktsplanen skulle denna kunna fungera bättre som ett 
stöd vid exploatering och för att lyfta vilka frågor som är viktiga att ta med in i 
detaljplaneringen (Boverket 1b, 2016, s. 18). Det ansågs dock viktigt att inte bara 
tänka i två steg, översiktsplanering och detaljplanering, utan att även se på stegen 
mellan dem för att få en helhetsbild. Genom att göra fördjupning och 
områdesplaner får detaljplanen ett sammanhang (Boverket 1b, 2016, s. 22).  

När det gäller detaljplanering ansåg intervjupersonerna i projektet att det var 
viktigt att formulera planens syfte så att ekosystemtjänster genom 
planbestämmelser kan styra vilka som ska tas hänsyn till. Det är dock otydligt 
vilket stöd det finns i PBL för detta (Boverket 1b, 2016, s. 18). Lagstöd i PBL 
ansågs som ett av de största problemen. Om planbestämmelsen som används inte 
har stöd i PBL är det svårt att följa upp (Boverket 1b, 2016, s. 20). I detaljplanen 
går det att bestämma utformningen, men inte vilken funktion som önskas uppnås 
genom utformningen. Intervjupersonerna efterfrågade sätt att styra funktionen på 
ex. dagvattenhantering inte bara utformningen av det. (Boverket 1b, 2016, s. 21). 
Denna motsättning mellan att Regeringen förespråkar att ekosystemtjänster ska 
användas i planeringen, samtidigt finns det inte stöd för detta ser många av 
intervjupersonerna som ett problem (Boverket 1b, 2016, s. 22). För att på ett 
lyckat sätt föra in ekosystemtjänster ser många att processen bakom planen är lika 
viktig som planen själv och att jobba över förvaltningsgränser inom kommunen är 
en förutsättning. Att samarbeta med exempelvis en ekolog kan vara önskvärt 
(Boverket 1b, 2016, s. 22).  

Det som kom fram i BEST projektet var att det finns ett behov att höja 
kunskapen och kompentensen kring ekosystemtjänster och att det finns ett behov 
av att hitta lämpliga planbestämmelser i detaljplanen som har bättre lagstöd. 
Ekosystemtjänster behöver också bli en politisk prioritet (Boverket 1b, 2016, s. 5). 
I projektet identifierades tre områden som är mest angelägna att adressera:  

”(I) riktlinjer för framtagande av ett enhetligt och relevant underlagsmaterial 
(II) riktlinjer för en ändamålsenlig och likvärdig tillämpning av PBL samt  
(III) en generell kunskapshöjning på både kommunal och regional nivå.” 

 (Boverket 1b, 2016, s. 27) 
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För att stödja kommuner i deras vidare arbete med ekosystemtjänster menas det i 
projektet att de behöver samla mer information för att erbjuda ett helhetsgrepp 
för att kunna hantera ekosystemtjänster med hjälp av PBL (Boverket 1b, 2016, s. 
5).   

5.3.4 Fråga 2.2 Vilka exempel på arbete med social hållbarhet finns det 
idag i Sveriges kommuner eller svenska myndigheter och vart, om alls, 
tangerar det arbetet med kulturella ekosystemtjänster? 

Göteborg – Social konsekvensanalys 
Social konsekvens analys (SKA) är ett verktyg som är utvecklat av Göteborgs stad 
som ett av tre verktyg för att arbeta med social hållbarhet inom planering. Detta 
för att staden formulerat att det behövs ett socialt perspektiv som har särskilt 
fokus på barn och unga (Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret, 2011, s. 6).  
SKA-verktyget är till för de som arbetar inom en planprocess och ska genom hela 
processen ge stöd och är ett sätt att systematisera arbetet med social hållbarhet 
(Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret, 2011, s. 6). Metoden i SKA är utformad 
som en analysmodell och ett processtöd som skapar ett gemensamt språk inom 
organisationen samt en samverkansplattform (Stadsbyggnadskontoret, 2016).  

SKA-verktyget grundar sig på att social hållbarhet handlar om generationsrättvisa, 
social rättvisa, tillit och medborgerligt deltagande samt ett välfärdsperspektiv och 
ett rättviseperspektiv (Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret, 2011, s. 8). 
Göteborgs stad menar att:  

”Miljöer ska helt enkelt fungera för alla människor som ska använda dem. Med alla menar vi 
alla människor, oavsett kön, ålder, religion, socio-ekonomisk bakgrund, etnicitet, sexuell 

läggning eller funktionsnedsättning.” 
 (Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret, 2011, s. 8) 

Göteborgs stad framhåller att det inte är hållbart att endast tänka ett på 
perspektiv, utan att det är viktigt att tänka även ekologisk och ekonomiskt hållbart 
och tvärtom. En miljö som är socialt ohållbar kan enligt dem aldrig bli ekologiskt 
eller ekonomiskt hållbar (Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret, 2011, s. 9). De 
menar att även om SKA lyfter just den sociala dimensionen är det viktigt att se till 
helheten eftersom människor, miljö, samhälle och ekonomi hör ihop (Göteborgs 
stad Stadsbyggnadskontoret, 2011, s. 10).  

I den fysiska planeringen bidrar SKA till att på ett systematiskt sätt lyfta de sociala 
frågorna och tydliggöra dem. Genom att göra det är tanken att de ska bli lättare att 
diskutera och att beslut kan tas på bättre grunder (Göteborgs stad 
Stadsbyggnadskontoret, 2011, s. 10). SKA ger också möjlighet för att samla att 
aktörer så att de kan samarbeta och prata samma språk. Detta är viktigt eftersom 
stadsplaneringen innehåller så många olika aktörer, sektorer och discipliner och 
alla måste samarbeta (Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret, 2011, s. 11).   
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Analysen består av tre steg. I ett tidigt skede bedöms behovet av en inventering där 
det redan existerade sociala livet inventeras. Här samlas kunskap och 
arbetsinsatser och aspekter prioriteras och sorteras med hjälp av verktyget. I detta 
skede ställs frågor så som ”Vilka sociala aspekter har betydelse i området idag? Vilka 
sociala behov finns för det önskade livet i området? Vad vet vi och vad vet vi inte?” 
(Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret, 2011, s. 12). Information om detta kan 
fås genom de olika stadsdelsförvaltningarna, befolkningsstatistik, 
trygghetsundersökningar, enkäter etc. Det är också viktigt att ta in information 
från de som lever och verkar i området idag för att se hur miljöerna fungerar. En 
analys av områdets fysiska struktur kan även det ge svar (Göteborgs stad 
Stadsbyggnadskontoret, 2011, s. 12). Inventeringen görs tidigt och kunskapen 
följer med genom hela processen. Utifrån matrisen kan kunskapen sorteras, 
nyckelfrågor identifieras och kunskapsluckor synliggöras. Fortlöpande samverkan 
mellan aktörerna är viktig (Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret, 2011, s. 12).  

Efter inventeringen följer åtgärder. Utifrån inventeringen formuleras mål, 
planförslag, strategier osv. Frågan som ställs är ”Vilka åtgärder behövs för att 
stärka/förverkliga de sociala aspekterna i området eller staden?”. Avvägningar kan behöva 
göras och detta motiveras tydligt. De slutgiltiga avgörandena lämnas till politiskt 
beslut, så avvägningar måste alltid följas av en bra motivering (Göteborgs stad 
Stadsbyggnadskontoret, 2011, ss. 12-13).    

Det sista steget är konsekvenser. I detta steg analyseras de sociala aspekterna från 
inventeringen och utifrån åtgärderna som föreslås. Det framkommer ofta aspekter 
som den fysiska planeringen inte kan styra. Det är därför viktigt att beskriva detta 
och överlämna till den berörda aktören. I slutändan ligger det i varje berörd aktörs 
händer att genomföra planens intentioner. 

När en SKA genomförs finns det fem olika skalor att tänka på: Byggnad och plats, 
Närmiljö, Stadsdel, Stad och region och Regionen.  Det går att ta bort eller lägga 
till fler nivåer, men detta ska alltid motiveras. Tanken med de olika skalorna är att 
tänka att staden är en helhet. Skalans roll och relation till de andra skalorna är 
viktigt, eftersom förslagen inte bara kommer att påverka den aktuella skalan utan 
även staden som helhet. Vilken skala som det jobbas på måste uppmärksammas i 
alla skeden i planprocessen (Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret, 2011, s. 15) 

Det finns fyra sociala aspekter att tänka på vid SKA. Dessa har kopplingar till vad 
planering kan påverka och har paralleller till andra dokument staden jobbar med 
och till aktuell forskning. Dessa är: Sammanhållen stad, Samspel, Vardagsliv och 
Identitet.  

Sammanhållen stad handlar om sociala och rumsliga sammanhang, variation och 
blandning. Denna aspekt syftar till att motverka segregationen i staden och att 
blanda både människor och funktioner. Det handlar även om att motverka att 
staden blir uppdelad och att det finns barriärer (Göteborgs stad 
Stadsbyggnadskontoret, 2011, s. 18).  
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Samspel är likt sammanhållen stad men behandlar mer samspel, delaktighet och 
integration. Stadsmiljön ska skapa förutsättningar för det som Göteborgs stad 
benämner som ”weak ties”, dvs. ytliga kontakter i stadsrummet med andra 
människor. Det ska finnas offentliga och privata miljöer och det ska finnas en 
närhet som ger upphov till trygghet i stadsrummet (Göteborgs stad 
Stadsbyggnadskontoret, 2011, ss. 20-21).  

Vardagsliv handlar om hur den fysiska planeringen kan underlätta i vardagslivet. 
Hur användning, lokalisering, service, tillgänglighet, hälsa, trygghet m.m. påverkar 
invånaren i vardagslivet och hur människor använder staden är ett mått på hur bra 
planerad staden är. Det ska finnas ett bra utbud och en variation och detta ska 
vara tillgängligt för alla. (Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret, 2011, ss. 22-23).  

Identitet kopplas till igenkännande och tillhörighet. Det handlar om två typer av 
identitet. Den första handlar om vad som gör en miljö specifik och dess karaktär. 
Den andra handlar om hur människor kopplar sin identitet till en viss miljö. Det 
gäller att i planeringen ha förståelse för ett områdes identitet och vad det betyder 
för människor och om karaktären ska följas, stärkas eller brytas av. Identitet 
handlar även mycket om vilken identitet ett område eller miljö får baserat på en 
utifrånbild, ex. vad media säger om ett område. Dessa utifrån bilder måste i vissa 
sammanhang förändras. Den fysiska miljön vi vistas i har stor betydelse för vår 
identitet. När denna förändras, förändras även identiteten. (Göteborgs stad 
Stadsbyggnadskontoret, 2011, ss. 24-25).  

Social översiktsplan – Kungälvs kommun 
År 2013 beslut kommunfullmäktige i Kungälvs kommun att kommunen skulle ”ta 
fram riktlinjer, ramar och avgränsningar för sociala investeringar, definiera utanförskap i 
mätbara och jämförbara termer, samt ta fram en särskild beslutsordning för sociala 
investeringar” (Kungälvs kommun 1a, 2015, s. 9). Detta hade sin grund i ett projekt 
som handlande om att utveckla det socioekonomiska perspektivet i kommunen. 
Utifrån detta upprättade kommunen en social översiktsplan, en översiktsplan som 
är inriktad på de sociala frågorna i kommunen. Enligt kommunen ska 
översiktsplanen: 

“-Ge underlag för att analysera Kungälvs sociala hållbarhet. 
-Påvisa sociala risker och sårbarheter i Kungälvs Kommun. 

-Påvisa hur de sociala riskerna fördelar sig geografiskt. 
-Ge underlag för att analysera folkhälsan i Kungälv. 

-Ge underlag för att analysera tänkbara sociala investeringar för att möta de utmaningar som 
finns i ovanstående punkter. 

-Säkerställa att organisationen arbetar med resultatmått.”  
(Kungälvs kommun 1a, 2015, s. 10) 

En definition av den sociala översiktsplanen skulle enligt kommunen vara: 

”I den sociala översiktsplanen talar kommunen om hur man för invånarnas bästa vill främja en 
långsiktig god och socialt hållbar utveckling i alla delar av kommunens kärnverksamheter, 



Sociala ekosystemtjänster –  
Social hållbarhet och kulturella ekosystemtjänster som ett integrerat begrepp i fysisk 
planering  
Josefin Franzén 
2016-06-14 

67 

geografiska och demografiska beståndsdelar likväl som i alla delar av allt planeringsarbete för 
den växande kommunen.” (Kungälvs kommun 1a, 2015, s. 10) 

Kommunen har valt att definiera social hållbarhet som samhällets förmåga att 
skapa och upprätta en generell välfärd och samhällets förmåga att lösa sociala 
problem vilket förstås som brister i tillgång till en jämställd välfärd. Att kunna 
bygga socialt kapital är viktigt (Kungälvs kommun 1a, 2015, s. 10). Därför har 
kommunen valt att se social hållbarhet som ett mått på samhällets totala sociala 
kapital. De menar att det sociala kapitalet är ett uttryck för tillit till samhället. I 
tilliten till samhället ligger att individer litar på varandra, att de känner sig trygga 
och att det finns möjlighet till jämlika relationer individer emellan. Vid en social 
ohållbarhet försvinner tilliten, tryggheten och jämlikheten och ett utanförskap 
skapas som hela samhället lider av då det sociala kapitalet blir mindre (Kungälvs 
kommun 1a, 2015, s. 11).  

Den sociala översiktsplanen utarbetades processorienterat, dvs. över 
förvaltningsgränser och mot en definierad kund/vara.  Metoden är att en stor 
mängd data samlades in som rörde olika sociala ämnen och data analyserades sen i 
tre steg. Den data som samlades in för att utgöra det statistiska underlaget för 
planen var:  

• Barnfattigdom enligt Salonens definition11 
• Inkomststandard (fattigdom) 
• Arbetslöshet  
• Sjukskrivningar 
• Försörjningsstöd 
• Meritvärde skolår 9 
• Utbildningsnivåer 
• Anlagda utomhusbränder 
• Insatser/ärenden AoS barn och unga 
• Deltagande i föreningsaktiviteter 
• Brottsutsatthet 
• Valdeltagande 
• AVA-anställningar i Kungälvs Kommun (Kungälvs kommun 1a, 2015, s. 

22) 

 För att få en mer detaljerad nivå användes förutom ett kommunalt genomsnitt 
NYKO vilket är en nationell indelning av alla Sveriges kommuner på en hög 
detaljerings nivå. Anledning till att NYKO används är detaljeringsgraden, 
eftersom det annars finns risk för ett det mer välmående området kommer att 

11 Salonens definition: Två delmått på fattigdom. Den ena handlar om barn med s.k. 
Låginkomststandard och den andra om barn i familjer som beviljats försörjningsstöd. Definitionen 
kan klassificerats som ett s.k. Absolut fattigdomsmått, vilket betyder att inkomster under en viss 
nivå räknas som fattigdom (Rädda barnen, 2014, s. 9).  
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väga upp snittet i kommunen vilket ger en skev bild av hur det ser ut i kommunen 
(Kungälvs kommun 1a, 2015, ss. 20-21).  

Kommunen undersökte hur tillståndet på följande indikatorer var i kommunen, 
både på en generell nivå i kommunen och i de olika NYKO-områdena:  

• Barnfattigdom  
• Inkomstandard  
• Arbetslöshet  
• Sjukskrivningar  
• Försörjningsstöd  
• Meritvärde skolår 9  
• Insatser/ärenden AoS barn och unga                                             
• Brottslighet  
• Skadegörelse  
• Valdeltagande  
• Fetma och övervikt  (Kungälvs kommun 1a, 2015, s. 24) 

 
På en generell nivå ligger kommunen över det nationella- och regionala 
genomsnittet i flera indikationer, på ett positivt sätt. Utifrån NYKO pekas 
dock fyra områden ut som har mest negativ data och det är dessa som ses 
som särskilt utsatta socioekonomiskt (Kungälvs kommun 1a, 2015, s. 59).   
 
Efter denna socioekonomiska analys av kommunen kan resultatet föras in i 
många pågående processer. Exempelvis kan social hållbarhet arbetas in i alla 
upphandlingar kommunen för, för att bryta marginaliteten mellan de utsatta 
områdena och övriga områden i kommunen och kommunen ska förhindra 
att kommunalt anställda människor hamnar i långvariga otrygg anställningar 
(Kungälvs kommun 1a, 2015, s. 101). Andra förslag som har sin 
utgångspunkt i den sociala översiktsplanen är att planen ska integreras med 
andra strategiska dokument, att utöka samverkan med andra aktörer med 
fokus på social hållbarhet, att skapa ett ökat deltagande och medskapande i 
bostadsområden, att skapa ett särskilt program som har fokus på social 
hållbarhet istället för bara folkhälsa, att det sker en omorganisering inom 
kommunen och att verksamhetsplanen för folkhälsorådet och 
samordningsförbundet har den sociala översiktsplanen som grund 
(Kungälvs kommun 1b, 2015, ss. 5-7, 10-11). Fem områden adresseras 
särskilt i Kungälv: 
 

• Minskad segregation 
• Arbete och sysselsättning 
• Tidiga insatser/Hälsa 
• Trygghet 
• Styrning/Ledning  (Kungälvs kommun 1c, 2015, ss. 3-5) 

 
Inom dessa föreslås en rad olika åtgärder, exempelvis satsningar på att 
engagera barn och unga i kultur- och fritid, att genomföra grannskapsarbete 
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för ökad trygghet och utveckla en familjecentraler i kommunen där det ska 
finnas ett samlat stöd för familjer och barn. Arbetet ska även följas upp med 
tertiära avrapporteringar (Kungälvs kommun 1c, 2015, ss. 11-13).  
 
Kommunen formulerar strategiska mål och delmål för arbetet med social 
hållbarhet.  
 

• I Kungälv finns arbete åt alla  
• Attraktivt boende 
• Minskad segregation  
• Gör rätt från början - investera i barn och unga  
• Strategiska förutsättningar (balans mellan ekonomi, kvalitet och behov)  

 
• Barnfattigdomen ska minska  
• Öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet.  
• Kungälvs kommun är drivande för tillväxt och fler i arbete.  
• Via skolans kompensatoriska uppdrag minska segregationen och öka 

jämlikheten (Kungälvs kommun 1c, 2015, s. 7) 

I steg 3 av den sociala översiktsplanen presenteras även kommunens övergripande 
mål och delmål.  

”Övergripande mål steg tre social översiktsplan, är att sträva efter att skapa ett socialt hållbart 
samhälle för medborgarna i Kungälvs kommun. I detta arbete ingår att i olika mening minimera 

utanförskapet. 

Delmål är att:  
- innan 2020 minska utanförskapet med 20 procent. 

Delmål är att:  
- innan 2020 ska utanförskapet halveras i de mest utsatta områdena i Kungälvs kommun.” 

(Kungälvs kommun 1c, 2015, s. 3) 

Baserat på de analyserade projekten går det att se att ekosystemtjänster och social 
hållbarhet kan integreras på flera sätt. Metoderna som används i de olika projekten 
liknar varandra, sättet att tänka staden som en helhet är lika samt tanken att 
ekosystemtjänster och social hållbarhet (separat) ska agera som någon slags 
plattform för att skapa ett gemensamt språk och en gemensam plattform. Flera 
aspekter från båda begreppen går även att se i projekten.  

Metoderna som används i projekten är att först identifiera ekosystemtjänster eller 
social hållbarhet genom en datainsamling om vilka värden/problem som det finns 
nu och sättet att identifiera detta är lika i de undersökta projekten. Hur dessa 
värden/problem identifieras och sammanställs kan slås samman till att se på både 
ekosystemtjänster och social hållbarhet och inte på begreppen separat. Genom att 
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använda principen bakom system så som NYKO finns möjligheten att få en hög 
detaljeringsgrad på inte bara de sociala förutsättningarna utan även de ekologiska, 
vilket gör att det skulle kunna skapas en helhetsbild av stadens sociala och 
ekologiska system.  

I MEST_plans nyckelord (kvantitet, kvalitet, konnektivitet och placering) nämns 
att i nyckelordet ”placering” utvärderas nyttan ekosystemtjänsterna har mot 
samhället och hur placeringen av gröna ytor påverkar sociala förutsättningar. I 
BEST projektet uppmärksammas detta också i att människan har nytta av 
ekosystemtjänster på ett sätt som kan ses relatera till social hållbarhet. Denna 
relation mellan människa och natur går att de även i SKA då det i SKA menas att 
det är viktigt att se relationen mellan människa, miljö, samhälle och ekonomi. 
Tillsammans med urban ekologi blir det tydligt att det är viktigt att tänka 
socioekologiska system både vid arbete med ekosystemtjänster och vid arbete med 
social hållbarhet. Genom att integrera ekosystemtjänster i SKA kan denna relation 
undersökas. I den data som SKA samlar in om det nuvarande sociala livet kan 
även kriterier som handlar om ekosystemtjänster samlas in, ex. under frågan 
”Vilka sociala aspekter har betydelse i området idag?”. Här kan det undersökas hur stor 
del av dessa aspekter som kan ses relatera till kulturella ekosystemtjänster. Är det 
så att de sociala aspekter som har betydelse idag relaterar till tillgång på rekreation 
(hälsa) och sociala interaktioner och att dessa tjänster är viktiga för de sociala 
aspekternas funktion? Baserat på de indikationer som Kungälvs ställer upp om 
social hållbarhet (skadegörelse, sjukskrivningar, fetma och övervikt m.m.) kan 
även indikationerna undersökas om de relaterar till brist/tillgång på 
ekosystemtjänster. Finns det en relation mellan svag social hållbarhet och svag 
förekomst av ekosystemtjänster? Genom att undersöka dessa relationer kan 
relationen människa och miljö förstås så som bl.a. Grimm et al (2000) och Alberti 
et al (2003) menar.  

I SKA lyfts fyra olika sociala aspekter (sammanhållen stad, samspel, vardagsliv, 
identitet) där samspel och identitet kan ses vara kopplade till ekosystemtjänster. 
Samspel handlar om sociala interaktioner vilket går att finna i kulturella 
ekosystemtjänster och identitet om miljön och de kopplingar människor har till 
den vilket kan ses relatera till någon slags symbolik som ekosystemtjänster ger. Att 
koppla karaktärsdrag och därmed identitet till kulturella ekosystemtjänster är ett 
vanligt sätt att beskriva miljöer. Kala klippor och karga öar kan kopplas till 
Bohuslän medan vajande rapsfält kopplas till Skåne och så vidare. I detta 
identitetsskapande menar SKA att tillhörighet skapas, eller som i uppsatsens 
definition av social hållbarhet, social sammanhållning.  

I både projekten för ekosystemtjänster och för social hållbarhet lyfts vikten av att 
ha ett helhetstänk och de termer som används påminner om teorin om att se 
staden som ett socioekologiskt system. Som tagits upp innan lyfts i SKA att det är 
viktigt att se att människor, miljö, samhälle och ekonomi hör ihop, vilket även 
lyfts fram i MEST och BEST och i den sociala översiktsplanen.  Det finns därmed 
ett tillfälle att här skapa en gemensam plattform, där kulturella ekosystemtjänster 
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och social hållbarhet tillsammans skapar ett eget språk eftersom de redan relaterar 
till varandra på många punkter.  

Ett problem som uppkommer i integreringen är hur ekosystemtjänster relaterar till 
de aspekter som Kungälv ställer upp som handlar bland annat om fattigdom, 
utbildning och trygghet. I urban ekologi kan miljö ses kopplas till dessa aspekter 
till viss del, då karaktärerna i det urbana landskapet utvärderas utifrån hur det 
påverkar mänsklig hälsa och välmående, låg utbildning relaterar till sämre hälsa 
osv., men det är svårt att utifrån studerat material se på vilket sätt arbete med 
social hållbarhet genom de kulturella ekosystemtjänsterna skulle kunna ge en 
minskad fattigdom, ökad utbildningsnivå och ökad trygghet. På vilket sätt 
påverkar förekomsten av kulturella ekosystemtjänster de här aspekterna? Genom 
att integrera social hållbarhet med kulturella ekosystemtjänster kan det dock vara 
ett sätt att få med de aspekterna också, eftersom det skulle vara möjligt att annars 
bara arbeta med kulturella ekosystemtjänster och få en viss del av social 
hållbarhet. De aspekterna som kulturella ekosystemtjänster inte tar upp, täcker en 
full integrering med social hållbarhet upp.  

Projekten som undersökts har sammanfattningsvis många beröringspunkter och 
går att integreras då de identifierar värden/problem på likande sätt, aspekter från 
både begreppen återfinns i alla projekt och de enskilda projekten har som mål att 
skapa ett gemensamt språk/plattform för en samlad planering, vilket ger 
förutsättningar för att de tillsammans skulle kunna skapa ett sådant 
språk/plattform.   

5.5.1 Intervjuer med Uddevalla och Borås om ekosystemtjänster 
Samtliga informanter tyckte att ekosystemtjänster i kombination med social 
hållbarhet kunde vara ett bra verktyg. Exempelvis Informant 6 menade att trots 
att det är ett nytt begrepp är det lättbegripligt. Informanten hade även arbetat lite 
med ekosystemtjänster innan, och tyckte att det var ett bra sätt att på ett 
ekonomiskt sätt beskriva fördelen med att arbeta med det och därmed uppmuntra 
till användningen av det (Informant 6, 2016). Informant 7 menade att begreppet 
visar bra på hur allt hänger ihop och är ett sätt att få in hållbarhet i planeringen 
(Informant 7, 2016). I relation till detta menade informant 1 att det är ett bra 
verktyg för att ge konkreta skäl till varför vissa handlingar ska tas, istället för att 
bara ha känslomässiga skäl (Informant 1, 2016). Informant 1 menade också att 
arbete med ekosystemtjänster när det gäller att skydda naturen också är mer 
användbart och konkret än att använda till exempel riksintresse som skydd.   

”(…) pratade vi bland annat om de här kulturella ekosystemtjänsterna och det vi kunde 
konstatera ganska snabbt var att med hjälp av dom som är ganska lättbegripliga så kan man 

nå liksom hela spektrat utav ekosystemtjänster och på det sättet tror jag att det är ett sätt 
framåt (…) (Informant 6, 2016) 
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”(…) borde vi ju arbeta in i planen där det så möjligt och det kanske vi kan göra på ett bättre 
och mer välformulerat sätt än att bara ange känslomässiga aspekter på att det borde finnas 

grönytor och sådana saker” (Informant 1, 2016) 

Att använda ekosystemtjänster som ett verktyg för social hållbarhet såg inte 
informanterna som något problem. Informant 6 menade att det är en 
samhällstrend att ta med mjuka värden nu i planeringen och politiken så 
begreppet skulle kunna snabbt bli upptaget i organisationen (Informant 6, 2016). 
Det som dock ansågs vara viktigt var att begreppet får en bred spridning i 
organisationen och att alla förvaltningar arbetar med det och vet vad det är. 
Informant 1 pratade om att det bör göras till en medveten strategi och att det 
implementeras på en övergripande nivå (Informant 1, 2016). Många informanter 
tog upp att för att implementera begreppet kan det behövs någon typ av 
checklista eller matris för att säkra att begreppet har beaktats i planarbetet. 
Informant 4 och 8 menade dock att det är viktigt att det inte blir checklistor för 
sakens skull utan att det finns ett system bakom det och att det är bättre om det 
blir naturligt att tänka på det i arbetet, att det ligger som en grund (Informant 4, 
2016;Informant 8, 2016).  

Överlag ses det av informanterna som ett sätt att formulera frågor om social 
hållbarhet på ett konkret och begripligt sätt och att det i slutändan stärker alla 
typer av hållbarhet. Informant 4 sa en intressant sak om att det i slutändan kanske 
borde kallas sociala ekosystemtjänster för att undvika att det blir att det sociala får 
stå i skymundan.  
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Som togs upp i analysen av fråga 2 kan social hållbarhet och ekosystemtjänster 
integreras då de i de undersökta projekten tangerar på flera ställen. För att komma 
vidare måste frågan ställas hur aspekterna av social hållbarhet som används i 
uppsatsen och kulturella ekosystemtjänster relaterar. Att kulturella 
ekosystemtjänster och mänskligt välmående står nära varandra och att de 
kulturella ekosystemtjänsterna är några av de viktigaste tjänsterna för detta togs 
upp bland annat i avsnitt ”2. Forskningsöversikt”. Baserat på detta, det teoretiska 
perspektivet och resultat/analys från fråga 1 och 2 kan denna relation förklaras 
tydligare genom att de syntetiseras. Resultatet blir en typ av matris (se figur 11) 
som visar hur de olika aspekterna hänger ihop. Matrisen är en sammanslagning av 
den tidigare relationspyramiden över social hållbarhet (se figur 6, s.31) och de 
aspekter som innefattas av kulturella ekosystemtjänster (se figur 2, s.20). Matrisen 
har utformats genom att se hur de olika aspekterna i de både begrepp kan ses 
relatera till varandra, baserat på det teoretiska perspektivet, på 
forskningsöversikten och på resultatet och analysen av fråga 1 och 2.  
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I matrisen står begreppet rättvisa som en övergripande förutsättning. Rättvisa kan 
ses ingå i alla ekosystemtjänster, eftersom det krävs ett rättviseperspektiv i både 
social hållbarhet och i miljöarbete, så som diskuterades under miljörättvisa i 
forskningsöversikten. Därmed blir rättvisa en förutsättning för att kulturella 
ekosystemtjänster ska fungera som ett sätt att implementera social hållbarhet. Alla 
aspekter av social hållbarhet kan ses relatera till varandra, vilket gör att det är på 
ett sätt missvisande att ställa upp ovanstående matris eftersom matrisen i 
verkligheten är mer komplex. Samtidigt är det ett sätt att förstå hur ex. trygghet 
kan kopplas till sociala interaktioner eftersom denna relation kan vara svår att 
förstå. Pilarna i matrisen visar på att aspekterna i de både begreppen har ett 
symbiotiskt beroende. För att ha meningsfulla sociala interaktioner behövs 
trygghet etc. men för att ha trygghet behövs även sociala interaktioner i någon 
mån. Alla aspekterna tillsammans kan sedan ses leda till någon form av mänskligt 
välmående. Viktigt att notera är dock kontexten som matrisen används i, eftersom 
olika kontexter kräver olika hänsynstaganden.  

Hälsa i de kulturella ekosystemtjänsterna kan ses relatera till trygghet, hälsa, social 
sammanhållning och utbildning. Att ha en god hälsa och att kunna bibehålla 
denna hälsa kan ses vara viktigt för att kunna känna sig trygg i staden (god 
luftkvalité etc.) men det är även en trygghet i att kunna utöva fysiska eller andra 
hälsofrämjande aktiviteter i staden och att det finns områden för rekreation. Dessa 
aktiviteter kan även ses skapa en sammanhållning i staden i och med möjligheten 
att exempelvis spela fotboll i en park eller odla på en kolonilott, så som Shafer et 
al (2000) menar. Som tagits upp tidigare relaterar även en låg utbildningsnivå med 
ohälsa vilket kulturella ekosystemtjänster skulle kunna hantera genom att den 
aspekten lyfts och undersöks. Hälsa är det aspekt av de kulturella 
ekosystemtjänsterna som kan ses ha mest relaterat till mänskligt välmående 
eftersom det är den aspekt som tas upp mest i artiklar och teorier om 
ekosystemtjänster, gällande både fysisk och psykisk hälsa (ex. Douglas (2012) och 
Alberti el al (2003)). I detta kan även relationen som finns mellan de olika 
kulturella ekosystemtjänsterna även tydliggöras. Den hälsa som kulturella 
ekosystemtjänster ger hade inte kunnat uppnås i samma utsträckning om de 
sinnliga upplevelserna som naturen ger kompromissades med eftersom mental 
hälsa är nära knytet till dem osv. Matrisen som ställdes upp ovan borde därför se 
ut på ett annat sätt för att visa en mer rättvis bild av interrelationerna, men 
eftersom dessa är så komplexa blir en sådan matris för svårläst. Matrisen måste 
därför förstås som en simplifiering för tydlighetens skull, även om detta kan 
innebära problem i sig.  

Symbolik och andlighet kan ses relatera till tryggheten i att kunna utöva sin tro 
och sin spiritualitet och att det finns möjlighet att göra detta i en naturlig miljö. I 
en internationell kontext gäller detta bland annat naturfolk (Millennium 
Ecosystem Assessment, 2005a, s. 9). Detta ger även en social sammanhållning i 
den speciella relation till miljön som finns i många religioner och andra spirituella 
sammanhang.   
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Sinnliga upplevelser kan ses relatera till hälsa och social sammanhållning då det 
handlar om de upplevelser vi kan få i miljön, ensamma eller med andra. Ex. 
sinnesron och den stressreducerande effekten som ljudet av vågskvalp eller 
fågelsång ger. I denna speciella relation skapas även relationer med andra 
människor samt att det kan skapas en karaktär och en identitet i ett område så 
som SKA menar är viktigt för den sociala hållbarheten (Göteborgs stad 
Stadsbyggnadskontoret, 2011, ss. 24-25).  

Naturpedagogik är en svårdefinierad aspekt men kan ses relatera till integration, 
delaktighet och social sammanhållning då det innebär att människor kan mötas 
och lära sig om naturen och därmed ta hand om den. Denna kan skapa en 
tillhörighet och en förståelse för relationen mellan människa och natur vilket gör 
att de socioekologiska systemen kan lättare förstås.  

Sociala interaktioner kan ses relatera till trygghet, integration, social 
sammanhållning och delaktighet. I de sociala interaktionerna möts människor 
vilket bidrar till en trygghet, även om det bara är ytliga kontakter. Det skapas en 
social sammanhållning och en delaktighet i stadsrummet samt att det ger 
förutsättningar för integrering. Detta kan ses bland annat genom det som Shafer 
et al (2000, s.173) tar upp om att de gröna värdena i samhället stärker hela 
samhällets identitet och sammanhållning.  

En aspekt finns inte med i matrisen och det är jämställdhet. Detta är för att det är 
svårt att se vart den aspekten skulle kunna komma in i den kulturella 
ekosystemtjänsterna. Samtidigt finns möjligheten att i en integrering av social 
hållbarhet i kulturella ekosystemtjänster ta upp den aspekten, så som diskuterades 
kort under fråga 2. Detta undersöks vidare under ”6. Diskussion”.  

Genom ovanstående matris och förklaring blir de socioekologiska kopplingarna 
mellan de olika begreppen tydligare på det sätt som informant 7 (2016) menade, 
att en integrering av begreppen kan förklara ”hur allt hänger ihop”. Informant 1 
menade även att en integrering kan det vara ett sätt att motivera vissa handlingar 
på ett konkret sätt snarare än att ge odefinierade skäl. Exempelvis nyttan i att 
spara naturmark i ett nybyggnadsområde kan förklaras på ett mer konkret sätt än 
att bara hänvisa till antingen ekologiska skäl eller sociala skäl som kan vara svåra 
att förstå. Genom att se naturmarken från ett socioekologiskt perspektiv går det 
att förklara länkarna mellan de båda och ge mer tyngd till beslut om förändring 
eller bevaring.   

Genom att använda social hållbarhet och kulturella ekosystemtjänster ses staden 
som ett socioekologiskt system, då länkarna mellan människa och miljö tydliggörs. 
Detta gör att en del av de problem som informanterna uppgav, att social 
hållbarhet är ett för stort begrepp, att planerarens roll är oklar i viss mån och att 
alla förvaltningar inte förstår sin roll i social hållbarhet kan överkommas i och 
med att den sociala hållbarhetens aspekter kan förklaras och att en integrering kan 
skapa en gemensam plattform som utformas inte bara av planerare utan även av 
exempelvis sociologer och ekologer som arbetar på kommunen. Alla professioner 
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på kommunen kan därmed fångas in på ett förvaltningsöverskridande sätt. Detta 
innebär att en av frågorna som ställdes i analysen av fråga 1, när går ansvaret för 
social hållbarhet över till nästa förvaltning, inte behöver ställas eftersom 
plattformen kan användas av hela den kommunala organisationen. Genom att 
sammanföra begreppen formuleras ett nytt begrepp som kan kallas sociala 
ekosystemtjänster, så som Informant 4 menade att begreppet kanske borde kallas för 
att inte det sociala kommer att stå i bakgrunden på samma sätt som är en del av 
utmaningen idag. Social hållbarhet måste synliggöras för att kunna arbetas med på 
ett effektivt sätt. 

Ett problem som uppkom under intervjuerna är bristen på definiering av social 
hållbarhet och dess mål samt bristen på styrning. Som tagits upp ovan i hur de 
olika aspekterna relaterar till varandra går det att se att en integration av social 
hållbarhet och kulturella ekosystemtjänster skulle utöver att agera som en 
plattform för förvaltningsöverskridande arbete även kunna definiera aspekterna 
och målet med social hållbarhet. Att arbeta med kulturella ekosystemtjänster 
separat ger redan en del av de aspekterna som finns i social hållbarhet, men 
genom att sammanföra begreppen kan alla aspekter av social hållbarhet föras in 
vilket ger en helhetssyn.  

De sociala ekosystemtjänsterna kan utforma den struktur, rutin eller verktyg som 
efterfrågades av informanterna och som exemplifieras i de undersökta projekten.  
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I detta avsnitt presenteras uppsatsens slutsats av uppsatsens syfte och 
forskningsfrågor.  

Arbetets syfte var att undersöka möjligheten att använda kulturella 
ekosystemtjänster och social hållbarhet ihop som ett verktyg för att arbeta med 
social hållbarhet i den fysiska planeringen. Vidare var syftet att undersöka 
kommuners tillämpning av begreppet social hållbarhet i översiktsplanen samt vilka 
åsikter om begreppet som finns inom kommunen.  Detta gjordes genom att ställa 
upp tre frågor. Utkomsten av dessa frågor presenteras nedan.   
 

1. Hur arbetar de utvalda kommunerna idag med social hållbarhet, 
särskilt i översiktsplanen, och vilka åsikter finns bland 
tjänstemännen om begreppet? 

→ I nuläget arbetar Uddevalla och Borås med social hållbarhet på ett 
implicit sätt, dvs. det finns med i deras översiktsplaner med själva 
begreppet används endast som en markör i inledningen och 
används sedan inte i resten av dokumentet. De har vissa 
strategier/mål för social hållbarhet, men dessa är inte tydligt 
definierade. Kommunerna presenterar heller ingen definition av 
social hållbarhet, men tar ändå upp alla aspekter av begreppet som 
uppsatsen definierar vilket tyder på att de använder principen 
bakom hållbarhet men inte begreppet i sig på ett aktivt sätt.  

→ Samtliga informanter hade olika svar på vad social hållbarhet är för 
dem och de alla menade på ett eller annat sätt att begreppet är 
svårt att arbeta med för att det är stort och komplext. När det 
arbetas med blir det i enskilda projekt och inte i all planering och 
att det är svårt att se på vilken nivå det ska arbetas med, 
översiktlig- eller detaljplanenivå. Det är även svårt att arbeta med 
det över förvaltningsgränserna även om det är önskvärt. 
Informanterna efterfrågar en tydligare struktur, rutin eller verktyg 
för att kunna arbeta med social hållbarhet på ett mer samlat sätt. 

 
2. Hur kan social hållbarhet och kulturella ekosystemtjänster 

integreras?  
2.1 Vilka exempel på arbete med social hållbarhet finns det idag i Sveriges 
kommuner eller svenska myndigheter och vart, om alls, tangerar det 
arbetet med kulturella ekosystemtjänster?  
2.2 Vilka exempel på arbete med ekosystemtjänster finns det idag i Sveriges 
kommuner eller svenska myndigheter och vart, om alls, tangerar det 
arbetet med kulturella ekosystemtjänster? 

→ I undersökningen av fyra projekt, två om social hållbarhet och två 
om ekosystemtjänster, framkom det att de uppvisar många 
likheter. Målet i projekten är att skapa ett gemensamt 
språk/plattform samt tanken att se staden som ett socioekologiskt 
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system finns i båda. Begreppen kan integreras bland annat genom 
att förutsättningar undersöks genom att både se på 
ekosystemtjänster och social hållbarhet och hur de relaterar till 
varandra. Ett gemensamt språk och en plattform kan utformas 
genom att arbeta tvärvetenskapligt med ex. ekologer som är 
specialister på ekosystemtjänster och sociologer som ser de sociala 
värdena på ett annat sätt och planeraren agerar som en slags 
samordnare och integrerar de olika perspektiven och ser att de 
olika synsätten kan mötas.   

 
3. På vilket sätt kan kulturella ekosystemtjänster vara ett användbart 

verktyg vid arbete med social hållbarhet? 
→ Social hållbarhet och kulturella ekosystemtjänster kan 

sammanföras till ett nytt begrepp, sociala ekosystemtjänster, där 
staden undersöks genom ett socioekologiskt synsätt på ett 
tvärvetenskapligt och förvaltningsöverskridande sätt genom att 
gemensamt språk och plattform skapas. Denna plattform har som 
mål att undvika de problem informanterna uppger att det finns 
med social hållbarhet och konkretisera begreppet genom att de 
sociala aspekterna relateras till en konkret fysisk miljö och hur det 
påverkar mänskligt välmående, en grund i social hållbarhet.  

Det finns dock vissa problem som är viktiga att ta upp. Bland annat är det ett 
antropocentriskt begrepp vilket kan innebära problem ur en ekologisk synvinkel. 
Det kan uppmuntra till ytterligare värdering av ekosystemtjänsterna vilket gör att 
det blir en vara som kan handlas och kompromissas med. Det kan även vara svårt 
att implementera ett helt nytt begrepp, särskilt ett begrepp som består av två redan 
komplexa enheter. Det är viktigt att se till den kontext som begreppet arbetas med 
och att se till så att rättviseaspekten arbetas med för att undvika den problematik 
som finns med att arbeta med hållbarhet ur ett rättviseperspektiv. Dessa frågor 
diskuteras vidare i nästa avsnitt ”7. Diskussion”.  
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I detta avsnitt presenteras en diskussion av arbetet.  

7.1.1 Oklarheterna i social hållbarhet 
Social hållbarhet diskuteras som ett svårt och komplicerat begrepp. Öppenheten 
och flexibiliteten i det är inte en tillgång, utan snarare ett hinder för att begreppet 
ska kunna användas på ett sätt som är begripligt och ge resultat. Denna oklarhet i 
begreppet har visats av informanterna i denna uppsats och i att de undersökta 
översiktsplanerna säger sig arbeta aktivt med social hållbarhet men sedan gör det 
implicit, vilket gör det svårt att bedöma om social hållbarhet är en aktiv aspekt i 
kommunernas planarbete. Att ha ett implicit förhållningssätt gör att det blir svårt 
att hävda att vissa handlingar ska ske för att arbeta för social hållbarhet eftersom 
det inte finns något starkt ställningstagande. En informant menar att de säkert 
arbetar med social hållbarhet i alla projekt implicit, men hur kan detta bedömas? 
Hur vet vi att ett områdes sociala hållbarhet har förbättrats, eller försämrats för 
den delen? Att formulera översiktsplanerna på detta vis gör det tydligt att 
kommunerna inte arbetar med hållbarhet som begrepp, utom som en princip 
(Persson, 2013, s.312) vilket inte är tillräckligt för att skapa ett socialt hållbart 
samhälle. 

En del av oklarheten i begreppet ligger enligt en informant i att begreppet 
innehåller så många olika underkategorier vilket gör att arbetet blir ”spretigt” där 
projekten inte ses ha någon egentlig sammanhållning. Sett på de projekt som 
informanterna nämner som rör social hållbarhet verkar även endast en eller några 
få aspekter vara i fokus, så som ex. trygghet. Även i översiktsplanerna kan det ses 
att vissa aspekter hamnar i fokus. Vad innebär det här? Att fokusera på endast ett 
fåtal aspekter visar på att hela begreppet social hållbarhet är svårt att greppa. Det 
kan även ge en falsk bild av planeringens arbete med social hållbarhet, och ge en 
tro på att social hållbarhet innefattar endast hälsa, endast trygghet osv. när det 
innefattar så mycket mer. Visserligen finns det relationer mellan alla de aspekter av 
social hållbarhet som uppsatsen tar upp men då inte dessa relationer heller tas upp 
är det troligt att de inte arbetas med. Att endast arbeta med ex. trygghet kan ge en 
övertro på att det i sig kan lösa hela problematiken i ett område med låg social 
hållbarhet, ex. segregation, när det finns andra aspekter som också måste 
undersökas så som ex. social sammanhållning.  

7.1.2 Vilken nivå ska social hållbarhet arbetas på, och vem ska göra 
det?  
Ett intressant problem som uppkom under intervjuerna var vilken nivå social 
hållbarhet ska arbetas med. De flesta menade att det passar bäst på en översiktlig 
nivå medan några andra tyckte att en detaljnivå lämpar sig bättre. Samtidigt 
efterfrågades verktyg att arbeta med social hållbarhet på en detaljerad nivå. Detta 
är intressant för det kan ses som ännu ett uttryck för förvirringen i användningen 
av begreppet och även ett uttryck för planeringens begränsningar. På en 
översiktlig nivå är planeringen i de flesta fall inte bindande, utan styrande. Det 
innebär i praktiken att väldigt höga ambitioner kan uttryckas, men om de sedan 
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genomförs är en annan sak. På en detaljnivå är planeringen bindande, men det 
finns begräsningar i hur mycket som kan styras. Som togs upp i BEST-projektet 
kan utformning styras, men inte funktionen av den vilket innebär att det finns 
problem i att hitta lagligt stöd i att använda ekosystemtjänster i planeringen, och 
då likväl social hållbarhet. Hur platser används går heller inte att styra som en 
informant tog upp, utan efter planering och byggnation är det upp till invånarna 
att göra platsen och de kanske använder den på ett annat sätt än planeraren tänkt. 
En informant tar även upp att planeringen är mycket styrd politiskt sätt, så om det 
inte finns några politiska ambitioner med att arbeta med begreppet finns det små 
möjligheter att det kommer att implementeras. Att göra social hållbarhet mer 
tillgänglig och lättförståeligt kan vara en del i att hantera den problematiken. 

Det är även en fråga om vem som ska arbeta med social hållbarhet. I intervjuerna 
framkom det att planeraren i någon mån är en samordnare för dessa frågor som 
rör både ekologi, sociologi och andra infallsvinklar som folkhälsa. Planeraren 
måste därmed ha lite kunskap om allt och försöka samordna de olika intressena. 
Att jobba över förvaltningarna ses som något önskvärt, men innefattar även 
problem om att de olika förvaltningarna inte förstår sin roll i social hållbarhet. Att 
utveckla ett begrepp som sociala ekosystemtjänster kan därmed vara ett sätt att 
skapa en plattform där alla förstår sin roll och där de olika intressena kan vägas in 
och samordnas.  

7.1.3 Varför introducera ännu ett nytt begrepp?  
Eftersom social hållbarhet nu 30 år efter dess introduktion börjar användas och 
ekosystemtjänster precis gjort sitt intåg i planering kan frågan ställas varför ett nytt 
begrepp ska användas. Kommer de ta lika lång tid för sociala ekosystemtjänster att 
etablera sig? Detta är självklart en stor risk, särskilt då det handlar om en 
integrering av två begrepp som är komplexa var för sig. Men att integrera 
begreppen kan innebära lika många möjligheter som problem. Genom att använda 
de ihop kan en del av deras komplexitet förklaras genom att en handling och dess 
direkta verkan kan synliggöras. Exempelvis kan bevarande av ett grönområde leda 
till mer plats för rekreation vilket i sin tur ger positiva effekter på bland annat 
hälsa. Genom att integrera begreppen kan staden även ses utifrån ett 
socioekologiskt perspektiv vilket gör att en helhetsbild på staden kan skapas där 
de olika delarna inte längre ses som separerade från varandra utan att de påverkar 
och har relationer sinsemellan.  

Att enbart använda begreppet ekosystemtjänster, och särskilt då kulturella 
ekosystemtjänster, är heller inte optimalt eftersom andra aspekter av social 
hållbarhet då utelämnas. Genom att integrera begreppen uppnås en helhetsbild 
och alla viktig aspekter av social hållbarhet räknas in som faktorer. Där kulturella 
ekosystem brister, kan social hållbarhet täcka upp. De olika begreppen berikar på 
så sätt varandra.  

Ytterligare en anledning till att väva in begreppen i varandra är att en degraderad 
kulturell ekosystemtjänst aldrig kan återställas till sitt ursprungliga tillstånd 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005a, s. 9). Om de kulturella 
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ekosystemtjänsterna negligeras, betyder det också att den sociala hållbarheten 
negligeras. Det innebär att den sociala hållbarheten i området skulle bli sämre om 
inte åtgärder för att bevara eller stärka ekosystemtjänsten tas. Om de gröna 
värdena ignoreras helt, kan det i slutändan betyda att området aldrig kommer att 
kunna nå en social hållbarhet i en utsträckning som är möjligt.  

7.1.4 Konflikterande begrepp?  
Att integrera social hållbarhet och ekosystemtjänster ger en intressant inblick i två 
sfärer, den mänskliga och den naturliga, som ofta tycks kollidera. I plan- och 
miljöparadigmet är det tydligt att det finns två synsätt inom planering när det 
handlar om dessa två sfärer. Hårdraget är en planerare ute efter förändring och 
konsensus medan en miljövetare är mer restriktiv och mer intresserad av 
bevarande. I de sociala ekosystemtjänsterna måste dessa två synsätt samsas och 
relationerna mellan dom måste förstås och hanteras. Det handlar till stor del om 
att utforma plattformen tvärvetenskapligt för att kunna utforma ett verktyg som 
förstås och kan användas av alla, ett mål som kan kopplas till planparadigmet. 
Samtidigt handlar det till stor del om miljön och att en degradering av de 
kultreulla ekosystemtjänsterna även påverkar människan. För att detta inte ska ske 
måste även en viss expertkunskaps blandas in och en striktare syn på att miljön 
inte kan kompromissas med, ett uttryck för miljöparadigmet. På detta sätt ses hur 
paradigmen samverkar, och att de båda är viktiga i planeringen. Paradigmen 
innebär inte två motpoler, utan är snarare två olika synsätt vars betydelse måste 
förstås för att kunna arbeta med sociala ekosystemtjänster.  

Det är även viktigt att förstå att social hållbarhet och ekosystemtjänster är två 
antroprocentriska begrepp och utgår från detta synsätt på världen. Problemen 
med detta måste hanteras. Som tagits upp i forskningsöversikten finns de det som 
menar att vid planering med miljö är detta inte ett synsätt att föredra, eftersom det 
kan leda till att miljön utnyttjas till människans fördel och att miljön kan 
kompromissas med så länge det mänskliga välmåendet är intakt eller förbättras. 
För att undvika detta är det viktigt att hela tiden även se staden utifrån det 
socioekologiska perspektivet. Alla delar i staden räknas in och alla nivåer 
undersöks (ex. så som i SKA-verktygt) för att visa att det inte går att göra 
kompromisser och tro att effekten av det begränsas till det undersökta området. 
Den handlar inte om att utnyttja naturen till människans fördel, utan att se hur 
naturen arbetar för och med människan.  

7.1.5 Rättviseaspekten  
I allt detta är det viktigt att uppmärksamma miljörättvisa eftersom den relaterar till 
stor del både till ekosystemtjänster och till social hållbarhet. En integrering av 
begreppen sker genom en förutsättning av att rättvisa arbetas in i alla aspekter. 
Handlingar som görs utifrån de sociala ekosystemtjänsterna måste se till 
rättviseperspektivet eftersom det är en av grunderna för att nå en social hållbarhet. 
En stad som är orättvis kan aldrig ses som hållbar. Vad innebär då rättvisa i 
planeringen? Eftersom rättvisa är ett sådant begrepp som är högst subjektivt är 
det en svår fråga, men i grund måste staden planerarnas utifrån att den ger alla lika 
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möjligheter och rättigheter. Detta kan innebära allt från att göra staden tillgänglig 
för de med funktionshinder till att motverka segregation. Det är dock bevisat svårt 
att få med denna aspekt i arbete om hållbarhet som visats under avsnittet ”4.5 
Miljörättvisa”. Att använda sociala ekosystemtjänster kan dock vara ett sätt att 
lätta på spänningen och se till att tillgången och kvalitén på miljön inte är kopplat 
till människans socioekonomiska status. Frågan som måste ställas är för vem de 
sociala ekosystemtjänsterna är till för och svaret måste bli staden som helhet, inte 
som separata bitar. 

Under arbetets gång har flera insikter nåtts och flera intressanta sidospår har 
upptäckts. Ett av dessa sidospår är att uppsatsen tar mest upp de mänskliga 
fördelarna med att arbeta med kulturella ekosystemtjänster eller ekosystemtjänster 
överlag, men de ekologiska och miljömässiga fördelarna (och eventuella 
nackdelarna) tas inte upp i vidare utsträckning. Innebär planering med 
ekosystemtjänster att de miljöproblemen som finns idag kan hanteras och 
attackeras? Uppstår en slags ”win-win situation” eller är det en utopisk tanke?  

Nackdelen med att arbeta med sociala ekosystemtjänster är att begreppet i nuläget 
är baserat på en svensk urban kontext. Det hade varit intressant att utforska om 
begreppet hade kunnat anpassas till andra kontexter, då förutsättningarna för att 
begreppet skulle kunna användas inte är samma från plats till plats. Douglas 
(2012) tar upp att även om vissa ekosystemtjänsterna är till nytta för människan, 
innebär den naturliga miljön även ett hot för många människor särskilt i 
utvecklingsländer. Översvämningar, sjukdomar och en okunskap om odling vilket 
leder till dåliga grödor är exempel på när den naturliga miljön är ett hot och inte 
en möjlighet. Samtidigt menar Norgaard (2010, s. 1222) att det är mest i dessa 
utvecklingsländer som begreppet förespråkas. Därför hade det varit intressant att 
utveckla det sidospåret.  

Relaterat till ovanstående hade det även varit intressant att undersöka 
rättviseperspektivet mer. Vad innebär sociala ekosystemtjänster ur ett 
rättviseperspektiv? Rättvisa har satts som en förutsättning för att begreppet ska 
kunnat implementera på ett optimalt sätt, men som visats i översiktsplanerna och 
hos informanterna är det lätt att utelämna vissa aspekter och ändå uppge att en 
arbetar med social hållbarhet ändå. Om rättvisa inte är en förutsättning, för vem 
är de sociala ekosystemtjänsterna till för? Vem gynnas och vem glöms bort?  

Hur kommunerna idag arbetar med ekosystemtjänster tas inte upp i uppsatsen 
och är en gren som kan utvecklas mer. En informant menade att precis som social 
hållbarhet har de nog arbetat med ekosystemtjänster utan att de kallat det det. 
Finns det exempel på planering där social hållbarhet och ekosystemtjänster 
faktiskt redan använts ihop? Och hur gick det arbetet i så fall? Inom kommunerna 
hade det även varit intressant att ha fått en bredare intervjugrupp som bestod inte 
bara av planerare utan mer miljövetare, sociologer, folkhälsoansvariga osv. för att 
diskutera det förvaltning överskridande perspektivet mera. Som planerare är en 
förutsättning att vara som en ”spindel i nätet” och kunna lite om allt i någon mån, 
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men på de andra förvaltningarna i kommunen kanske inte denna förutsättning 
finns vilket gör det svårt att arbeta över gränserna och bryta stuprören.  
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Hur definierar kommunen hållbar utveckling? 

Kommunen har i översiktsplanen ingen definiering av hållbar utveckling. 
Översiktsplanen är dock baserad på andra dokument där detta kan vara definierat.  
Kommunen säger sig arbeta för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle 
(Uddevalla kommun, 2010, p. 15).  

Kommunen har ett antal strategier och mål för hållbar utveckling.  

• stärka infrastrukturen 

• skapa attraktiva boenden 

• värna om småföretagarkulturen och mångkulturella värden 

• utveckla turism och näringsliv 

• ekologisk och socialt hållbar utveckling (Uddevalla kommun, 2010, p. 14) 

Andra strategier om redovisas i översiktsplanen under strategier och mål för 
hållbar utveckling är:  

• Vi ska föra en aktiv dialog med berörda aktörer för att stärka infrastrukturen och 
öka attraktiviteten för vår kommun 

• Vi ska värna om och utveckla småföretagarkulturen i Uddevalla kommun 

• Vi ska möjliggöra en mångfald av boenden i attraktiva, goda livsmiljöer med hänsyn 
tagen till hållbar utveckling 

• Vi ska värna om de mångkulturella värden som tillförs Uddevalla genom invandrare 
och förhindra utanförskap 

• Vi ska ta Uddevalla ett steg närmare mot ekologisk och socialt hållbar utveckling med 
särskilt fokus på att minska energiförbrukning och bli oljeoberoende. 

• Vi ska medverka till blomstrande turism och näringsliv (Uddevalla kommun, 2010, 
p. 14) 

Hur definierar kommunen social hållbarhet? 

Likt hållbar utveckling saknar kommunen en definition av social hållbarhet i 
översiktsplanen.  

Vilket förhållningssätt verkar kommunen ha till social hållbarhet?  

Social hållbarhet nämns explicit i text fem gånger, oftast i anslutning till att 
”kommunen ska arbeta för ekologisk och socialt hållbar utveckling”.  
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Vid en ordsök på ”social” i dokumentet framkommer tre huvudteman: 
valbarhet/valfrihet, delaktighet/inflytande och hälsa. Exempelvis:  

”Rekommendation: Utveckla demokratin genom olika former av delaktighet och inflytande. 
Konsekvenser: Att utveckla olika former av delaktighet och inflytande ger positiva sociala- och 
hälsokonsekvenser. Människor mår bättre när de upplever att de kan påverka den service de 

får.”  (Uddevalla kommun, 2010, p. 102) (egen understrykning) 

”Konsekvenser: De sociala konsekvenserna kan vara positiva genom att medborgarna får större 
valfrihet samt att s k generationsboende underlättas.” (Uddevalla kommun, 2010, p. 79) (egen 

understrykning) 

Vid en noggrann genomläsning av planen framkommer det att social hållbarhet 
kan ses mer implicit i planen snarare än explicit. Handlingar som föreslås i planen 
har i sina fall en indirekt koppling till social hållbarhet (utifrån den definition av 
social hållbarhet denna uppsats utgår ifrån). Det finns även handlingar i planen 
som skulle kunna bidra till social hållbarhet (Ex. etableringen av ett nytt kulturhus) 
men eftersom inga ord som kan klart relateras till social hållbarhet (ex. integration) 
diskuteras i samband med det utan det snarare diskuteras om att det är ett sätt att 
stärka Uddevalla i ett regionalt sammanhang är det oklart om paralleller till social 
hållbarhet kan dras. 

 Utifrån detta och nedan sammanställning tycks kommunen skriva att de har en 
aktiv inställning till att arbeta för ett socialt hållbar samhälle, men en passiv 
inställning när det handlar om att aktivt arbeta in begreppet (social hållbarhet) i de 
aspekter och handlingar som diskuteras och/eller föreslås.  

Vilka ord/aspekter/handlingar förkommer ofta/oftast i anslutning till 
social hållbarhet?  

Den aspekt av social hållbarhet som nämns flest gånger i planen är i relation till 
hälsa. Handlingarna som kan relateras till social hållbarhet handlar mest om trafik: 
kollektivtrafik och cykel- och gångtrafik.  

Delaktighet/Inflytande och valfrihet 

Delaktighet/Inflytande, möjligheten för människor att kunna påverka beslut och 
valfrihet benämns nio gånger. Detta kan relateras till delaktighet och rättvisa som 
är viktiga aspekter inom social hållbarhet. De praktiska handlingarna handlar om 
att stärka demokratin i kommunen.  

Rekommendation: Stödja utvecklingen av den lokala demokratin. Konsekvenser: Genom att 
stärka den lokala demokratin förstärks hållbarheten i landsbygdsutvecklingen. (S.60) 

Processer som ökar demokratin såsom projekt som Mötesplats Medborgare (s.75) 

Människor upplever att de kan påverka var de vill bo. (S.81) 

Rekommendation: Utveckla demokratin genom olika former av delaktighet och inflytande. 
Konsekvenser: Att utveckla olika former av delaktighet och inflytande ger positiva sociala- och 
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hälsokonsekvenser. Människor mår bättre när de upplever att de kan påverka den service de 
får. (S.102) 

Människor upplever att de kan påverka den service de får (S.103) 

Den enskildes valfrihet (s.75) 

Detta ökar även valfriheten att bo på en mindre ort om så önskas. (S.76) 

Konsekvenser: De sociala konsekvenserna kan vara positiva genom att medborgarna får större 
valfrihet samt att s k generationsboende underlättas (s.79) 

Öka valfriheten för befolkningen (s.101) 

Hälsa 

Hälsa är en stor del i social hållbarhet och i planen benämns det sjutton gånger i 
olika sammanhang. Luftföroreningar och buller benämns som två problem. Hälsa 
tas även upp i anslutning till att utveckla gång- och cykeltrafik, att främja 
rekreation och tillgång till kultur.  

Bilarnas utsläpp är ett stort hälsoproblem i tätorterna. (S.134) 

Det är viktigt att i samhällsplaneringen ta tillvara alla möjligheter att främja folkhälsan genom 
att skapa och slå vakt om goda ljudmiljöer i bostads områden, stadsparker och tätortsnära 
grönområden. Den goda staden kräver goda ljudlandskap. (S.135) 

Fokus på miljökonsekvensbeskrivningen ska ligga på de miljöaspekter som kan leda till 
betydande miljöpåverkansfaktorer om planen genomförs. Exempel på miljöaspekter är biologisk 
mångfald, befolkning, människors hälsa (…)” (s.160)  

Syftet med förslaget är att leda den ökande trafikmängden på väg 44 en annan sträckning än 
genom Uddevalla tätort. Detta skulle minska trafikbullerproblemet samt minska 
luftföroreningarna i Uddevalla tätort där många personer vistas. (S.171) 

Bullersituationen och luftkvalitetshöjningen i Uddevalla tätort kommer att ha en positiv 
påverkan på många flera människor än de som eventuellt kan få en försämring i sin luft- och 
bullermiljö. (S.173) 

Rekommendation: Värna grönområden som bl a har till syfte att främja rekreation och 
friluftsliv samt sammanhållen mark för jord- och skogsbruk. Konsekvenser: Tillgång till 
rekreations- och grönområden ökar kommunens attraktivitet och bidrar till befolkningens hälsa. 
(S.60) 

Behov av vatten och avlopp för att skydda hälsa och miljö. (S.74) 

Konsekvenser: Att beakta risk för översvämningar och höjd havsvattennivå är en anpassning till 
ev klimatförändringar och skyddar egendom och hälsa. (S.80) 

Tillgång till kultur och upplevelser i olika former bidrar till människors utveckling samt 
välbefinnande och därigenom förbättrad folkhälsa. (S.94) 
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Utbudet av kultur och fritid spelar en viktig roll för nuvarande och potentiella medborgare. Allt 
viktigare blir samspelet mellan offentliga och frivilliga krafter. Vad vi gör på vår fritid påverkar 
i högsta grad vår hälsa. (S.96) 

Att erbjuda ett rikt kulturutbud och goda möjligheter till motion ger positiva sociala- och 
hälsokonsekvenser. (S.102)  

Utveckling av gång- och cykelvägar i kommunen är viktig. Den påverkar folkhälsan, miljön och 
jämställdheten positivt. (S.106) 

För att främja båda hälsa och miljö är det viktigt att det finns ett utvecklat nät av gång- och 
cykelvägar (s.108) 

För att värna om människors hälsa och vår fysiska miljö finns behov av att höja vägstandarden 
s.108 

Konsekvenser: Generellt leder tillgången till gång- och cykelvägar till en ökad hälsa för 
befolkningen. Det är även positivt för miljön då människor går och cyklar istället för att 
köra/åka med fordon som använder fossilbränsle. (S.110) 

En omläggning av vägen till sträckan Råsseröd-Lerbomotet skulle minska risken för ohälsa 
genom att minska trafiken genom staden. (S.111) 

Luftburna ledningar kan ha negativa konsekvenser för människors hälsa (…) (s.121)  

Trygghet 

Trygghet kan ses på olika sätt. Det kan vara att känna sig trygg och säker på en 
plats eller i en miljö men det handlar även om att känna sig trygg ekonomiskt eller 
trygg i att kunna vara sig själv. Trygghet nämns i planen fem gånger och 
handlingarna handlar om att odefinierat skapa ett tryggt samhälle.  

Flera undersökningar, lokalt i Uddevalla och hela landet, av vad boende anser vara allra 
viktigast är att närmiljön kring bostaden känns trygg och säker. (S.146) 

Sysselsättningen ökar. (S.87) 

Vi ska bygga vår offentliga miljö med tanke på trygghet och säkerhet (s.95)  

Kommunen ska även motverka diskriminering av äldre och handikappade. (S.98) 

Trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet (s.19)  

Integration 

Integration är en viktig del i social hållbarhet och är relaterad till både trygghet och delaktighet. 
Integration kan ske på många sätt, bland annat genom att planera för att skapa olika 
sammansättningar i bostadsområden eller skapa mötesplatser eller skapa ett samhälle som är 
tillgängligt för alla. Integration och det som relaterar till det nämns fyra gånger i planen.  

Rekommendation: Kommunen ska sträva efter att blanda upplåtelseformer, hustyper och 
lägenhetsstorlekar vid både ny- och ombyggnation.  Konsekvenser: Ger förutsättningar för en 
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lättare integration i bostadsområden då olika hushållssammansättningar kan få tillgång till 
olika typer av bostäder. (S.79)  

Vid nyexploatering är det viktigt att tänka på var och hur människor kan mötas. (S.95)  

Behov av mötesplatser i det offentliga rummet finns bland vuxna såväl som barn och ungdomar 
(s.96) 

Vi gynnar integration och tillgänglighet genom en utbyggnad av kollektivtrafiken och därigenom 
gör arbetsmarknaden robustare (s.113)  

Tillgänglighet 

Tillgänglighet relaterar till bland annat trygghet och rättvisa inom social hållbarhet. 
Tillgänglighet i planen handlar i stor del om kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik men även i 
mer odefinierade termer om att öka tillgängligheten för alla. Tillgänglighet benämns nio gånger i 
planen.  

(…) resultatet bli att man får en mer splittrad och slumpmässigt tillkommen bebyggelse. Det 
kan medföra att det blir svårare att nyttja befintlig infrastruktur och service samt kollektivtrafik 
inom rimliga avstånd. (S.167) 

Kraftig utbyggnad av gång- och cykelvägar är önskvärt (s.75) 

Det ökar även tillgängligheten till service. (S.76) 

Även andra aspekter är viktiga att beakta, t ex tillgängligheten till och från ett område med 
risk för översvämningar. Vägar, trottoarer, entréer och liknande påverkas också av 
översvämningar. (S.80) 

Boendeområden utformas på ett tillgängligt sätt för alla kommunens medborgare (s.81) 

Förbättra kollektivtrafiken för att underlätta för arbetspendling och för att stödja en hållbar 
samhällsutveckling (s.85) 

Samhället ska anpassas senast 2010 så att det är tillgängligt för alla. (S.95)  

Öka tillgängligheten för alla. (S.101) 

Vi gynnar integration och tillgänglighet genom en utbyggnad av kollektivtrafiken och därigenom 
gör arbetsmarknaden robustare (s.113)  

Jämställdhet 

Jämställdhet är en viktig aspekt i social hållbarhet som relaterar till bland annat delaktighet, 
rättvisa och trygghet. I planen benämns jämställdhet tre gånger och alla relaterar till 
kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik.  

Utveckling av gång- och cykelvägar i kommunen är viktig. Den påverkar folkhälsan, miljön och 
jämställdheten positivt. (S.106) 

Ytterligare en viktig aspekt är jämställdhet. Kollektivtrafiken ökar jämställdheten på arbets- 
och utbildningsmarknaderna.(S.108) 
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Möjligheten till att använda tåg och buss minskar också miljöfarliga utsläpp, ökar 
trafiksäkerheten och jämställdheten. (S.108) 

Utbildning 

I planen nämns även utbildning, men inga handlingar som är i direkt relation till 
detta föreslås.  

Arbete och utbildning (s.14) 

Social sammanhållning  

Social sammanhållningen är en av grunderna i social hållbarhet och andra aspekter av social 
hållbarhet relaterar alla till denna aspekt. I planen nämns social hållbarhet explicit en gång som 
gemenskap i samhällslivet.  

Trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet (s.14) 

Vilka aspekter av social hållbarhet tas upp i kommunens översiktsplan 
(från deras egen definition av begreppet)?  

Då kommunen saknar definition av social hållbarhet är denna fråga en 
applicerbar.  

Vilka aspekter av social hållbarhet tas upp i kommunens översiktsplan 
(från uppsatsens definition av begreppet)?  

Kommunen tar upp alla de aspekter av social hållbarhet som uppsatsen utgår 
ifrån. Dessa aspekter får mer eller mindre plats i planen, social sammanhållning 
och utbildning är två aspekter som tycks förbises.  

Hur definierar kommunen hållbar utveckling? 

Borås kommun definierar hållbar utveckling utifrån den svenska strategin för 
hållbar utveckling och har upprättat en Agenda 21 för Borås där de tar vidare 
resonemanget om en hållbar utveckling som tar hänsyn till ekologiska, 
ekonomiska och sociala aspekter.  

”Regeringens strategi för hållbar utveckling påtalar ”Det hållbara samhället är ett samhälle där 
ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö. Samhället 

tillfredställer sina aktuella behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredställa sina behov. Samhället genomsyras av demokratiska värderingar. Medborgarna 

känner delaktighet och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen, och de har vilja och förmåga 
att ta ansvar för den.” (Borås kommun 1a, 2006, p. 3) (egen understrykning) 

”I Borås Agenda 21, antagen av Kommunfullmäktige februari 2000, finns en vision av Borås 
som en hållbar kommun där livskvalitet, god hälsa, trygghet, framtidstro och en klok 

användning av jordens resurser är viktigare än energislukande levnadsstandard och hög 
konsumtion. Resurserna fördelas rättvist, inte bara inom generationer utan även mellan dem. 
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Olika intressen möts i en aktiv och fördjupad demokrati. Invånarnas önskemål och initiativ tas 
till vara av lyhörda politiker.” (Borås kommun 1a, 2006, p. 3) (egen understrykning) 

Utifrån Agenda 21 ställer kommunen upp ekologiska, sociala och ekonomiska mål 
(Borås kommun 1a, 2006, p. 3).  

”Ekologiska mål för en hållbar utveckling finns i Miljömål för Borås, antagna av 
Kommunfullmäktige augusti 2003. Här anges etappmål för Borås inom 14 övergripande 

områden som t ex Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag och God bebyggd miljö.” 

”Sociala mål för en hållbar utveckling finns i den strategiska planen. I denna påtalas vikten av 
blandad bebyggelse, trygghet, gemensamma mötesplatser, ett attraktivt och varierat fritidsutbud, 

inflytande och delaktighet samt jämställdhet och integration.” 

”Ekonomiska mål för hållbarhet handlar bl.a. om att kommunen ska kunna utvecklas genom 
att så långt det är möjligt ta till vara befintliga resurser och att utnyttja dem effektivt. För 

nyexploatering kan det t.ex. innebära att bygga tätt och nyttja befintlig infrastruktur såsom t ex 
gata och ledningar.” 

Hur definierar kommunen social hållbarhet? 

Kommunen har ingen klar definition av social hållbarhet men i målen för social 
hållbarhet påtalas blandad bebyggelse, trygghet, gemensamma mötesplatser, ett 
attraktivt och varierat fritidsutbud, inflytande och delaktighet samt jämställdhet 
och integration (Borås kommun 1a, 2006, p. 3).  

Kommunen har även något de kallar ”Det goda boendet” som kan ses relatera till 
social hållbarhet då det handlar om trygghet och social sammanhållning.  

”Det goda boendet handlar om en av de mest centrala funktionerna när det gäller 
mänskligt liv, nämligen det vi kallar vårt hem. Bostaden ska fylla elementära behov 
som skydd mot väder och vind, ge förutsättningar för vila, rekreation, matlagning 
och hygien. Den ska även tillfredsställa behov av trevnad, umgänge och skönhet.” 
(Borås kommun 1a, 2006, p. 11) 

Vilka ord/aspekter/handlingar förkommer ofta/oftast i anslutning till 
social hållbarhet? 

Den aspekt om förekommer mest i planen i relation till social hållbarhet är 
trygghet, som i planen även benämns som säkerhet. Detta förekommer sexton 
gånger i planen och handlingarna handlar mest om att skapa trygga och säkra 
gång- och cykelvägar.  

Delaktighet 

Förutom under kommunens definition av social hållbarhet nämns delaktighet en 
gång i planen, men endast i anslutning till framtagandet av planen och inte som en 
enskild handling i planen.  

En ambition har varit att hålla översiktsplanearbetet öppet för många att medverka i. Insyn och 
delaktighet har varit nyckelord. (Borås kommun 1a, 2006, p. 2) 
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Social sammanhållning 

Social sammanhållning nämns fem gånger i planen och handlar om att föra samman olika 
stadsdelar i kommunen och minska det både fysiska och mentala avståndet till varandra.  

Samhörighetsmöjligheterna ökar mellan Svensgärde och Sörmarken om Manglargatan öppnas 
(Borås kommun 1b, 2006, p. 29) 

En byggnation kan vara positivt för att minska det sociala och mentala avståndet och läka ihop 
stadsdelarna Bergdalen och Hässleholmen (Borås kommun 1b, 2006, p. 32) 

Ramnaparksområdet kan utvecklas till ett sammanhållande område för de bonde inom 
kommundelens olika stadsdelar. Det gynnar mångfald, samhörighet och trevnad (Borås 
kommun 1b, 2006, p. 49) 

En byggnation i Viskafors kan gynna en god social struktur och lyfter attraktiviteten 
kommundelen. (Borås kommun 1b, 2006, p. 66) 

Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer för alla medborgare. (Borås kommun 
1a, 2006, p. 3) 

Utbildning 

Utbildning nämns tre gånger i planen och handlar om att lokalisera/bygga fler 
skolor och förskolor.  

Området kan vara möjligt för en högstadieskola vilket idag saknas på Trandared (Borås 
kommun 1b, 2006, p. 63) 

Här finns möjlighet att bygga en gemensam förskola för barn inom Hulta och Svensgärde (Borås 
kommun 1b, 2006, p. 63) 

En förskola inom barnens närområde på Svensgärde är positivt (Borås kommun 1b, 2006, p. 
63) 

Jämställdhet 

Jämställdhet tas upp en gång som ett mål för kommunens arbete men ingen 
handling som kommunen föreslår relaterar explicit till jämställdhet.  

Övergripande områden som ska genomsyra allt arbete är miljö, internationalisering, jämställdhet 
och integration. (Borås kommun 1a, 2006, p. 3) 

Tillgänglighet  

Tillgänglighet nämns fem gånger i planen och benämns i de flesta fall som en 
generell handling för att öka tillgängligheten.  

Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt 
minskad risk för olyckor och brott (s.4) 

Området måste utformas för att kunna användas av handikappade (Borås kommun 1b, 2006, 
p. 63) 
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Öka tillgängligheten (Borås kommun 1b, 2006, p. 66) 

God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga, tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel 
med identitet och historia. (Borås kommun 1a, 2006, p. 3) 

Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt 
minskad risk för olyckor och brott (Borås kommun 1a, 2006, p. 4) 

Rättvisa 

Rättvisa nämns inte i planen.  

Integration  

Integration nämns i olika ordval tolv gånger i planen. Oftast handlar det om att 
skapa en ökad mångfald och att bygga, så som kommunen skriver, för alla.  

Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer för alla medborgare. (Borås kommun 
1a, 2006, p. 3)  

För att gynna kvarboende och mångfald ska det finnas bra bostäder med en blandning av 
upplåtelseformer, ålder och storlek i närområdet (Borås kommun 1a, 2006, p. 4) 

Ökad trygghet, minskad segregation (Borås kommun 1b, 2006, p. 26) 

Ökad mångfald och en mindre segregerad kommundel (Borås kommun 1b, 2006, p. 26) 

Förbättrad social mångfald (Borås kommun 1b, 2006, p. 26)  

Området bör bebyggas med annat än villor för att öka den sociala mångfalden. (Borås kommun 
1b, 2006, p. 27) 

Ett nytillskott kan främja mångfalden i området. (Borås kommun 1b, 2006, p. 35) 

Här finns behov av flerbostadshus som kan bidra till en mer blandad befolkning och ökade 
kvarboendemöjligheter. (Borås kommun 1b, 2006, p. 53) 

Ingen ökad mångfald av bostadssammansättningen vid ytterligare villabyggnation (Borås 
kommun 1b, 2006, p. 54) 

All ny bebyggelse på Sjöbo kan bidra till att gamla negativa strukturer luckras upp samt att det 
kan bidra till en ökad mångfald (Borås kommun 1b, 2006, p. 59) 

Övergripande områden som ska genomsyra allt arbete är miljö, internationalisering, jämställdhet 
och integration. (Borås kommun 1a, 2006, p. 3) 

För att gynna kvarboende och mångfald ska det finnas bra bostäder med en blandning av 
upplåtelseformer, ålder och storlek i närområdet. (Borås kommun 1a, 2006, p. 4) 

Trygghet  

Trygghet och säkerhet benämns sexton gånger i planen, ofta i samband med att 
skapa trygga gång- och cykelvägar.  
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God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga, tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel 
med identitet och historia. (Borås kommun 1a, 2006, p. 3) 

Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt 
minskad risk för olyckor och brott (Borås kommun 1a, 2006, p. 4) 

Prioritera de gående och cyklandes säkerhet (Borås kommun 1a, 2006, p. 4) 

Det robusta samhället som tål påfrestningar och som upplevs som tryggt och säkert av de 
människor som bor och verkar där skapas framförallt genom en tidig och medveten 
samhällsplanering. Människor vill känna trygghet och säkerhet där de bor och arbetar  (Borås 
kommun 1a, 2006, p. 17) 

(…) finns trygga och säkra gång och cykelvägar till skola/barnomsorg, grönområden och 
kollektivtrafik (Borås kommun 1b, 2006, p. 25) 

Ökad trygghet, minskad segregation (Borås kommun 1b, 2006, p. 26) 

Ökar tryggheten i parkerna (Borås kommun 1b, 2006, p. 26) 

i framtiden bör det finnas fler säkra cykelvägar och en säkrare trafikmiljö (…) (Borås kommun 
1b, 2006, p. 30) 

Fler bostäder i centrum gynnar stadslivet och tryggheten i city. (Borås kommun 1b, 2006, p. 31) 

Vissa brister i säkra gc-vägar till skola (Borås kommun 1b, 2006, p. 31) 

Genom ny bebyggelse kan gångstråket intill kännas tryggare och mer tilltalande. (Borås 
kommun 1b, 2006, p. 31) 

Ingen trygg skolväg till Tummarpskolan (Borås kommun 1b, 2006, p. 35) 

Det finns ingen säker gc-väg till Asklandaskolan (Borås kommun 1b, 2006, p. 39) 

Viktigt är att skapa miljöer som är trygga och säkra (Borås kommun 1b, 2006, p. 43) 

I närområdet krävs att man säkerställer trygga och säkra skolvägar. (Borås kommun 1b, 
2006, p. 43) 

God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga, tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel 
med identitet och historia. (Borås kommun 1a, 2006, p. 3) 

Hälsa 

Hälsa nämns fyra gånger i planen och har överlag inga direkta handlingar utan en 
mer generell ståndpunkt att kommunen ska ha en god hälsa.  

Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt 
minskad risk för olyckor och brott (Borås kommun 1a, 2006, p. 4) 

Åtgärderna berör bl.a. trafiksäkerhet, friluftsliv och folkhälsa (Borås kommun 1b, p. 25) 

Ur bl.a. folkhälsoperspektiv har man svårt att följa upp sina elever då de splittras på tre olika 
högstadieskolor (Borås kommun 1b, 2006, p. 63) 
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Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt 
minskad risk för olyckor och brott (Borås kommun 1a, 2006, p. 4) 

Omvandling av fritidshusområden till permanentboende kan vara lämpligt om det inte innebär 
ökade kommunala kostnader eller ökad belastning på miljö och hälsa. (Borås kommun 1a, 
2006, p. 4) 

Vilka aspekter av social hållbarhet tas upp i kommunens översiktsplan 
(från deras egen definition av begreppet)?  

Av de sociala mål som kommunen ställer upp (blandad bebyggelse, trygghet, 
gemensamma mötesplatser, ett attraktivt och varierat fritidsutbud, inflytande och 
delaktighet samt jämställdhet och integration) nämns alla i planen, men flera av 
dom har inga tydliga handlingar eller inga handlingar alls i planen. På ett ställe 
nämns att mötesplatser är viktigt, men inte varför (Borås kommun 1a, 2006, p. 
35). Ett varierat fritidsutbud kan ses relatera till rekreation, men dessa avsnitt 
förklarar inte heller eller relaterar till de värdeord som innehållsanalysen söker 
efter i relation till social hållbarhet. Inflytande och delaktighet nämns en gång i 
planen, men bara i relation till framtagandet av själva planen. Jämställdhet nämns 
en gång, men inga handlingar relaterar till detta nämns.  

Vilka aspekter av social hållbarhet tas upp i kommunens översiktsplan 
(från uppsatsens definition av begreppet)?  

Planen tar upp alla aspekter förutom rättvisa.  

Vilket förhållningssätt verkar kommunen ha till social hållbarhet?  

Vid sökning på ordet ”social” framkommer social hållbarhet oftast tillsammans 
med ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling. Ordet ”social hållbarhet” 
förekommer aldrig, utan det talas om sociala mål för en hållbar utveckling.  

Social hållbarhet nämns som sagt inte explicit, men implicit redan i början av 
planen då kommunen framhäver att delaktighet har varit ett nyckelord i 
framtagandet av planen. Kommunen framhäver även att bland annat jämställdhet 
och integration ska genomsyra allt arbete som kommunen gör (Borås kommun 1a, 
2006, p. 3) vilket är en stark socialt hållbar ståndpunkt men inga handlingar som 
avser att öka jämställdheten i kommunen föreslås.  

Då social hållbarhet inte nämns explicit i relation till handlingarna, men de flesta 
handlingar som föreslås relaterar till kommunens definition av social hållbarhet, 
kan kommunen ses ha försökt att aktivt arbeta in social hållbarhet i planen. Många 
handlingar relaterar även explicit till hållbarhet så som är uppsatsen definition av 
begreppet, även om det inte står att kommunen ex. föreslår tryggare gång- och 
cykelvägar för att nå sina sociala mål.  
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1. När jag säger social hållbarhet, vad tänker du då? 

 

2. Hur mycket tycker du att ni jobbar med social hållbarhet i kommunen? 
(Antal anställda, har ni en hållbarhetschef eller en samordnare/) 

 

3. På vilket sätt försöker ni aktivt arbeta med social hållbarhet? (Har ni en 
hållbarhetsredovisning – hur ofta? Hur hållbarhet integreras i arbetet? Ex. används 
en specifik struktur/guide?)  

 

4. Vad är era upplevelser när det kommer till att arbeta med begreppet? 
(Svårt, roligt, positivt mottagande, saknas struktur, får du tillräcklig stor plats i 
arbetet etc.) 

 

5. Vad är de största fallgroparna? (Svårigheterna, t.ex. finansiellt, politiker, 
chefer, medarbetare osv.)  

 

6. Känner ni att ni skulle vilja arbeta med det mer, och kanske utveckla 
arbetet på något sätt? På vilket sätt?  

 

7. Känner du till begreppet ekosystemtjänster? Vad står det i så fall för 
(enligt dig)?  

 

8. Om man tänker på ekosystemtjänster som ett planeringsverktyg, tror ni 
det hade varit hjälpsamt i arbete med social hållbarhet, för att på något sätt 
konkretisera begreppet ytterligare?  

 

9. Hur tror ni ett sådant verktyg hade kunnat implementeras? (Starkt 
ställningstagande, finansiering etc.)  
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