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I. Sammanfattning 
Hållbar stadsutveckling beskrivs vanligtvis utifrån tre dimensioner: ekologisk, 
ekonomisk och social. När framtida scenarion har utvecklats och plandokument för 
olika områden utarbetats, har den sociala dimensionen ofta försummats eller i bästa 
fall handskats med som en del av den ekologiska dimensionen. Under senare år har 
dock intresset ökat för den sociala hållbarheten, som numera är erkänd som en 
fundamental beståndsdel av hållbarhetsutvecklingen. Forskningen inom 
stadsplanering visar enhetligt att en allmän definition av social hållbarhet inte 
existerar, men att begreppet bör definieras och operativt tillämpas i olika kommuner 
baserad på dess utmaningar, målsättningar och framtidsvision. Syftet med denna 
uppsats är att skapa en överblick kring hur den sociala hållbarheten kan 
konceptualiseras och operationaliseras, generellt och i Täby. För att studera detta 
genomfördes en fallstudie av Täby kommun där kommuns arbete med social 
hållbarhet kartläggs och analyseras.  
 
Resultatet av denna studie bygger på en omfattande litteraturstudie med bäring på 
social hållbarhet, intervjuer med två experter som arbetar aktivt med begreppet samt 
intervjuer med tjänstemän och politiker i Täby kommun. Slutsatsen av denna studie 
är att social hållbarhet bör definieras och konceptualiseras utifrån kommuners 
karaktär och målsättningar för att underlätta och utveckla den operativa 
tillämpningen av begreppet. Resultatet av studien visar att Täby kommun inte har 
konceptualiserat social hållbarhet då kommunen inte har formulerat en definition av 
begreppet som baseras på kommunens egna förutsättningar och mål. Vidare har 
kommunen ingen matris eller metod som kan användas för operationaliseringen av 
begreppet. Dessutom visar denna studie att social hållbarhet är ett ytterst komplext 
begrepp som kan tolkas och användas på många olika sätt.  
 
Utifrån studiens analys och resultat har ett antal förslag utarbetats för att förenkla 
och utveckla kommunens arbete med social hållbarhet samt öka kunskapen kring hur 
begreppet kan konceptualiseras och operationaliseras. Dessa förslag har även till 
syfte att vägleda Täby kommun i deras arbete mot ett mer socialt hållbart samhälle. 
 
Nyckelord: Social hållbarhet, Täby kommun, konceptualisering, operationalisering, 
sociala indikatorer. 
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II. Abstract  
Sustainable development is commonly described by three dimensions: economic, 
environmental and social. In the past, when future scenarios have been developed 
and planning documents for different areas produced, the social dimension has often 
been neglected or at best dealt with in the context of the environmental dimension. 
However, in recent years, the interest has increased for the social dimension of 
sustainability, which is now recognized as a fundamental component of sustainable 
development. The research within urban planning seems to agree that a general 
definition of social sustainability is non-existent, but that a definition of the notion 
should be formulated within municipalities based on their circumstances, goals and 
future vision. The purpose of this paper is to provide an overview of how social 
sustainability can be conceptualized and operationalized generally as well as in Täby. 
Hence, a case study has been conducted on the municipality of Täby, in which the 
municipality's work with the notion of social sustainability is mapped and analysed. 
 
The result of this study is based on a comprehensive review of literature, interviews 
with two experts who actively work with social sustainability, as well as interviews 
with officials and politicians at the municipality of Täby. The conclusion of this study 
is that social sustainability as a notion should be defined and conceptualized based on 
the character and objectives of a municipality, in order to facilitate and improve the 
operational application. The result of this study demonstrates that the municipality of 
Täby has not conceptualized social sustainability since the municipality has not 
formulated a definition of the notion based on the municipality's own condition and 
objectives. Furthermore, the municipality has no method that can be applied for the 
operationalization of the notion. Moreover, this study demonstrates that social 
sustainability is a highly complex notion that can be interpreted and applied in 
various ways. 
 
Based on the results and analysis of this study, a number of proposals have been 
developed in order to facilitate and improve the municipality's work with social 
sustainability and increase knowledge about how the notion can be conceptualized 
and operationalized. These proposals also aim to guide the municipality of Täby in 
their work toward a more socially sustainable society. 
 
Keywords: Social sustainability, municipality of Täby, conceptualization, 
operationalization, social indicators.  
 
The English title of this essay is: Conceptualization and operationalization of 
social sustainability – Case study of the municipality of Täby.  
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III. Förord  
 
Detta examensarbete är den sista delen av min utbildning, Civilingenjör inom 
samhällsbyggnad, med inriktning mot hållbar stadsplanering och stadsutformning. 
Arbetet skrevs på Täby kommun, där jag erhöll mycket lärorik kunskap kring 
kommunens arbete med social hållbarhet. Utöver det har jag även haft möjligheten att 
medverka på ett fåtal möten, både beträffade ämnet som denna uppsatts behandlar 
samt andra fokusområden som kommunen arbetar med. Genomförandet av detta 
arbete samt min tid i kommunen har bidragit till många spännande diskussioner och 
betydelsefulla lärdomar.  

 
Jag skulle vilja tacka min handledare Maria Håkansson, för god vägledning genom 
hela arbetet. Dessutom vill jag tacka Mia Hårsman Wahlström som läst uppsatsen och 
påtalat dess brister samt framfört intressanta och lärorika råd. Ett tredje tack vill jag 
rikta till Emma Östlund, som gjorde det här arbetet möjligt och fungerade som en 
väldigt bra kontaktperson på kommunen. Vidare vill jag tacka Marie Broberg, Hans 
Guldevall och Linda Wiking för all hjälp med de kommunala dokumenten genom hela 
processen. Jag vill även tacka alla respondenter för deras deltagande i arbetet. Dessa 
personer har framförallt bidragit till att berika arbetet med subjektiva kunskaper och 
erfarenheter. Ett sista tack vill jag rikta till min familj och framförallt min man Sangar 
Zerdesti, vars stöd gav mig viljekraft att ro arbetet i land på bästa möjliga sätt och vars 
närvaro i mitt privata liv gjorde arbetet mycket roligare.  

 
 
 
 
Stockholm, Juni 2017 
 
Tavga Zerdesti   
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Kapitel 1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Under de senaste decennierna har vetenskapen visat ett ökat intresse för den hållbara 
utvecklingen. När begreppet hållbarhet beskrivs refereras det vanligtvis till den så 
kallade Brundtland rapporten Vår gemensamma framtid, där begreppet definieras 
som: “Development that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs” (WCED, 1987: 40). 
 
En hållbar stadsutveckling består av tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och 
social, vilka bör tilldelas lika mycket uppmärksamhet (Boström, 2012; Colantonio, 
2007; Dempsey et al., 2012). Enligt Fisk (2010) representerar de tre dimensionerna 
av hållbarhet människor, planet och vinst (people, planet, profit), där den sociala 
dimensionen placerar människan i fokus. Dock skyms den sociala aspekten oftast av 
de andra två (Colantonio, 2007). Det förekommer en gemensam enighet om att de tre 
dimensionerna av hållbarhet har prioriterats olika av politiker och tjänstemän under 
olika epoker (ibid.). Från 1980-talet fram till sent 1990, anses den sociala 
dimensionen ha haft lägst prioritet i förhållande till den ekologiska och ekonomiska 
(se figur 1). Dock frågar sig flera forskare om detta nu är på väg att ändras (ibid.).  
 

 
Figur 1. Grad av prioritet som de tre dimensionerna av hållbarhet har erhållit under olika perioder 
(egen figur, baserad på Colantonio, 2007).   
 
Omann och Spangenberg (2002) hävdar att antingen försummas den sociala 
dimensionen helt eller handskas med i relation till den ekologiska dimensionen, 
vilket är problematiskt. Somliga anser att en anledning till detta kan vara vagheten i 
begreppet och det faktum att det inte finns en klar bild av vad social hållbarhet 
innebär samt att begreppet generellt är mer abstrakt än de andra två dimensionerna 
(Egeskog, 2008; Colantonio, 2008). Omann och Spangenberg (2002) samt Boström 
(2012) påstår vidare att ingen enighet har uppnåtts kring vilka kriterier som ingår i 
den sociala dimensionen av hållbarhet. Detta kan följaktligen resultera i att varje 
enskilt projekt har sin egen uppsättning av kriterier som måste uppfyllas för den 
specifika forskningsfrågan men att detta sällan kan appliceras för att studera social 
hållbarhet på makronivå (ibid.).  
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Varför den sociala aspekten av hållbarheten är betydelsefull för planeringen finns det 
många argument kring. I FN:s habitatagenda betonas betydelsen av att de sociala 
aspekterna av hållbarhet tas i beaktande samt att dessa appliceras i alla projekt som 
berör den byggda miljön (United nations, 2016). Dessutom understryks detta i plan 
och bygglagen (PBL) som redogör för följande:  
 

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 (PBL 2010:900). 

 

1.2 Problemformulering  
Majoriteten av jordens befolkning bor i tätorter och urbaniseringen växer som aldrig 
förr. Med denna växande urbanisering uppstår negativa konsekvenser som höga 
spänningar mellan olika sociala grupper, vilket hotar den sociala hållbarheten i 
städerna. Det finns dock stora möjligheter att social planering lyckas skapa hållbara 
lösningar, särskilt i den fysiska miljön (Persson, 2011). Sverige utgör inget undantag 
från den växande urbaniseringen. År 2016 bodde 85 procent av landets befolkning i 
tätorterna (SCB, 2016a). Dessutom har Sverige fått en ökad invandring, som år 2016 
ökade till rekordsiffran 163 005 (SCB, 2016a). Detta har dels haft positiva effekter 
som ökad social och kulturell mångfald, dels negativa konsekvenser som större 
socioekonomiska skillnader mellan olika grupper och minskad trygghet i vissa 
stadsdelar. Till följd av detta har de tre största kommunerna i Sverige: Stockholm, 
Göteborg och Malmö skapat kommissioner som har i uppdrag att hjälpa städerna 
med att öka sammanhållningen bland befolkningen och minska de strukturella 
skillnaderna mellan olika grupper (Malmö stad, 2014; Stockholms stad, 2016).  
 
I och med den ökade medvetenheten kring de sociala frågorna, har de allra flesta 
kommunerna i Sverige börjat uppmärksamma den sociala hållbarheten och Täby 
kommun är inget undantag. Täby är en välmående kommun som inte har större 
problem med hälsa, sammanhållning eller trygghet liksom en del andra kommuner. 
Dock har kommunen en ensidig befolkningssammansättning som dessutom anses 
vara segregerad (Svenska dagbladet, 2013). Segregation bidrar till att förståelsen för 
skilda behov och önskemål hos invånare från andra kulturer, religioner eller 
samhällsklasser saknas, vilket minskar känslan av gemenskap med invånare som har 
andra levnadsvanor (Boverket, 2010). Vidare har kommunen stora problem med 
droger och alkohol bland ungdomarna (SVT, 2016). Precis som välstånd och trygghet 
är dessa sociala frågor viktiga och bör beaktas i utvecklingen av kommunen.  
 
Den sociala hållbarheten studeras vanligen i kommuner som har större sociala 
problem som socioekonomiska skillnader, låg trygghet samt skillnader i livsvillkor 
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bland invånarna. Det här arbetet studerar dock en kommun som har andra sociala 
förutsättningar och utmaningar, då det är intressant att studera vad social hållbarhet 
betyder i denna typ av kontext. Dessutom har Täby kommuns konceptualisering och 
operationalisering av social hållbarhet valts att studeras då detta inte har gjorts 
tidigare.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka aspekter av hur den sociala dimensionen av 
hållbarhet konceptualiseras och operationaliseras, generellt och i Täby kommun. 
Uppsatsen har som mål att fungera som ett underlag i kommunens fortsatta arbete 
med social hållbarhet. Vidare är målet med uppsatsen att öka kunskapen kring 
begreppet och utveckla kommunens nuvarande arbete med social hållbarhet. Det bör 
beaktas att föresatsen med detta arbete inte är att ta fram färdiga modeller/metoder 
som kommunen kan använda för att bedöma de sociala konsekvenserna av 
utvecklingsprojekt, utan snarare att presentera förslag på hur dessa 
modeller/metoder kan framställas och vilka kriterier kommunen bör beakta vid 
utvecklingen av dessa.  
 
Frågeställningarna består av en generell frågeställning som har brutits ner i tre 
underfrågor, samt två frågeställningar kopplade till Täby kommun. Nedan 
presenteras frågeställningarna som har använts som steg i processen för att uppnå 
uppsatsens syfte samt de metoder som har tillämpats för att besvara dessa. En mer 
omfattande redogörelse av metoderna återfinns i metodavsnittet, kapitel 2. 
 

§ Hur konceptualiseras och operationaliseras social hållbarhet 
generellt? 
Denna frågeställning bryts ner i tre underfrågor och studeras i 
litteraturkapitlet. Den första delen behandlar mer konkret konceptualisering 
av social hållbarhet och redogör för hur begreppet kan definieras. Den andra 
delen redogör för hur social hållbarhet kan operationaliseras. Här presenteras 
bland annat olika riktlinjer, metoder och mätningsinstrument som används 
för att arbeta med begreppet operativt.  

§ Hur konceptualiseras och operationaliseras social hållbarhet 
enligt forskningen inom stadsplanering? 
Denna frågeställning studerar hur social hållbarhet kan 
konceptualiseras och operationaliseras enligt forskningen inom 
stadsplanering.  

§ Hur konceptualiseras och operationaliseras social hållbarhet 
i andra myndigheter och organisationer? 
Denna frågeställning har till syfte att kartlägga myndigheters och 
organisationers arbeten med social hållbarhet. Syftet är främst att 
denna del ska fungera som ett underlag som kommunen kan använda i 
sitt framtida arbete med begreppet.  

§ Hur konceptualiseras och operationaliseras social hållbarhet 
enligt två experter som arbetar med social hållbarhet? 
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För att studera denna frågeställning har två expertintervjuer 
implementerats för att studera deras ståndpunkter kring hur social 
hållbarhet kan konceptualiseras och operationaliseras. 

 
§ Hur konceptualiseras och operationaliseras social hållbarhet i 

Täby kommun? 
Denna frågeställning studerar vad social hållbarhet innebär för Täby kommun 
samt hur kommunen arbetar med begreppet operativt. För att besvara denna 
fråga har intervjuer, dokumentstudier och observationer genomförts för att 
undersöka om/hur kommunen definierar social hållbarhet samt hur begreppet 
tillämpas i praktiken. 

 
§ Hur kan Täby kommun utveckla sitt arbete med social hållbarhet? 

Denna frågeställning kommer att ta avstamp från analysen och framföra 
konkreta förslag på hur Täby kommun kan förbättra sitt arbete med social 
hållbarhet.  

1.4 Avgränsningar  
Denna studie behandlar ett brett ämne, som inte har en allmän och erkänd definition. 
Till följd av begreppets omfattning har en del avgränsningar gjorts inom både 
definitionen och den operativa tillämpningen av begreppet, då dessa är 
mångfacetterade. Beträffande definitionen av social hållbarhet har fyra frekvent 
förekommande definitioner valts att presenteras och utifrån dessa kommer arbetet ta 
avstamp från en kombination av två definitioner, som bäst passar in i arbetets syfte 
och mål. Vad gäller tillämpningen av begreppet presenteras bland annat ett antal 
färdiga modeller som har applicerats i andra organisationer. Dessutom har 
begränsningar gjorts i den empiriska delen. En sådan avgränsning avser antalet 
intervjuer, framförallt expertintervjuer, vilka enbart redogör för två personers 
ståndpunkter kring hur begreppet kan konceptualiseras och operationaliseras.  
 
En annan omfattande avgränsning avser de kommunala dokumenten kring den 
fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Täby stadskärna. Studien genomfördes under 
en period, då dessa dokument inte var färdigställda eller politiskt beslutade. I detta 
arbete studeras en version av dokumentet som var under bearbetning, vilket 
följaktligen innebär att vissa komponenter av planförslaget kan ändras och inte 
överensstämma med dess representation i denna uppsats.  
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1.5 Begreppsförklaring 
Konceptualisering: Begreppsbildning, klargöra vad något innebär.  
 

FÖP (Fördjupad översiktsplan): Avser ett visst geografiskt område inom kommunen – i detta 
fall stadskärnan.  
 

Operationalisering: Tillämpa ett begrepp i praktiken, göra ett begrepp mätbart. 
 

Organisationer: I detta arbete refereras det till företag och kommuner. 
 

SKB: (Social konsekvensbedömning): I detta arbete refererar detta begrepp till både social 
konsekvensbeskrivning och social konsekvensanalys. 
 
Tjänstemän: Refererar till planerare, verksamhetschefer och kommundirektören på Täby 
kommun 
 

ÖP (Översiktsplan): Ett strategiskt dokument som redogör för kommunens vision och dess 
framtida utveckling.  
 

Figur 2. Förklarar och tydliggör de mest förekommande begreppen i uppsatsen. 

1.6 Disposition 
Kapitel 1 i uppsatsen omfattas av inledning, som introducerar både social hållbarhet 
som begrepp, samt utmaningar kring social hållbarhet i Sverige och mer specifikt i 
Täby kommun. Detta kapitel redogör vidare för studies syfte och frågeställningar. 
Kapitel 2, som introduceras närmast, beskriver de metoder som tillämpades i arbetet 
samt de huvudtankar och val som ligger till grund för dessa. Kapitlet avslutas med 
metodkritik. Kapitel 3 i uppsatsen redogör för hur social hållbarhet kan 
konceptualiseras och operationaliseras med utgångspunkt i forskningen inom 
stadsplanering samt expertintervjuerna. Det nästföljande kapitlet består av en 
fallstudieanalys av Täby kommun med bäring på social hållbarhet. Detta kapitel 
omfattas av bakgrundsinformation, kommunstatistik samt kommunens arbete med 
begreppet utifrån dels dokumentstudier, dels de kommunanställdas synvinklar. 
Kapitel 5 utgörs av en sammanfattande analys där Täby kommuns konceptualisering 
och operationalisera av social hållbarhet studeras i förhållande till litteraturkapitlet, 
inklusive expertintervjuerna. Det sista kapitlet rundar av uppsatsen genom att 
sammanfattat besvara studiens frågeställningar och framföra förslag på strategier för 
Täby kommun. Detta kapitel redogör vidare för uppsatsens relevans för andra 
kommuner som har liknande förutsättningar som Täby kommun. Uppsatsen avlusats 
med Vidare studier, där rekommendationer för framtida studier och 
forskningsämnen framförs.  
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Kapitel 2. Metoder  
I detta projekt tillämpades kvalitativa forskningsmetoder för att besvara 
frågeställningarna. Kvalitativ forskning består av metoder som exempelvis fallstudier, 
intervjuer och observationer, samt är kopplade till sociala- och tolkningsstudier 
(Denzin & Lincoln 2007). Det som kännetecknar dessa metoder är att de undersöker 
frågor i dess naturliga miljö och syftar till att förstå “fenomen i form av innebörden 
människor tillför dem” (Denzin och Lincoln, 2007: 3). De kvalitativa 
forskningsmetoderna som tillämpades för att studera forskningsfrågorna är: 
observationer på om/hur begreppet social hållbarhet diskuteras av tjänstemännen på 
Täby kommun på en daglig basis, intervjuer med anställda på kommunen och 
experter inom ämnet samt en fokusgruppintervju med fem planerare och ingenjörer 
som är involverade i den fördjupade översiktsplanen (refereras till som FÖP-gruppen 
i denna uppsats). Enligt Mertens och Ginsberg (2009) är det vanligt att data samlats 
in genom både observationer samt intervjuer. Författarna hävdar vidare att 
insamling och kombination av data med dessa två metoder resulterar i en lämplig 
anslutning mellan “kunskapsteori och forskningsetik” (Mertens och Ginsberg, 2009: 
232).  
 
Studien genomfördes under perioden januari–maj, 2017 (se figur 4 för samtliga 
metoder och ungefärlig tidsperiod).  
 

 
 
Figur 3. Flödesdiagram som demonstrerar metoder som tillämpades i denna studie och ungefärlig 
tid/period då dessa applicerades.  

2.1 Fallstudie 
I det här arbetet görs en fallstudie av Täby kommun där kommunens 
konceptualisering och operationalisering av social hållbarhet kartläggs och 
analyseras. Kommunens arbete med social hållbarhet har studerats på två olika 
nivåer. Den första nivån avser en översiktlig nivå, där fokus ligger på översiktsplanen. 
För att vidare studera kommunens praktiska arbete med begreppet har fallstudien 
dessutom fokuserat specifikt på hur den sociala hållbarheten konceptualiseras och 
operationaliseras i den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna, ett aktuellt 
projekt som innefattar tre av de större utbyggnadsprojekten i kommunen. Fallstudien 
fokuserar vidare på olika verksamheters arbeten med social hållbarhet och inte 
enbart samhällsplaneringen. Detta då kommunen uttryckte önskan om att se hur 
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olika verksamheter tolkar social hållbarhet, samt hur dessa arbetar med det operativt. 
Det bör beaktas att fallstudien är beskrivande och inte experimentell, vilket innebär 
att den beskriver förfarandena kring social hållbarhet, snarare än att studera och 
demonstrera effekterna av arbetet (Merriam, 1994).       

2.2 Triangulering  
Triangulering är en kvalitativ metod, där ett flertal datakällor används för att skapa 
ökad förståelse kring olika sakfrågor (Cohen och Crabtree 2006). Enligt Denzin 
(1978) och Patton (1999) förekommer fyra olika sorters triangulering. En 
kombination av två trianguleringstyper har applicerats i detta arbete och dessa 
benämns metodtriangulering och triangulering av källor. Kännetecknande för dessa 
varianter av triangulering är att människor med olika ståndpunkter och kompetenser 
intervjuas för att studera frågeställningarna. De metoder som omfattas av 
trianguleringen i denna studie är:  
 

§ intervjuer med experter, kommunanställda och förtroendevalda 
§ observationer 
§ fokusgrupp 

 
På detta sätt kommer olika perspektiv och ställningstaganden att studeras med olika 
metoder. 

2.3 Dokumentstudier 
Dokumentstudier är en typ av sekundärdata, vilket innebär att materialet tidigare har 
samlats och sammanställts av andra (Clark, 2005). I detta arbete tillämpas 
dokumentstudier som ett tillvägagångssätt för att få bättre insyn i kommunens arbete 
med social hållbarhet. Denna metod genomförs även i syfte att få en uppfattning om 
hur kommunen definierar social hållbarhet samt vilka värden som tilldelas mest 
uppmärksam i de kommunala planeringsdokumenten. Underlaget för 
dokumentstudierna kommer främst från kommunens egna dokument, dock även från 
internet. För att kunna filtrera dokumenten eftersöktes bland annat nyckelord som är 
förankrade med social hållbarhet, exempelvis: trygghet, integration och 
sammanhållen stad. Vilka nyckelord som eftersöktes fastställdes främst utifrån 
litteraturstudien. Dessutom genomfördes dokumentstudier för att få en bättre insyn i 
andra organisationers arbeten med social hållbarhet.  
 
Dokumentstudien inleddes med en övergripande genomgång av översiktsplanen och 
aktualitetsprovningen av denna för att få en överblick kring hur översiktsplanen 
behandlar den sociala dimensionen av hållbarhet samt vilka nyckelbegrepp som 
redogörs för där. Vidare har den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna 
utforskats. Även här studerades den sociala hållbarheten som begrepp samt de 
nyckelbegrepp som används i relation till den sociala dimensionen. En anledning till 
att denna metod tillämpades var för att tidigt i arbetet få en helhetssyn kring var 
kommunen befinner sig i sitt arbete med social hållbarhet samt hur mycket vikt de 
kommunala dokumenten placerar vid den sociala dimensionen.  
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2.4 Observationer 
En av de kvalitativa metoderna som har tillämpats för att besvara frågeställningarna 
är observationer av hur tjänstemännen på kommunen arbetar med social hållbarhet 
och hur begreppet nämns i arbetet. Detta genomfördes genom att observera om/hur 
begreppet diskuterades i samband med den fördjupade översiktsplanen på en daglig 
basis, under perioden januari–mars. Observationerna verkar som en kompletterande 
metod till fokusgruppen. Hellman (e.d.) hävdar att deltagarobservationer innefattar 
två begrepp som är motstridiga, dels att delta (genom att vara närvarande), men även 
att observera (genom att distansera sig). Edvardsson (2007) menar att vid 
observationer bör det vara förutbestämd vad det är som ska observeras för att inte 
tappa fokus på syftet med observationen. Gehl och Svarre (2013) menar att det är av 
stor vikt att enbart observera människors beteenden och aktiviteter samt att de 
människor som observeras inte förhörs under observationerna för att undvika att 
påverka omständigheterna. Av denna anledning ställdes inga frågor under 
observationerna och de frågor som uppkom i samband med observationerna ställdes 
under fokusgruppen. I detta arbete har observationerna implementerats för att 
enbart studera händelserna, i detta fall diskussionerna om social hållbarhet. 
Dessutom har fokus enbart legat på om/hur de observerade integrerar social 
hållbarhet samt termer och teman som är förankrade med den sociala hållbarheten, i 
sina diskussioner.  

2.5 Fokusgrupp 
Eftersom FÖP:en för Täby stadskärna studeras mer ingående, är projektgruppen för 
FÖP:en central för studien. Av denna anledning genomfördes en gruppintervju, även 
benämnd fokusgrupp, som kompletterande data till dokumentstudierna och 
observationerna. Syftet med fokusgruppen är att studera hur fem planerare och 
ingenjörer som framställer FÖP:en för stadskärnan arbetar med social hållbarhet i 
projektet. Fokusgruppen ger en djupare förståelse av det empiriska materialet som 
samlades in från observationerna genom att diskutera de frågor som uppkommit 
under dessa. Enligt Halkier (2009) kan upp till åtta personer intervjuas samtidigt. 
Fokusgruppen i denna studie bestod av fem personer med olika kompetenser och 
ansvarsområden inom FÖP:en (se figur 5).   
 
Trots att deltagarna i en fokusgrupp svarar individuellt på frågorna, ska de 
uppmuntras att interageras med varandra och diskutera frågorna gemensamt för att 
främja en djupgående diskussion kring frågeställningarna (Tong et al., 2007). 
Intervjuarens huvudsakliga uppgift under fokusgruppen är att försäkra att gruppen 
håller sig inom ämnet, men förövrigt vara icke-direktiv och tillåta gruppen att 
diskutera ämnet i fråga från olika synvinklar och perspektiv (Clifford et al., 2016). En 
av fördelarna med denna metod är att ståndpunkter från flera olika personer kan 
samlas in under kort tid. Enligt Clifford et al. (2016) är det fördelaktigt att 
fokusgruppen, likaså de individuella intervjuerna, transkriberas direkt efter intervjun 
då informationen är färsk, vilket i sin tur underlättar transkriberingen. Dessutom 
anses fokusgrupper vara besvärliga att transkribera då varje enskild individ måste 
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identifieras (ibid.). Dessa punkter togs hänsyn till och samtliga intervjuer 
transkriberades omgående efter att de hade genomförts.  

2.6 Intervjuer 
Forskningsfrågorna i detta arbete fokuserar främst på hur politiker, chefer och 
planerare på Täby kommun tolkar social hållbarhet och hur begreppet tillämpas i 
praktiken. I detta arbete har 11 semistrukturerade intervjuer genomförts, varav två 
med specialister inom social hållbarhet och nio med chefer och politiker på Täby 
kommun. Karakteristiskt för de semistrukturerade intervjuer är att de frågor som 
ställs under intervjuerna är öppna och har en viss sekvens (Hedin, 2011). Vidare 
utgår studien från “frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor” (Hedin, 
2011:7). Anledningen till att denna intervjuform valdes var att låta respondenterna 
diskutera områden och ämnen som de anser vara betydelsefulla, samtidigt som 
intervjufrågorna har en bestämd följd. Dessutom ställdes följdfrågor för att öka 
förståelsen för ämnen som respondenterna ville förmedla. 
 
Enligt Hedin (2011) är det viktigt att vid urvalet av intervjupersoner, välja individer 
som är olika och har skilda erfarenheter för att åstadkomma bredd i uppfattningarna. 
Följaktligen baserades urvalet av intervjupersoner från kommunen på deras 
kompetens och placering på kommunen samt nivån av makt de besitter. Tre politiker 
intervjuades från de tre ledande partierna i kommunen. Dessutom intervjuades 
kommundirektören och fem verksamhetschefer som arbetar inom olika verksamheter 
på kommunen (se figur 5 längre ner). Expertintervjuerna genomfördes med två 
specialister som arbetar med social hållbarhet, dock inte på Täby kommun. En av 
dem är involverad i två forskningsprojekt, Decode och Citylab, som Täby kommun är 
engagerad i (se avsnitt 4.2.4). Den andra experten arbetar som strateg inom social 
hållbarhet och har tilldelats priser för sina insatser kring hållbarhetsfrågor. Dessa 
experter valdes specifikt då de anses kunna bidra med lämpliga ståndpunkter som 
kommunen kan tillgodogöra sig i sitt fortsatta arbete med social hållbarhet, då de har 
olika bakgrunder och kompetenser. Hellström (2017) har arbetat en hel del med olika 
former av medborgardeltagande och begreppshantering, medan Papatoni (2017) har 
utvecklat sociala hållbarhetsprogram för organisationer och upphandlas ofta som 
hållbarhetsstöd. Vidare arbetar Hellström (2017) mer med kvalitativa sociala värden 
och indikatorer och Papatoni (2017) med kvantitativa.   
 
Intervjufrågorna skickades ut i förväg till samtliga respondenter för att öka 
möjligheten till erhållande av lämpliga svar samt tillåta respondenterna att reflektera 
över frågorna på förhand. Lantz (2013) betonar att resultatet av en intervju bygger på 
tre faktorer: “det förberedande arbetet, interaktion under intervjun, och hur svaren 
behandlas” (Lantz, 2013:7).  Dessa tre faktorer lades stort avseende vid. Cassell och 
Symon (2014) anser att det är viktigt att frågor av enklare karaktär ställs under 
intervjuer samt att flera frågor inte ställs samtidigt då detta kan resultera i att 
respondenten glömmer att svara på en viktig fråga som är grundläggande för studien. 
Dessutom ska frågorna inte vara ledande, då dessa kan ha en stark inverkan på 
respondentens svar, som istället för att redogöra för sina egna perceptioner, kan 
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instämma med intervjuaren för att vara hövlig (ibid.). Dessa punkter togs stort 
hänsyn till vid formulering av intervjufrågor.  
 
Enligt Hedin (2011) kan en timmes intervju ta upp till åtta timmar att transkribera. 
Vid bearbetning av en intervju, är det viktigt att i god tid bestämma sig för hur det 
skall genomföras (ibid.). Hedin (2011) hävdar att en metod som kan tillämpas för att 
enklare begripa all data som har samlats in och transkriberats är att:  
 

§ Reducera materialet genom att ta fram nyckelord. 
§ Skapa teman, mer specifikt vad den underliggande meningen är i vad 

respondenten förmedlar.  
§ Besvara de övergripande frågeställningarna.  

 
Samtliga steg tillämpades i behandlingen av data från intervjuerna samt 
fokusgruppen. Beträffande det tredje steget fördelades materialet olikartat baserat på 
om det var expertintervjuer eller intervjuer med tjänstemän och politiker på 
kommunen. Experternas intervjuer klassificerades under två större huvudområden:  
 

1. Hur experterna anser att social hållbarhet kan konceptualiseras  
2. Hur experterna anser att social hållbarhet kan operationaliseras.  

 
Detta innebär att de sakfrågor som berörde begreppets konceptualisering och 
operationalisering placerades under respektive rubrik. Allt annat utelämnades. De 
frågeställningar som ställdes till de två experter som intervjuades var en hybrid 
mellan litteraturstudien och intervjuerna med respondenterna på kommunen. Detta 
för att kunna analysera expertintervjuerna i förhållande till dels de 
kommunanställdas redogörelser, dels litteraturstudien. Det bör beaktas att frågorna 
som ställdes till fokusgruppen är mer relaterade till den fördjupade översiktsplanen 
för stadskärnan, medan frågorna till cheferna och politikerna på kommunen är 
kopplade till hela den kommunala organisationens arbete. Intervjuerna på 
kommunen, inklusive fokusgruppen, fördelades under följande övergripande 
frågeställningar:  
 

§ Hur definieras social hållbarhet?  
§ Vilka arbetar med begreppet inom kommunen? 
§ Hur tillämpas begreppet i praktiken? 
§ Vilka är de största utmaningarna? 
§ Hur bidrar tjänstemännen och politikerna till att öka den sociala hållbarheten? 
§ Vilka sociala frågor har kommunen haft framgång med? 
§ Vilka sociala frågor behöver kommunen arbeta ytterligare med? 

 
Nedan följer redogörelser av de personer som intervjuades. Första delen i tabellen 
visar experter, nästkommande del visar de semistrukturerade intervjuerna med 
politiker och chefer på kommunen och den sista delen redogör för fokusgruppen. 
Beträffande fokusgruppen kommer de påståenden och ståndpunkter som samtliga i 
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gruppen höll med om att refereras till som FÖP-gruppen i studien. Vidare kommer 
respondenterna på kommunen att refereras till utifrån den befattning de har på 
kommunen (se ”beteckning i uppsatsen”). I fokusgruppen deltog två 
översiktsplanerare vars namn refereras till och urskiljs av den första bokstaven i 
respektive efternamn. Anledningen är att föresatsen med dessa intervjuer inte är att 
studera vad de enskilda tjänstemännen och politikerna har för individuella 
uppfattningar och ställningstaganden, utan snarare att skapa en överblick kring de 
olika verksamheternas perceptioner och ståndpunkter kring ämnet i fråga. Dessutom 
underlättar detta för läsaren, som i den löpande texten kan jämföra olika 
kompetensers redogörelser av skilda sakfrågor. Vidare kommer detta att tydliggöra 
vilka referenser som är muntliga källor (avser inte de två expertintervjuerna).  
 
Experter (specialister inom social hållbarhet) 
Hellström Björn – Adjungerad professor på KTH samt forskningsledare på forskningsprojektet 
Decode. 

Papatoni Ylva – Strateg inom Social hållbarhet, Tyréns AB. 

 

Individuella intervjuer, Täby kommun Beteckning i uppsatsen 
Förvaltningschef i verksamheten ”Kultur och 
fritid” 

Kulturchef 

Förvaltningschef i verksamheten ”Social 
omsorg” 

Socialchef 

Kommunalråd, Moderaterna Kommunalråd M 

Kommunalråd, Liberalerna Kommunalråd L 

Kommunalråd, Socialdemokraterna Kommunalråd S 

Kommundirektör Kommundirektör 

Planchef Planchef 

Stadsträdgårdsmästare (avdelningschef trafik 
och stadsmiljö inklusive park, trafik och drift) 

Stadsträdgårdsmästare 

Utredningsledare/brottsförebyggare, i 
verksamheten ”Trygg i Täby” 

Utredningsledare 

 
Fokusgruppen, Täby kommun 
Exploateringsstrateg Exploateringsstrateg 

Hållbarhetsstrateg Hållbarhetsstrateg 

Trafikstrateg Trafikstrateg 

Översiktsplanerare  Översiktsplanerare G 

Översiktsplanerare  Översiktsplanerare W 

Samtliga i fokusgruppen FÖP-gruppen 

Figur 4. Samtliga respondenter – både i de individuella intervjuerna samt fokusgruppen. Den högra 
spalten (”Beteckning i uppsatsen”) visar hur respondenterna refereras till i uppsatsen.  

2.7 Etiska aspekter 
I alla kvalitativa undersökningar är etiska övervägningar essentiella. Respondenterna 
ska ha friheten att vara anonyma om detta önskas. Dessutom bör försäkras att 
intervjun inte skadar informanten, vilket i vissa fall kan medföra att allt som sägs, 
inte publiceras. Om informanten själv vill att vissa delar inte används måste även det 
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respekteras (Hedin, 2011). I detta arbete är respondenterna inte anonyma och 
därmed har information som ansetts kunna skada respondenten, inte inkluderats.  
 
En annan sakfråga som bör nämnas är studiens utgångspunkt. Denna utgår från att 
Täby kommun eftersträvar att uppnå ett socialt hållbart samhälle med mångfald och 
sammanhållning. Denna utgångspunkt baseras på antagandet att kommunerna i 
Sverige gemensamt aspirerar efter att erbjuda människor med olika sociala bakgrund 
och olika ekonomiska förutsättningar, ett samhälle de känner sig som en del av. Det 
finns dock samhällsutvecklingar som illustrerar hur det homogena samhället är 
önskvärt, framförallt etniskt homogenitet.   

2.8 Metodkritik 
Denna studie baseras dels på experter, dels tjänstemän och politiker på Täby 
kommun. Detta innebär följaktligen att medborgarna inte har varit delaktiga i denna 
studie för att framföra sina synpunkter kring vilka sociala värden de anser att 
kommunen har haft framgång med och vilka sociala värden kommunen bör arbeta 
ytterligare med. Dessutom framför inte detta arbete några belägg från medborgarna 
beträffande huruvida tjänstemännens och politikernas påståenden stämmer eller 
inte. Därmed bör resultaten tolkas med försiktighet.  
 
Denna studie har granskat ett antal kommunala dokument i förhållande till varandra. 
Ett sådant dokument (FÖP:en) var under bearbetning under uppsatsskrivningens 
period, vilket innebär att analysen av denna inte baseras på det slutliga dokumentet. 
Då de kommunala dokumenten har skilda karaktärer och varierande fördjupning i 
olika frågor, har en del tolkningar tvingats göras. Ett exempel grundar sig i det 
faktum att enbart den sociala dimensionen av hållbarhet har studerats i dokumenten, 
trots att flera aspekter behandlas. 
 
Vidare bör beaktas att respondenterna kommer att presentera sina subjektiva 
tankessätt och uppfattningar, vilken i vissa fall kan skilja sig från verksamhetens 
allmänna ståndpunkter. Dessutom kan vissa ämnen inom social hållbarhet uppfattas 
som känsliga (exempelvis integration av etniska grupper), vilket kan påverka 
respondenternas svar. Det bör även uppmärksammas att respondenterna inte har 
varit anonyma i denna studie, vilket är en annan faktor som kan ha påverkat de svar 
som angetts. Denna metod har dock valts för att erhålla den subjektiva inställningen 
av personer som jobbar inom olika avdelningar och har skilda kompetenser och 
positioner för att sedan jämföra dessa med varandra.   
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Kapitel 3. Teoretiskt ramverk 
3.1 Introduktion  
Detta kapitel utgörs av två större sektioner, varav den första behandlar 
konceptualisering av social hållbarhet och den andra redogör för 
operationaliseringen av begreppet.  Detta kommer att studeras utifrån litteraturen, 
andra organisationers arbeten med begreppet samt två experters ståndpunkter. Det 
som bör beaktas är att dessa två begrepp är sammankopplade, vilket innebär att vissa 
sektioner under respektive rubrik behandlar båda konceptualisering samt 
operationalisering av social hållbarhet. Ett sådant exempel är sociala indikatorer som 
används för att både konceptualisera och operationalisera begreppet. Dock 
förekommer sociala indikatorer under konceptualiseringen, av den anledningen att 
somliga författare hävdar att social hållbarhet i första hand bör konceptualiseras 
innan det kan operationaliseras (se Colantonio och Dixon, 2009; Boström, 2012; 
Woodcraft, 2012). Nedanför kommer initialt sambandet mellan begreppets 
konceptualisering och operationalisering att förklaras och vidare förtydligas för att 
klargöra hur de är relaterade. 

3.1.1 Samband mellan konceptualisering och operationalisering 
Andersson (2013) hävdar att det föreligger ett oomtvistat samband mellan 
konceptualisering och operationalisering av social hållbarhet. Boström (2012) 
framhåller att en huvudsaklig anledning till varför social hållbarhet fortfarande inte 
operationaliseras har att göra med det faktum att en relation mellan materiella- 
(”vad”) och formella (”hur”) dimensioner inte har åstadkommits (se figur 5), mer 
specifikt en relation mellan begreppets konceptualisering respektive 
operationalisering. Boström (2012) menar att det finns mycket underlag som visar att 
det förekommer en positiv intern koppling mellan dessa två dimensioner. Vifell och 
Soneryd (refererad från Boström, 2012) placerar stor vikt vid att aktörer som arbetar 
explicit med social hållbarhet ska vara med i projektmöten för att lyfta de sociala 
frågorna, som annars riskerar att försummas. Dessa två författare menar att 
avsaknaden av aktörer som arbetar med sociala frågor inom organisationer kan 
resultera i att den sociala hållbarheten förbises i stadsutvecklingsprojekt.     
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Materiella aspekter: vilka sociala 
hållbarhetsmål ska uppnås? 
(Konceptualisering) 

Formella aspekter: hur ska social 
hållbarhet uppnås? (Operationalisering) 

Grundläggande behov såsom mat, bostad och 
inkomst samt utökade behov såsom rekreation 
och självförverkligande 

Tillgång till information om risker och 
hållbarhetsprojekt 

Rättvisa mellan och inom generationerna utefter 
kön, ras, klass och etnicitet: 

•           – Rättvis fördelning av inkomster 

•           – Rättvis fördelning av miljös "onyttigheter"           

•             och "nyttigheter" 

Tillgång till deltagande och beslutsfattande i olika 
skeden av processen och över tiden 
 

Lika rättigheter, inklusive mänskliga rättigheter, 
markanvändning och besittningsrätt, samt 
ursprungsbefolkningsrättighet 

Proaktiv kommunikation med berörda parter och 
samråd under hela processen 

Tillgång till social infrastruktur, rörlighet, lokala 
tjänster, anläggningar, grönområden etcetera 

Medinflytande för att ta del i processen (till 
exempel medvetenhet, utbildning, nätverk, 
ekonomisk kompensation) 

Sysselsättning och andra arbetsrelaterade frågor, 
underlätta för lokala små- och medelstora företag 

Att delta i utformningen av frågor, inklusive att 
definiera kriterier för utvecklingen 

Möjlighet till lärande och självutveckling Social övervakning av politik, planering och 
standardiseringsprocessen  
 

Samhällets kapacitet för utveckling av det civila 
samhället och socialt kapital 

Ansvarsfull styrning och förvaltning av politik, 
planering och standardiseringsprocessen 

Säkerhet (exempelvis ekonomiska, miljömässiga)  

Hälsoeffekter bland arbetare, konsumenter och 
samhällen 

 

Social sammanhållning, integration och 
interaktion 

 

Kulturell mångfald och traditioner  

Känsla av gemenskap, tillhörighet och identitet  

Socialt erkännande  

Attraktiva bostäder och den offentliga sfären  

Livskvalitet, lycka och välbefinnande  

Figur 5. Materiella- och formella dimensioner av social hållbarhet (Boström, 2012). 

 
En procedur som kan tillämpas för att konceptualisera social hållbarhet beskrivs av 
Andersson (2013). Andersson har studerat hur begreppet ofta förekommer i 
praktiken och upptäckt ett mönster med tre frekvent förekommande steg i processen. 
Dessa hänvisas till som tre nivåer. Första nivån innefattar definitioner och nyckelord 
av begreppet. I detta steg är avsikten att generella definitioner av social hållbarhet 
ska formuleras och att ett antal nyckelord framtas, vilka tydliggör begreppets 
grundläggande mening. På nästkommande nivå förekommer modeller, standarder 
och indikatorer. Denna nivå är ett steg mot den praktiska tillämpningen av social 
hållbarhet och syftet är att tillämpningen och utvärderingen av begreppet ska 
underlättas. På den tredje och sista nivån kommer den konkreta, praktiska 
tillämpningen av social hållbarhet (operationalisering). Hur definitionen och 
modellerna gestaltas i praktiken beror på många faktorer, däribland projektets 
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omfattning. Ett större och mer omfattande projekt lyfter fram andra frågor än ett 
mindre (Andersson, 2013).   

3.2. Konceptualisering av social hållbarhet 
Konceptualisering av social hållbarhet kan implementeras med olika metoder, 
exempelvis utveckling av sociala indikatorer. Syftet med konceptualiseringen är att 
skapa en bättre uppfattning om begreppets innebörd för att senare kunna översätta 
och tillämpa kunskapen i praktiken. Foot och Ross (2004) hävdar att en 
genomgripande definition kan vara fördelaktigt att utgå ifrån vid konceptualisering 
av social hållbarhet i utvecklingsprojekt, men för att undvika att konflikter skapas 
mellan formulering och tolkning av begreppet är det viktigt att stor vikt placeras vid 
att de inblandade parterna gemensamt framställer ramverk och policydokument för 
hur begreppet ska behandlas. Detta betonas dessutom av Boström (2012) som vidare 
påpekar att konceptualisering av social hållbarhet bidrar till ökade diskussioner kring 
begreppet, vilket i sin tur ökar möjligheterna till att integrera social hållbarhet i 
praktiken.  
 
Denna sektion kommer inledningsvis att behandla definitionen av social hållbarhet 
då detta anses vara ett grundläggande steg vid konceptualisering av begreppet. Nästa 
del kommer att presentera ett antal hållbarhetsdimensioner inom social hållbarhet. 
Den tredje delen behandlar sociala indikatorer. Denna del kommer att dels beskriva 
sociala indikatorer, men även ge förslag på hur de kan framtas och användas i 
praktiken. Den sista delen skildrar de synpunkter som framfördes av de två 
experterna som intervjuades, kring hur social hållbarhet kan konceptualiseras.  

3.2.1 Definition av social hållbarhet 
Ett Google-sök på begreppet social sustainability ger över 18 miljoner sökträffar och 
en framstående mängd av dessa bygger på att definiera begreppet. Trots detta har 
ingen generell definition formulerats. Bland andra Bramley och Power (2009) och 
Dempsey et al., 2012 framhåller att ett argument till detta är att en allmän definition 
av social hållbarhet är omöjlig att formulera, då definitionen helt beror på 
förutsättningar och mål av enskilda samhällen. Detta framhålls även av Olsson 
(2012) som hävdar att social hållbarhet är ett orienteringsbegrepp som generellt är 
kontextberoende. Olsson (2012) menar att syftet med begreppet inte är att skapa 
exakta formuleringar och mätbara indikatorer, utan snarare att ange riktlinjer och 
öka förståelse kring begreppets innebörd.  
 
Enligt McKenzie (2004) beskriver social hållbarhet endera det nuvarande positiva 
tillståndet eller ett mål som strävas efter men ännu inte uppnåtts. McKenzie (2004) 
menar att organisationer som inte har en definition av social hållbarhet kan vara i 
riskzonen och är i behov av hjälp. Hållbarhet ses som en tillgång som finns i naturlig 
och varierande grad inom alla samhällen, vilket möjliggör upprätthållande av 
sammanhållning och tillit samt övervinnande av svårigheter och förändringar. Detta 
refereras till som socialt kapital (ibid.). Jacobs (1960) hävdar att socialt kapital är ett 
nätverk som kan erbjuda ett underlag för förtroende och känsla av om trygghet. Detta 
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betonas även av Colantonio (2007) som argumenterar att nivån av socialt kapital 
avgör omfattningen av tillit, sammanhållning och ömsesidig förståelse bland 
medborgarna samt offentliga institutioner. Ett ökat socialt kapital ökar gemensamma 
handlingar och gemensamt beslutsfattande i ett samhälle och anses ofta utgöra en 
grundläggande förutsättning för att skapa gemensamt deltagande (ibid.).  
 
Vidare framhåller flera författare att en definition av social hållbarhet, som baseras 
på de lokala förutsättningarna och framtida målen, bör formuleras inom alla 
organisationer (McKenzie, 2004, Dempsey et al., 2009; Colantonio, 2009). 
Bedömning av den lokala nivån anses vara betydelsefull, då den kan påverkas av 
områdets demografiska profil samt huspriserna, vilket i sin tur avgör vilka som har 
ekonomiska förutsättningar att bo där (Woodcraft, 2012).  
 
När en definition av social hållbarhet utvecklas bör ett antal frågor beaktas. Först och 
främst bör definitionen vara användbar i en tvärvetenskaplig kontext (McKenzie, 
2004). Dessutom bör en grundläggande lista utvecklas som illustrerar de rådande 
grundläggande funktionerna i ett hållbart samhälle. Detta innebär att en definition av 
social hållbarhet som utvecklas i samtiden, redogör för våra nuvarande 
förutsättningar och kapacitet (McKenzie, 2004). Därmed är det viktigt att denna är 
aktuell och granskas med jämna mellanrum. I samband med utvecklingen av en 
definition är det av stor vikt att studera om det är summan av de olika delarna av 
projektet som mäts enligt en bestämd definition och en uppsättning indikatorer eller 
om den sociala hållbarheten representerar alla delar av projektet, det vill säga 
helheten (McKenzie, 20104). 

3.2.1.1 Förekommande definitioner av social hållbarhet  
Den sociala hållbarhetens grunder utgörs av grundläggande mänskliga behov, 
jämställdhet och rättvisa (Colantonio, 2008; Koning, 2001; Dempsey et al., 2009). 
En frekvent förekommande definition av social hållbarhet, presenteras av Polése och 
Stren (2000), som definierar social hållbarhet som ett funktionellt kollektivt 
samhälle som parallellt arbetar med de individuella frågorna kring livskvalitet. Denna 
definition framhåller de ekonomiska och sociala dimensionerna (det civila samhället, 
kulturell mångfald och social integration), samtidigt som vikten av den fysiska miljön 
(exempelvis bostäder och offentliga miljöer) beaktas (Colantonio, 2009). 
Definitionen lyder: 
 

“Development (and/or growth) that is compatible with the harmonious 
evolution of civil society, fostering an environment conductive to the 
compatible cohabitation of culturally and socially diverse groups while at 
the same time encouraging social integration, with improvements in the 
quality of life for all segments of the population” (Polése och Stren, 
2000: 15-16). 
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I denna definition lägger författarna stor tonvikt vid social integration, som även är 
relaterad till social och kulturell mångfald. Barnett et al. (1989: 3) definierar 
begreppet social integration som “den grad i vilken en individ är psykiskt kopplad till 
andra i en grupp”. Katz och Kahn (1978) argumenterar att social integration 
reflekterar hur stor attraktion som förekommer till gruppen och den sociala 
interaktionen bland gruppmedlemmarna. Motsatsen till social integration är 
segregation och enligt Talen (2012) var segregation ovanlig innan 1920-talet, då 
städer ofta uppfördes efter stadsbyggnadsnormer som mynnade ut i social mix. Dock 
bidrog städers fysiska struktur och konstruktion till att komplicera för olika sociala 
grupper att integreras. Segregation betecknar separation och innebär att den fysiska 
miljön är uppdelad efter olika demografiska, etniska och/eller socioekonomiska 
grupper (Madanipour, 2007). Boverket (2010) hävdar att uppdelningen av de tre 
upplåtelseformerna: hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt ligger till grund för den 
bostadssegregation som förekommer inom flera städer i landet. Detta medför att 
segregation är kopplad till integration då segregation försvårar integration av olika 
sociala grupper. Detta kan tydligast observeras i samhällen som är uppdelade efter 
etnicitet eller socio-ekonomiska omständigheter. En anledning till att segregation 
förekommer i vissa områden är att föregångna epoker har kännetecknats av 
separation och homogenitet, vilket kan vara svårt att bryta.  
 
McKenzie (2004) argumenterar att bibehållandet av en social hållbar utveckling 
också bör inkluderas i definitionen av begreppet, då han anser att social hållbarhet 
inte enbart är ett mål som ska uppfyllas, utan likaså en process som ständigt bör 
beaktas och bearbetas i planeringen. 
 

“Social sustainability is: a life-enhancing condition within communities 
and a process within communities that can achieve that condition” 
(McKenzie, 2004: 12).  

 
Att social hållbarhet ska beskrivas som en process, är en ståndpunkt som även delas 
av andra författare (se Colantonio, 2008; Partridge, 2005; Öresjö, 1997). Det 
förekommer dock splittrade meningar kring huruvida begreppet kan uppfattas som 
ett tillstånd. Både McKenzie (2004) och Partridge (2005) bedömer att social 
hållbarhet kan vara likaväl en process som ett tillstånd, vilket Öresjö (1997) inte 
håller med om, då han anser att det enbart kan vara en process. Colantonio (2008) å 
andra sidan hävdar att samhället kan vara stegvist socialt hållbart men att några 
kritiska tröskelvärden inte existerar.  
 
Biart (2002) framhåller vikten av de samhälleliga kraven för en hållbar 
samhällsutveckling. Dock förekommer ingen anmärkning till den fysiska miljön, 
vilket möjliggör den traditionella kritik som sociologin ofta har genomlidit 
(Colantonio, 2009).  
 

“[Sustainability] aims to determine the minimal social requirements for 
long-term development (sometimes called critical social capital) and to 
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identify the challenges to the very functioning of society in the long run” 
(Biart, 2002: 6). 

 
Ytterligare en definition av social hållbarhet har formulerats av Sachs (1999). Inom 
denna definition betonas bland annat de grundläggande värderingarna: rättvisa och 
demokrati. Dessutom belyser Sachs (1999) vikten av kulturell hållbarhet, vilken 
kräver balans mellan externa påtvingade förändringar och kontinuitet från insidan, 
samt en politisk hållbarhet som bland annat bygger på mänskliga rättigheter. Dock 
anses Sachs (1999) definition av begreppet väcka lika många frågor som det besvarar, 
då de sociala dimensionerna inte diskuteras djupgående (Dixon et al. 2011). 
 

“A strong definition of social sustainability must rest on the basic values 
of equity and democracy, the latter meant as the effective appropriation 
of all human rights – political, civil, economic, social and cultural – by all 
people” (Sachs, 1999: 27).  

 
I detta arbete kommer Polése och Strens (2000) definition av social hållbarhet att 
användas som utgångspunkt. Detta kommer dock att kompletteras med McKenzies 
(2004) konstaterande om att social hållbarhet är en process. En grundläggande 
anledning till att en kombination av dessa två definitioner valdes är att de innefattar 
väsentliga sociala aspekter, samtidigt som de ekonomiska och ekologiska 
dimensionerna av hållbarhet tas beaktas. Dessutom indikerar denna definition att 
social hållbarhet är en process som ständigt måste utvecklas och appliceras för att 
vara anpassningsbart för en organisations givna omständigheter, målsättningar och 
framtidsvisioner.   

3.2.2 Sociala hållbarhetsdimensioner 
Colantonio och Dixon (2009) har genom intensiv forskning studerat sociala 
hållbarhetsdimensioner som förekommer vid konceptualisering av social hållbarhet 
och anses ha en grundläggande betydelse för att bedöma de sociala effekterna av 
olika stadsutvecklingsprojekt. Forskningen mynnade ut i tio hållbarhetsdimensioner 
(Colantonio och Dixon, 2009): 
 

1. Demografiska förändringar (åldrande, migration och rörlighet) 
2. Utbildning och kompetens 
3. Sysselsättning 
4. Hälsa och säkerhet 
5. Bostäder och miljömässig hälsa 
6. Identitet: känsla av plats och kultur 
7. Deltagande, inflytande och tillgång 
8. Socialt kapital 
9. Social blandning och sammanhållning 
10. Välbefinnande, lycka och livskvalitet 
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3.2.3 Sociala indikatorer  
Sociala indikatorer innefattar ett stort antal temaområden som exempelvis: 
fattigdom, hälsa, trygghet och deltagande (Integrationsverkets rapportserie, 2004). 
Ett kvalitativt sätt att mäta social hållbarhet är oftast genom en uppsättning 
indikatorer som mäter styrkan eller svagheten av det angivna tillståndet (McKenzie, 
2004; Hutchins och Sutherland, 2008; Colantonio, 2007). Sociala indikatorer är 
betydelsefulla verktyg för att bedöma ett samhälles nivå av social hållbarhet samt för 
att utvärdera politikens inverkan (ibid.). Dessa kan vidare användas för att analysera 
vilka områden som är socialt ohållbara och behöver ytterligare resurser (McKenzie, 
2004). Det amerikanska departementet för hälsa, utbildning och välfärd, har på 70-
talet formulerat följande definition för sociala indikatorer: 
 

“A social indicator...may be defined to be statistic of direct normative 
interest which facilitates concise, comprehensive and balanced 
judgements about the condition of major aspect of a society” (Andrews 
och Withey, 1976: 3). 

 
Andrews och Withey (1976) hävdar att två nyckelbegrepp som förekommer i denna 
definition är: ”normativt intresse” samt relevansen för beslutsfattandet. Det 
normativa intresset hänvisar till en indikator som mäter värden som är av betydelse 
för oss och som vi vill behålla kontroll över (ibid.). Detta innebär följaktligen att de 
sociala indikatorerna som en organisation utvecklar i sitt arbete med social 
hållbarhet belyser de värdena som organisationen värdesätter.  
 
McKenzie (2004) hävdar att kriterier och indikatorer för social hållbarhet oftast 
framtas av konsultföretag som assisterar kommuner i deras arbete med social 
hållbarhet. Detta resulterar i att indikatorerna blir alltför generella och svåra att 
applicera i praktiken, vilket i sin tur resulterar i att deras användning i enskilda 
sammanhang ifrågasätts (ibid.). Istället rekommenderar McKenzie (2004) att 
specifika indikatorer utvecklas, som fokuserar på lokal politik och institutioner. 
Samhällen kan inte studeras eller utvecklas genom politiska eller institutionella 
ramverk utan hänvisning till det lokala samhället som: medborgarutrymme, gators 
utformning och placering av tjänster i förhållande till medborgarna (ibid.). Detta 
understryks även av Omann och Spangenberg (2002) som framhåller att de flesta 
projekt har kriterier, mål och indikatorer för att uppnå social hållbarhet. Dessa 
författare kartlägger olika länders utmaningar gällande social hållbarhet. I Tyskland 
är de dominerande indikatorerna arbete, hälsa och säkerhet samt 
anställningsmöjligheter, medan Nederländerna lägger stor tonvikt vid frågor om 
konsumtion, genusaspekterna och den åldrande befolkningen (ibid.). I Italien och 
Spanien är familjerelationer och religiösa frågor fundamentala i respektive land 
(Colantonio, 2007). Detta innebär att dessa länder med olika utmaningar och 
fokusområden behöver skilda uppsättningar av indikatorer. Dessutom behöver 
kommuner utveckla indikatorer som är kännetecknande för deras lokala egenskaper 
och utmaningar (ibid.) 



 
 

 27 
 

3.2.3.1 Social resiliens 
Det är av stor vikt att få en uppfattning om ett samhälles förmåga att blomstra i 
samband med förändring (Magis, 2010). Adger (2000) och Magis (2010) hävdar att 
resiliens är en viktig indikator inom social hållbarhet och bör tilldelas mer 
uppmärksamhet. De menar att resiliens vanligen relateras till den ekologiska 
hållbarheten och att den sociala förbises, vilket anses vara problematiskt. Enligt 
Mckenzie (2004) karakteriseras en framgångsrik hållbar stadsutveckling av att det 
finns en balans mellan de sociala och ekologiska indikatorerna. Detta innebär att den 
högsta möjliga levnadsnivån ska mätas mot minsta möjliga miljöförstöring. 
Följaktligen måste avvägning göras mellan de sociala och ekologiska värdena (ibid.). 
Även Adger (2000) delar denna uppfattning och hävdar vidare att det finns en tydlig 
relation mellan social och ekologisk resiliens då ekologiska resurser är essentiella för 
invånarnas försörjning.  Resiliens definieras som “förmågan hos grupper eller 
samhällen att klara yttre påfrestningar och störningar till följd av sociala, politiska 
och miljömässiga förändringar” (Adger, 2000:347). Samhällets resiliens avgörs av 
dess förmåga att mobilisera och svara på påfrestningar, vilket integrerar resiliens 
som en fundamental del av social hållbarhet (Magis, 2010). Magis (2010) hävdar att 
samhällsresiliens (community resilience) inte handlar om att kontrollera alla 
förutsättningar som kan påverka samhället utan snarare det enskilda samhällets 
förmåga att svara på förändringar. Dessutom har studier som genomförts på 
socioekonomiska system visat att samhällsresiliens inte enbart innebär 
upprätthållande och förnyelse av det existerande samhället utan även enstaka 
omvandlingar (ibid.).  

3.2.3.2 Sortering av sociala indikatorer  
Mätningar inom social hållbarhet föreslår en åtskillnad mellan “traditionella sociala 
indikatorer” och “indikatorer för social hållbarhet” (se figur 6) (Colantonio, 2007). 
Enligt denna indelning, innebär implementeringen av “traditionella indikatorer” att 
analysera enskilda frågor anpassade efter specifika metoder som är relaterade till 
enskilda teman. En annan egenskap som karakteriserar dessa indikatorer är att de 
ofta utvecklas av experter på regionala och nationella statistikkontor. I motsatt 
förhållande integrerar “sociala hållbarhetsindikatorer” flerdimensionella och 
generationsöverskridande frågor som är förbundna till begreppet hållbarhet. Urval av 
indikatorer i denna grupp härrör från en deltagande process som innefattar ett brett 
spektrum av aktörer (ibid.). Ett sätt att exemplifiera skillnaden är att studera hur 
fattigdom kan mätas från ett traditionellt socialt perspektiv, till skillnad från ett 
socialt hållbart. Den traditionella metoden innebär upprättande av en inkomsttröskel 
och beräkning av hur många individer i ett samhälle som faller under denna 
(Townsend och Kennedy, 2004). Om fattigdom däremot mäts från ett socialt 
hållbarhetsperspektiv, innebär detta att fattigdom mäts tillsammans med dess viktiga 
manifestationer som ohälsa, bristfälliga bostäder och begränsad tillgång till 
grundläggande resurser (ibid.). 
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Traditionella sociala indikatorer (Nytillkomna) Indikatorer för social hållbarhet 
 

Statisk Mellan generationerna och införlivande av osäkerhet 
 

Kvantitativ Hybrid (både kvalitativa och kvantitativa) 
 

Produkt Process 
 

Beskrivande Strategisk 
 

Endimensionell Flerdimensionella  
 

Målinriktad Principer och mål som drivs 
 

Top-down val  Deliberativ och iterativt urval 
 

Figur 6. De traditionella sociala indikatorerna (vänster spalt) och indikatorer för social hållbarhet 
(höger spalt) (figuren är direkt översatt från Colantonio och Dixon, 2009).  

3.2.3.3 Framtagning av sociala indikatorer  
Konceptualisering, val och mätningar av sociala indikatorer är sammanhängande 
uppgifter som används för att förstå de troliga konsekvenserna av de föreslagna 
åtgärderna (Becker et al., 2004:179). Noll (2002) konstaterar att vid framtagning av 
sociala indikatorer måste tre grundläggande steg tas. Första steget innefattar frågan: 
Vad är det som ska mätas och bevakas? För att kunna tillhandahålla ett tillförlitligt 
svar på denna fråga, fordras ett konceptuellt ramverk som specificerar de bekymmer 
som finns samt hållbarhetsdimensioner som ska omfattas av indikatorsystemet. 
Nästa steg innebär att vid utveckling av ett system bestående av sociala indikatorer 
måste strukturella element fastställas för att definiera proceduren för mätningen. Det 
tredje steget innebär att en del formella kriterier beaktas (Noll, 2002: 48):  
 

§ Olika delar av systemet med sociala indikatorer bör vara konsekventa.  
§ Indikatorerna ska vara icke-överflödiga. 
§ Systemet ska vara allomfattande beträffande inkludering av alla relevanta 

dimensioner för mätning.  
§ Systemet ska inte innefatta fler indikatorer än antalet som behövs för lämplig 

mätning.  
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För att analysera de sociala konsekvenserna av ett projekt bör subjektiva indikatorer 
som reflekterar den verklighet som invånarna lever i, omfattas av indikatorsystemet. 
Inom dessa subjektiva indikatorer bör personliga ståndpunkter och känslor 
inkluderas i syfte att motverka tonvikten på objektiva åtgärder (Pepperdine, 2001). 
Pepperdine (2001) anser att det är otillräckligt att enbart förlita sig på objektiva 
indikatorer. Subjektiva och objektiva indikatorer har visat sig spegla olika faktorer i 
livskvalitet och bör därför inte appliceras utbytbart eller ersättningsbart (ibid.).  
Detta understryks även av andra författare som betonar vikten av att inkludera de 
subjektiva indikatorerna i hållbarhetsbedömningen för att dessa ska reflektera 
invånarnas ståndpunkter av deras egna områden (se Egan, 2004; Whitton et al. 2015, 
Pepperdine, 2001). Dessutom menar Egan (2004) att val av indikatorer bör baseras 
på de lokala förutsättningarna samt vilja och behov hos lokalbefolkningen. 
Tillämpning av detta tillvägagångssätt mynnar ut i bättre integration samt 
representation av platsspecifika förutsättningar. Dock bör ett antal frågor beaktas i 
förhållande till denna metod. En sådan fråga berör hur olika kommuners prestanda 
ska bedömas i förhållande till andra kringliggande kommuner samt hur kommunen 
bidrar till att öka den sociala hållbarheten i hela staden/regionen/nationen. 
Dessutom kan det vara problematiskt att sammanställa en stads/regions/nations 
hållbarhetsutveckling baserad på de lokala samhällena (ibid.). Egan (2004) menar att 
en kommun som anses vara socialt hållbart, inte alltid bidrar till en social hållbart 
utveckling i resten av staden/regionen/nationen.  

3.2.4 Konceptualisering av social hållbarhet enligt experterna 
Detta avsnitt redogör för intervjuer med två experter om social hållbarhet. Detta 
avsnitt har till syfte att framföra vad två yrkesmän som arbetar med social hållbarhet 
anser om begreppet. Vidare fungerar dessa intervjuer som en länk mellan 
litteraturstudien och intervjuerna på kommunen. Dessutom har dessa sektioner till 
syfte att i större omfattning redogöra för sakfrågor som inte kunde påträffas i 
litteraturstudien, men som Täby arbetar med.  

3.2.4.1 Definition av social hållbarhet enligt experterna   
Papatoni (2017) hävdar att definitionen av social hållbarhet har sin grund i vilket 
stadie en process ligger på. Är det första skedet av projektet blir definitionen 
särpräglad av de rådande omständigheterna, jämfört med om definitionen 
uppkommer i ett senare stadie av samma projekt.  En gemensam nämnare är dock att 
social hållbarhet sätter människan i fokus i den investering som görs. Vidare 
framhåller Papatoni (2017) att det inte är avgörande att ha en enda social 
hållbarhetsdimension som tillämpas av alla, utan att det fundamentala är att komma 
överens om att människan och dess välmående är målet. Detta innebär följaktligen 
att social hållbarhet inte är ett fast mål utan ett orienteringsbegrepp av antingen ett 
basbehov eller en önskvärd utveckling (ibid.). Papatoni (2017) menar att för varje 
enskilt projekt är det viktigt att erhålla en nulägesbeskrivning för att sedan utifrån 
denna definiera vad social hållbarhet innebär för det projektet. Hellström (2017) är 
inne på samma spår och framhåller att definitionen av social hållbarhet är beroende 
av lokala utmaningar och förutsättningar. Vidare betonar han vikten av att gå ut och 
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prata med invånarna som bor i området. Hellström (2017) definierar social 
hållbarhet som ”en rättvis och inkluderande livsmiljö som gäller alla”. Beträffande 
nyckelbegrepp betonas inkludering, delaktighet och motivation av aktörer som berörs 
av utvecklingen (ibid.). De nyckelord som Papatoni (2017) relaterar till social 
hållbarhet är jämlikhet, jämställdhet och hälsa. Hon argumenterar att hälsa är ett 
stort och viktigt begrepp inom social hållbarhet som dessutom går att sätta värde på.  
 
Hellström (2017) anser att en definition av social hållbarhet inom organisationer är 
viktigt då begreppet är diffust. Detta understryks även av Papatoni (2017) som anser 
att en definition bör formuleras som tydliggör vad social hållbarhet innebär för dess 
verksamhet, var fokus ska ligga inom exempelvis de närmaste fem åren samt vilka 
grundläggande sociala frågor organisationen vill arbeta med.  Om detta inte görs 
anser både Hellström (2017) och Papatoni (2017) att det är ytterst komplicerat att 
konceptualisera social hållbarhet inom organisationen, i detta fall kommunen.  

3.2.4.2 Sociala indikatorer  
Hellström (2017) argumenterar att för konceptualisering av social hållbarhet är det 
viktigt att ha indikatorer som verktyg. Han menar att indikatorer alltid bör vara 
kvalitativa, vilket innebär att konceptualiseringen av begreppet måste vara 
kvalitativt. Det kvantitativa indikerar exempelvis att alla ska ha maximalt ett visst 
avstånd till en park, eller ett torg, men i det här sammanhanget anses det inte vara 
överordnat, utan det överordnade är de kvalitativa värdena. Hellström (2017) arbetar 
med certifieringskrav inför Citylab Action där de framtagna indikatorerna är 
certifieringskrav och målet är att enbart ha med kvalitativa värden. 
Certifieringssystemet bygger på att experter bedömer kommuners arbeten med 
sociala frågor – antingen arbetet som har gjorts eller arbetet som skall göras (ibid.). 
En av grundprinciperna i Citylab är att det är målstyrning som genomsyrar 
processerna, och inte detaljstyrning (Hellström, 2017). Dessutom är det av stor vikt 
att det finns incitament som möjliggör social hållbarhet och stödjer olika behov, som 
exempelvis segregation och utanförskap (ibid.). Papatoni (2017) betonar vikten av de 
kvantitativa värdena då dessa anses vara tydligare och mer förståndiga för samtliga 
inblandade aktörer. Papatoni (2017) framhåller att för att konceptualisera social 
hållbarhet är det av stor vikt att inte enbart prata om hur begreppet tillämpas, då 
detta säger ytters lite till människor, utan att det är av vikt att tydligt redogöra för vad 
det är som faktiskt görs, genom att exempelvis säga: 
 

”Vi programmerar lekmiljöer anpassade till både flickor och pojkar och 
tillgodoser deras efterfrågan. Det är vad vi gör. Sen kan man säga att det 
här är en del av social hållbarhet för att få invånarna att öka sin 
förståelse. Men för att få det att hända är det viktigt att prata om vad det 
är som vill göras eller görs” (Papatoni, 2017). 

 
Papatoni (2017) menar att för att mäta sociala värden behövs sociala indikatorer. 
Idag finns ett antal värden på exempelvis utanförskap, trafiksäkerhet och psykisk 
ohälsa. Papatoni (2017) anser att vid val av indikatorer är det av stor vikt att inte 
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enbart välja indikatorer som går att mäta (Papatoni, 2017). Om fem mål sätts upp och 
indikatorer kan framställas för tre av dem, bör de andra två inte förbises, utan vara 
kvar, då det finns möjlighet att under processens gång utveckla indikatorer för dessa. 
Papatoni (2017) argumenterar att en stor problematik kring indikatorsystemet idag 
grundar sig i att de indikatorer som inte kan kvantifieras, väljs bort, vilket resulterar i 
att de kvalitativa indikatorerna ofta förbises. Hon menar att målet kan vara en stark 
drivkraft till att vilja utveckla en metod för att mäta det.  

3.2.4.3 Integrera sociala frågor med andra frågor 
Papatoni (2017) argumenterar att för konceptualiseringen av social hållbarhet är det 
vidare grundläggande att ha kunskap samt att det finns någon/några som är 
dedikerade att driva de sociala frågorna och kan lära de andra i projekten för att 
försäkra att de sociala frågorna synliggörs. Dessutom bör de sociala frågorna kopplas 
till de andra tekniska frågorna och integreras i teknikområdet, för att undvika att 
människan står som en egen komponent mot de andra komponenterna (ibid). 
Papatoni (2017) argumenterar att en samlad bedömning om de olika frågorna bör 
genomföras där metoder som kan vikta olika sociala frågorna mot varandra 
tillämpas. Detta bidrar till att beslutsfattarna blir transparanta i sina beslut. Även 
Hellström (2017) betonar detta och argumenterar att det vid konceptualisering av 
social hållbarhet är essentiellt att de mjuka värdena som kultur, skola och vård 
kommer in tidigt i planprocessen och att det då ska det vara aktörer som driver dessa 
frågor lika starkt som frågor om vatten och teknik. Hellström (2017) hävdar att det då 
inte enbart handlar om att få in dessa i samma rum, utan även att de använder 
begrepp som samtliga aktörer begriper. Hellström (2017) betonar vikten av 
begreppshantering och hävdar att de som arbetar med social hållbarhet ofta 
använder sina begrepp för att beskriva frågeställningar, men att många inte förstår 
innebörden av dessa begrepp.  Vidare placerar Hellström (2017), precis som 
Papatoni, vikt vid att integrera social hållbarhet med de andra frågorna, så att 
kommunen inte kommer med flera separata dokument till byggherren.  
 
Enligt Papatoni (2017) är många sociala frågor antingen kopplade till ekonomiska- 
och miljöfrågor, eller så är dessa tre begrepp sammanhängande och ger varandra 
vinster. Papatoni (2017) menar att beträffande de tre hållbarhetsbegreppen, ska de 
inte ses som tre stuprör, utan att den sociala hållbarheten snarare är målet som 
grundar sig i ett rättvist perspektiv. Hellström (2017) instämmer med detta och 
hävdar vidare att en problematik idag är att social hållbarhet hamnar vid sidan om de 
andra frågorna och detta oftast för att begreppet anses vara diffust, att det inte går 
kvantifiera samt att många anser att de inte har koll på begreppet. Hellström (2017) 
argumenterar att social hållbarhet ska vara komplicerat då det handlar om 
människan och livet, men att det inte är en ursäkt för att försumma de sociala 
frågorna.  En annan problematik som Hellström (2017) belyser är den svaga 
kommunikationen som föreligger mellan kommunledningen och tjänstemännen som 
arbetar med stadsbyggnad. Detta anses försvåra arbetet med att jobba in visionen 
som en del i det praktiska arbetet (ibid.).  
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3.2.4.4 Från definition till praktik 
Både Papatoni (2017) och Hellström (2017) anser att för att gå från definition till 
praktik är det viktigt med delaktighet och inkludering av grupper som berörs av 
planen. Hellström (2017) betonar vikten av mikroperspektivet och att erhålla 
kunskap på den lokala och individuella nivån. Han menar att ”var människor är i sin 
verksamhet, dit ska man gå. Detta innebär bland annat att gå till kyrkan, skolorna 
och idrottsplatserna samt prata med invånarna”. Vidare hävdar Hellström (2017) att 
för att tänka på människan är det viktigt att tänka på systemnivå och ha tydliga mål, 
som också ska vara mätbara på något sätt – kvalitativt eller kvantitativt. Dessutom 
måste detta vara inskrivet i de kommunala dokumenten, annars blir det bara 
meningsutbyten och inget handlande (ibid.).  

3.3 Operationalisering av social hållbarhet 
Behovet av att definiera social hållbarhet har lett till sökande efter olika 
bedömningsmetoder, matriser och instrument som kan tillämpas för att använda 
begreppet i praktiken. Colantonio (2007) hävdar att det finns nackdelar med dessa 
bedömningar och mätningar av social hållbarhet som möts av ett antal metodiska och 
praktiska hinder. En socialkonsekvensbedömning genererar flera utmaningar. Ett 
exempel är att det ofta saknas riktlinjer för att hantera förekomsten av motstridiga 
effekter (exempelvis gentrifiering och vinst i transportsystemet). En annan utmaning 
grundar sig i de sammanräknade konsekvenserna eftersom den totala effekten av en 
utvecklingsplan skiljer sig från summan av de enskilda utvecklingsprojekten inom 
planen (Hughes, 2002). Vidare förekommer olika metoder och utvärderingskriterier, 
beroende på de olikartade sociala och kulturella förutsättningarna. Dessutom 
förekommer inga optimala sociala indikatorer, vilket kan bli problematiskt vid 
fastställandet av utgångspunkten. Detta gäller framförallt vid fastställande av hur och 
vem som ska bestämma kritiska tröskelvärden, som exempelvis grundläggande 
sociala indikatorer (Colantonio, 2007).  
 
Denna sektion demonstrerar hur social hållbarhet kan operationaliseras. De två 
första delarna behandlar sociala teman respektive sociala konsekvensbedömningar 
som, enligt litteraturöversikten, anses vara viktiga för operationaliseringen av social 
hållbarhet. Nästa del presenterar hur olika myndigheter och organisationer 
konceptualiserar och operationaliserar social hållbarhet genom tillämpning av olika 
modeller/matriser/metoder. Här kommer tre modeller att presenteras, varav två har 
utvecklats i Australien och betonar vikten av att ta fram en definition samt utveckla 
sociala indikatorer för att operativt arbeta med social hållbarhet. Den tredje modellen 
som introduceras, härstammar från ett företag i Tyskland, där ett 
multikriteriebeslutsstöd tillämpas för att tillföra större klarhet kring de sociala 
konsekvenserna som orsakas av olika alternativ och utifrån dessa väljs ett alternativ 
som anses vara mest socialt hållbart. Den efterkommande delen presenterar vad 
Boverket framhåller kring social hållbarhet samt Göteborgs stads-, Malmö stads- och 
Stockholms stads arbeten med social hållbarhet. I sista delen kommer experternas 
synpunkter kring operationalisering av social hållbarhet att redogöras för.  
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3.3.1 Social hållbarhet som teman 
Social hållbarhet kan även beskrivas som teman. Under de senaste decennierna har 
dessa teman reviderats och bytts ut från traditionella, mätbara teman (hårda värden), 
såsom sysselsättning och fattigdom, till nytillkomna, omätbara teman (mjuka 
värden), som exempelvis lycka och platskänsla (för alla traditionella och nytillkomna 
teman, se figur 7) (Colantonio, 2008).  
 
 
 
 
 
 
 
Traditionella teman (hårda värden) Nytillkomna teman (mjuka värden) 
Grundläggande mänskliga behov Social mix och sammanhållning 

Social rättvisa Deltagande och tillgänglighet  

Jämlikhet Socialt kapital 

Fattigdom Identitet 

Mänskliga rättigheter och genus Platskänsla  

Utbildning och färdigheter Kultur  

Sysselsättning Självbestämmande  

 Hälsa och trygghet 

 Välbefinnande 

 Lycka 

 Livskvalitet 

 Demografisk förändring 

Figur 7. Hårda- och mjuka värdena av social hållbarhet (Colantonio, 2008). 

 
Många författare (se Colantonio, 2008; Colantonio, 2009, Dempsey et al., 2009) 
hävdar att de mjuka värdena, även benämnd kvalitativa värden såsom lycka, trygghet 
och välbefinnande, är ytterst svåra att mäta. De mjuka värdena är oftast de värdena 
som organisationer strävar mot, vilket anses vara ett argument till den sociala 
hållbarhetens historiska försummande i förhållande till de andra två dimensionerna 
(Colantonio och Dixon, 2009; McKenzie, 2004; Whitton et al., 2015). Colantonio och 
Dixon (2009) hävdar att det enda effektiva sättet att mäta de mjuka värdena av social 
hållbarhet är genom tillämpning av undersökningar och andra kvalitativa 
forskningsmetoder som intervjuer och fokusgrupper, vilket kan bli kostsamt, 
framförallt för mindre kommuner.   

3.3.2 Sociala konsekvensbedömningar (SKB) 
Likt social hållbarhet, har social konsekvensbedömning (från engelskans Social 
impact assessment) ingen entydig definition. En frekvent definition som oftast 
förekommer i litteraturen, härstammar från International Association for Impact 
Assessment: 
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“Social impact assessment (SIA) includes the processes of analysing, 
monitoring and managing the intended and unintended social 
consequences, both positive and negative, of planned interventions 
(policies, programs, plans, projects) and any social change processes 
invoked by those interventions” (Sairinen, 2004: 424). 

 
Enligt denna definition beskrivs SKB som en process, som analyserar, bevakar och 
behandlar sociala konsekvenser – både förväntade och oväntade, positiva som 
negativa (Sairinen, 2004). Detta innebär följaktligen att SKB inte enbart är ett 
verktyg som tillämpas för att demonstrera huruvida ett projekt, ur ett socialt 
perspektiv är hållbart eller inte, utan snarare i avsikt att maximera nyttorna med 
projektet. Sairinen (2004) hävdar vidare att tillämpningen av SKB i planprocessen är 
fördelaktigt eftersom det lyfter de sociala frågorna för planerare och politiker. 
Följande frågor anser Sairinen (2004) att en SKB ska kunna besvara: 
 

§ Vad kommer att förändras? 
§ Vad kommer att hända som ett resultat? 
§ Finns det andra alternativ? 
§ Vad kommer att uppnås? 
§ Vad kommer att gå förlorat? 
§ Vem/vilka kommer att gynnas? 
§ Vem/vilka kommer att negativt påverkas? 

3.3.2.1 Framtagning av SKB 
Becker et al. (2004) framhåller två metoder som kan tillämpas vid utveckling av SKB. 
Den första metoden är det tekniska förfarandet, där en vetenskapsman eller 
tjänsteman identifierar indikatorer och erhåller objektiva mått som är relevanta för 
den aktuella situationen och samtidigt presenterar en expertbedömning av hur det 
kan förändras. En allmän kritik som denna metod av SKB har erhållit baseras på att 
de sociala konsekvenserna av ett projekt identifieras genom en modell som 
förutsätter att alla individer i ett samhälle svarar på förändringar och anpassar sig 
efter dessa på liknande sätt (Becker et al., 2004).  Den andra metoden som Becker et 
al. (2004) belyser är en deltagande metod som använder de mest utsatta 
medborgarnas kunskaper och erfarenheter som en bas för att navigera fram till 
konsekvenserna. I detta fall blir vetenskapsmannens och/eller tjänstemannens roll 
att främja kunskapsutbyte samt att tyda och rapportera projektets inverkan (Becker 
et al., 2004). Tur och Gomez (2016) argumenterar att SKB inte enbart är begränsad 
till en uppsättning indikatorer som visar projektets inverkan, utan bör dessutom 
presentera alternativa tillvägagångssätt. Vidare argumenterar dessa författare att 
ändamålet med SKB inte enbart är att demonstrera projektets inverkan, utan även att 
framföra alternativa metoder.  
 
Ett tillvägagångssätt som kan tillämpas för att konceptualisera social hållbarhet med 
SKB, är att använda checklistor. Detta medför att de sociala konsekvenserna av ett 
projekt bedöms utifrån en uppsättning frågor i avsikt att underlätta beslutsfattandet. 
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En välfunnen social konsekvensbedömning anses kunna maximera fördelarna, 
samtidigt som nackdelarna minimeras. Dessutom bidrar den till att både de 
förväntade och oförutsedda sociala effekterna uppmärksammas. Förövrigt ska en 
SKB inte enbart användas som ett verktyg för att avgöra om ett projekt ur sociala 
aspekter är hållbart eller inte, utan även bidra till ökade dialoger samt bättre 
beslutsunderlag under hela processens gång (Becker, 2015).  

3.3.3 Modeller och matriser för social hållbarhet  

3.3.3.1 Social hållbarhet baserad på indikatorer och socialt kapital  
McKenzie (2004) hävdar att förekommande definitioner av social hållbarhet ofta 
består av ett antal indikatorer som kan skapa en känsla av osäkerhet kring vad det är 
som ska mätas. Utifrån dessa indikatorer ska följaktligen ett antal frågor formuleras 
och besvaras i enskilda projekt för att bedöma om den sociala hållbarheten är svag, 
medium eller stark (Se figur 8 för exempel). För att mäta den angivna styrkan har 
socialt kapital studerats i förhållande till de angivna indikatorerna. Detta har 
genomförts genom att “kapital” brutits ner till fem delmängder (McKenzie, 2004): 
 

§ Naturlig (naturliga resurser, ekosystemtjänster) 
§ Mänsklig (kunskap och kompetenser) 
§ Social (produktiva nätverk, gemensamma värderingar) 
§ Institutionell (institutionella strukturer i privata-, offentliga- och tredje 

sektorn) 
§ Producerad (den byggda miljön, skördade eller tillverkade varor, samt 

monetära resurser)  
 

Kapital → 
 
Exempel på 
indikatorer ↓ 

Social  Mänsklig Institutionell  Producerad Naturlig Värde-
ring på 
Gilbert 
Valley 

Känsla av framtid *     Stark 

Känsla av gemenskap *     Stark 

Samhällsaktiviteter *     Stark 

Jämn åldersstruktur * *    Svag 

Politisk representation   *   Svag 

Lönsamhet  * * * * Medium   

Anställningsmöjligheter   * * * Medium  

Mötesplatser   * *  Stark  

Figur 8. Matris som bedömer den sociala hållbarheten i Gilbert Valley i Australien (figuren är direkt 
översatt från McKenzie, 2004). 
 

Avsikten med denna modell är att social hållbarhet bedöms utifrån huruvida dessa 
kapital minskar eller ökar. Detta ramverk anses vara effektivt när styrkor och 
svagheter av ett enskilt samhälle ska bedömas i enlighet med en detaljerad 
uppsättning indikatorer.  Uppgifter som erhålls genom denna metod är användbart 
för att fastställa de mest adekvata åtgärderna för att öka den sociala hållbarheten. 
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Dessutom kan detta indikatorsystem mäta förändringar över tid genom komparativa 
studier (McKenzie, 2004).  

3.3.3.2 Social hållbarhet baserad på definition 
En annan modell som tillämpas för att bedöma den sociala hållbarheten, har 
utvecklats i Australien och består av fyra delar (McKenzie, 2004): 
 

§ Definition av begreppet, social hållbarhet 
§ Sociala hållbarhetsprinciper 
§ Egenskaper hos socialt hållbara samhällen 
§ Utlåtanden som behandlar egenskaperna av socialt hållbara samhällen  

 
 
Definitionen av social hållbarhet kan formuleras som: 
 

“Social sustainability occurs when the formal and informal processes, 
systems, structures and relationships actively support the capacity of 
current and future generations to create healthy and liveable 
communities. Socially sustainable communities are equitable, diverse, 
connected and democratic and provide a good quality of life” (McKenzie, 
2004: 15). 

 
I denna definition presenteras de sociala hållbarhetsprinciperna som indikatorerna: 
jämlikhet, mångfald, sammankoppling, livskvalitet och demokrati. Varje indikator 
förklaras vidare i detalj, vad de innebär samt hur de kan uppnås. För varje princip 
följer en uppsättning karaktärer som måste uppfyllas. För exempelvis jämlikhet gäller 
följande (McKenzie, 2004: 19-20): 
 

§ Alla invånare måste ha lika möjligheter 
§ Rättvisa råder bland ursprungsbefolkningen 
§ Rättvisa råder i relation till mänskliga rättigheter 
§ Rättvisa råder i förhållande till missgynnade människor  

 
Nästa steg i bedömningen kännetecknas av att framföra exempel på vad som 
karakteriserar hållbara städer i relation till indikatorerna.  Ett exempel är att en 
sakfråga som karakteriseras av jämlikhet i förhållande till missgynnade invånare är 
att de har tillgång till grundläggande service. Det slutliga steget innefattar 
information som behandlar egenskaperna av ett hållbart samhälle. För en mer 
detaljerad beskrivning av modellen se McKenzie (2004).  

3.3.3.3 Social hållbarhet baserad på multikriteriebeslutsstöd  
En annan kvalitativ utvärdering av social hållbarhet kan genomföras med 
multikriteriebeslutsstöd (MKBS) (på engelska: Multicriteria Decision Aid, MCDA). 
Detta är en icke-monetär utvärderingsmetod och tillämpas oftast när en optimal 
lösning inte eftersträvas, utan denna metod ska tillföra mer klarhet till utmaningarna 
och assistera beslutstagaren mot en lösning (Munda et al., 1994; Omann och 
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Spangenberg, 2002). Multikriteriebeslutsstöd används vanligtvis för beslutsproblem 
med olika mål och eftersom målen konkretiseras med en eller flera kriterier, innebär 
detta att skilda kriterier förekommer. MKBS skiljer sig från andra vedertagna 
metoder genom att ta hänsyn till ett antal mål och kriterier som kan vara 
konfliktfyllda, multidimensionella eller inkonsekventa. En annan egenskap hos 
MKBS är att kriterierna kan bedömas från olika skalor och kan dessutom 
transformeras till både kvantitativa- och kvalitativa indikatorer (se figur 9 för 
exempel på kriterier i MKBS) (Omann och Spangeberg, 2002). Ett 
multikriteriebeslutsstöd består av åtta steg, vilka presenteras i figur 23 i bilaga 1. 
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Kriterier Inverkan av alternativet  Ordinal 
utvärdering (1-3) 

Självbestämt liv och blandade arbeten Förbättring   2 

Grundläggande behov tillgodoses Kraftig förbättring  1 

Tillförlitligt och tillräckligt säkerhetssystem  Kraftig förbättring 1 

Lika möjligheter, delaktighet, demokrati Förbättring  2 

Social innovation Förbättring 2 

Rättvisa mellan generationerna Liten förbättring 3 

Objektiva grundläggande behov Kraftig förbättring 1 

Subjektiva grundläggande behov Förbättring 2 

Objektiva sociala resurser Förbättring  2 

Subjektiva sociala resurser  Liten förbättring  3 

Objektiva lika möjligheter Förbättring 2 

Subjektiva lika möjligheter  Förbättring 2 

Subjektivt deltagande Förbättring 2 

Objektivt upprätthålla sig Kraftig förbättring  1 

Kulturell mångfald Liten förbättring 3 

Rättvisa, välfärdsorientering Liten förbättring 3 

Figur 9. Exempel på kriterier i ett MKBS (Omann och Spangeberg, 2002). 

3.3.4 Kommuners och myndigheters arbeten med social hållbarhet 

3.3.4.1 Boverket om social hållbarhet 
År 2010 tog Boverket (2010) fram en rapport om social hållbarhet, där mest fokus 
placerades på bostadsområden som är socioekonomiskt svaga. Boverket (2010) 
hävdar att den rumsliga separationen mellan olika funktioner samt bristen på 
sammanhållning mellan socioekonomiskt resurssvaga bostadsområden och resten av 
staden är det grundläggande hindret för en socialt hållbar utveckling. Följaktligen 
bidrar detta till fördjupad boendesegregation och försvårar integration mellan olika 
samhällsgrupper. Boverket (2010) har formulerat fem teman inom social hållbarhet 
som anses vara fundamentala för att främja en social hållbar utveckling (Boverket, 
2010: 9-10): 
 

§ Helhetssyn: främja områdesförnyelse och koppla samman sociala och fysiska 
åtgärder 

§ Variation: framkalla större variation beträffande funktioner, boendeformer 
samt stadsutformning 

§ Samband: binda samman olika delar av staden 
§ Identitet: skapa förutsättningar för invånarna att känna en positiv 

identifiering med sina bostadsområden samt ge områdena en positiv identitet 
utåt 

§ Inflytande och samverkan: all utveckling bör ske i samarbete med de som bor 
i området samt övriga berörda aktörer 
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Boverket (2010) konstaterar att en återkommande metod för att motverka 
boendesegregation, karakteriseras av att tillföra bostadsrätter eller småhus till 
resurssvaga områden för att få en mer diversifierad befolkningssammansättning. 
Dock görs ytterst lite för att bryta den ensidiga befolkningssammansättningen i de 
välbärgade områdena. Även ett varierat bostadsutbud i utvecklade bostadsområden 
inriktar sig ofta till en förmögen målgrupp, vilket i sin tur förstärker den 
socioekonomiska boendesegregationen. Vidare framhåller Boverket (2010) att fokus 
numera ligger på integration genom ändrade fysiska förutsättningar, snarare än 
boendesegregation, vilket anses i förlängningen minska boendesegregationen genom 
att människor från olika delar av staden kommer i kontakt med andra, vilket i sin tur 
bidrar till att de blir mer mottagliga “för att bosätta sig i andra stadsdelar” (Boverket, 
2010: 67). Dock kvarstår problematiken kring de ekonomiska omständigheterna och 
det faktum att somliga inte har ekonomiska förutsättningar för att bosätta i andra 
områden som anses vara attraktiva. Boverket (2010) betonar vikten av att det 
förekommer bostäder av lägre prisklasser och standard i olika stadsdelar (ibid.). Alla 
bostäder bör inte byggas med den högsta standarden, utan somliga kan ha lägre 
standard för att invånare med lägre inkomster ska ha möjlighet att bo i dessa 
(Boverket, 2010). Boverket (2010) framhåller att i Stockholm har detta hanterats 
genom att hyresgästerna som ska få sina lägenheter upprustade har möjlighet till tre 
nivåer av upprustning, där den första nivån har lägst standard bland de tre och den 
tredje nivån har den högsta standarden. Problematiken kring bostadsfrågan uppstår 
främst vid nyproduktion, då dessa är väldigt dyra. Ett sätt att lösa den problematiken 
är genom att ha tydliga krav vid upphandling av bostäderna (ibid.).  

3.3.4.2 Göteborgs stads kunskapsmatris 
För att den sociala hållbarheten ska genomsyra alla planprocesser inom staden har 
Göteborgs stad skapat ett uppdrag, S2020 (social hållbar utveckling år 2020), där 
olika aktörer kan dela med sig av sina bakgrunder, kompetenser och utmaningar via 
internet (Göteborgs stad, e.d.a). S2020 fungerar som ett nätverk som har till syfte att 
främja den sociala hållbarheten i hela staden, specifikt i samhällsplaneringen.  Detta 
har skapats för att underlätta diskussioner om social hållbarhet mellan olika aktörer, 
vilket i sin tur ökar kunskapsunderlaget. S2020 betecknar dessutom en strategisk 
arbetsgrupp som ska verka som ett stöd i stadens arbete med social hållbarhet. 
Stadens vision är att uppnå ett mer jämlikt Göteborg, där skillnader i hälsa och 
livsvillkor är ytterst små (ibid.). Vidare har Göteborgs stad formulerat följande om 
social hållbarhet: 
 

”Social hållbarhet handlar kortfattat om att två saker ska finnas i ett 
samhälle. Den ena är välfärd och innebär att människor ska ha en ha en 
hygglig standard och leva i en trivsam miljö. Välfärd betyder också att 
fördelningen av livets goda ska vara någorlunda rättvis. Den andra saken 
är att sociala system, som samhällen, ska ha en förmåga att lösa problem 
som människor hamnar i” (Göteborgs stad, e.d.b). 
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Göteborgs stads arbete med social hållbarhet har vidare mynnat ut i en matris (se 
figur 10) som utvärderar de sociala konsekvenserna av ett projekt. Matrisen finns i 
dokumentet SKA – social konsekvensanalys, människan i fokus 1,0 och anses vara 
det mest grundläggande dokumentet för SKB i Sverige (Becker, 2015). Flera andra 
kommuner, såsom Mölndals kommun, Karlskrona kommun och Malmö stad, har 
anammat Göteborgs kunskapsmatris och använt den som underlag i sina arbeten 
med sociala konsekvensbedömningar (ibid.).  
 
 Plats/ 
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Närmiljö Stadsdel Stad Region 

Samman-
hållen stad 
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Figur 10. Kunskapsmatris som Göteborgs stad använder i sitt arbete med social hållbarhet (egen figur 
direkt översatt från Göteborgs stad, 2011). 

 
Modellen beskriver konsekvenserna av ett projekt utifrån fem geografiska 
analysnivåer: Plats/byggnad, Närmiljö, Stadsdel, Stad samt Region. Detta görs dels 
för att uppmärksamma att planarbetet behandlar de sociala aspekterna på olika 
nivåer, dels att varje område som utvecklas ska generera en positiv utveckling, för 
såväl området som för hela regionen. Utifrån projektets omfattning och karaktär kan 
färre eller fler nivåer väljas (Göteborgs stad, 2011).  
 
Fyra sociala aspekter berörs av denna sociala konsekvensanalys. Dessa aspekter, som 
är sammanhängande samt delvis överlappande, analyseras följaktligen utifrån de 
geografiska analysnivåerna som presenterades ovan. De fyra sociala aspekterna är 
(Göteborgs stad, 2011: 18-24): 
 

§ Sammanhållen stad: Korsande stråk och kopplingar mellan olika 
bostadsområden för att öka sammanhållningen mellan olika sociala grupper. 
Dessutom anses blandade samhällsfunktioner kunna bidra till en 
sammanhållen stad. 

§ Samspel: Ökad integration ska främjas och människorna ska känna sig som en 
del av samhället. Offentliga platser ska skapas där olika grupper av människor 
kan sammanträffas och vistas. Känslan av delaktighet är viktig. 
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§ Vardagsliv: Staden ska utformas med utgångspunkt i invånarnas 
vardagsrutiner. Här är även frågor om jämställdhet essentiella, för såväl 
jämställdhet mellan kvinnor och män, som likställdhet mellan invånare från 
olika samhällsgrupper. Närhet till olika aktiviteter är en annan grundsten i 
denna aspekt.  

§ Identitet: Detta begrepp är relaterat dels till ett områdes karaktär, dels till 
människors identitet kopplat till området. Platsens karaktär har därmed en 
viktig funktion och inflytande för människans uppträdande och agerande på 
platsen. 

3.3.4.3 Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö 
År 2010 tillsatte kommunstyrelsen i Malmö en kommitté för att ta fram strategier 
som minskar strukturella skillnader i staden. Detta främst för att 
folkhälsoutvecklingen hade visat stora olikheter i hälsotillstånd och medellivslängd 
mellan olika grupper i staden. Utmaningarna som staden angrep fordrade andra 
tillvägagångssätt, vilket bidrog till att kommunstyrelsen tog hjälp av forskare och 
experter för att genomdriva de mest lämpliga lösningarna (Malmö stad, 2014). Ett 
viktigt begrepp inom den sociala hållbarheten för staden, är social sammanhang och 
mer specifikt hur hela samhället hänger ihop. Dessutom anses begreppet ha en djup 
förankring i den sociala integrationen, där människors samverkan ligger till grund 
(ibid.). Det övergripande målet är att alla malmöbor ska integreras i 
samhällsutvecklingen och ta del av välfärden (Boverket, 2010).  
 
Staden har tagit fram en rapport som innehåller 69 åtgärder, utvecklingsområden 
och pågående arbeten, indelade i sex större områden. Dessa åtgärder studeras 
följaktligen utefter sex rubriker (se figur 11).  
 

Områden Rubriker 
Ledarskap och arbetsmetoder bedömning 

Lärande och utbildning utredningsuppdrag 

Arbete och försörjning utvecklingsområde 
Boende och stadsplanering  pågående arbete 
Hälso- och sjukvård ansvarig, samt 
Marknadsföring och spridning återkoppling/uppföljning 

Figur 11. Sex större sociala hållbarhetsområden (vänster spalt) som studeras under sex rubriker (höger 
spalt) (Malmö stad, 2014). 

 
Ett av förslagen som presenterades av kommissionens slutrapport, var att införa 
sociala konsekvensbedömningar. Detta resulterade i att Malmö stad tog fram ett 
verktyg för social konsekvensbedömning. Syftet är att öka den sociala medvetenheten 
i planeringen samt öka möjligheterna för att flera gruppers behov tillgodoses (Malmö 
stad, 2016).  
 
Uppdraget hamnade hos stadsbyggnadskontoret och den ansvarige gruppen var 
sammansatt av personer från olika avdelningar och med skilda kompetenser 
(gatukontoret, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret). Under 2014 togs 
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verktyget för sociala konsekvensbedömningar fram i form av en matris samt en 
processledarmanual. Processledarmanualen har till syfte att tydliggöra 
frågeställningarna, aspekterna och målen (Malmö stad, 2016).  I matrisen 
förekommer sex sociala aspekter som anses vara betydande och en gemensam faktor 
som genomsyrar samtliga aspekter är trygghet (se figur 24 i bilaga 2 för Malmös 
konsekvensbedömning) (Varga, 2015). Dessa aspekter är snarlika de sociala 
hållbarhetsaspekterna som återfinns i Göteborgs stads kunskapsmatris. Vidare har 
ett antal frågor formulerats, vilka har till avsikt att hjälpa planerarna och 
beslutstagarna när matrisen tillämpas. Denna matris baseras på de 69 åtgärderna i 
slutrapporten och dessutom tillämpades Göteborgs stads SKB som grund i 
utvecklingen av denna matris. Vidare har Malmö stad kompletterat matrisen genom 
att lägga till ett antal nationella folkhälsomål på x-axeln (horisontellt).  

3.3.4.4 Kommissionen för ett hållbart Stockholm 
År 2015 fastslog Stockholms stad att “utvecklingen mot ett mer delat Stockholm ska 
vändas” (Stockholms stad, 2017:1). Staden har som mål att istället gå mot en 
sammanhållen stad, vilket är ett av de fyra utvecklingsmålen som staden har 
formulerat fram till 2018. Tidsplanen för arbetet är 2015–2017. För att verkställa 
detta arbete tillsattes en kommission för ett socialt hållbart Stockholm. Avsikten är 
att studera olikheter i livsvillkor samt rekommendera konkreta åtgärder för ett socialt 
hållbart samhälle präglat av jämlikhet. Visionen är att minska skillnaderna bland 
stadens alla invånare (ibid.). Följande utdrag redogör för den sociala hållbarheten för 
Stockholms stad: 
 

”Ett socialt hållbart Stockholm är en stad med goda livsvillkor för alla. 
Här växer invånarnas välbefinnande i takt med staden och alla har 
möjlighet att förverkliga sina liv genom studier och arbete. Det är en stad 
där alla stockholmare ges tillgång till levande och trygga livsmiljöer. En 
stad där stockholmarnas engagemang tas tillvara och ger riktning åt 
stadens utveckling” (Stockholms stad, 2016:1). 

 
De fyra utvecklingsområdena som kommissionen för ett hållbart Stockholm arbetar 
utifrån är (Stockholms stad, 2016):  
 

§ demokrati och trygghet  
§ arbete och försörjning  
§ boende och stadsmiljö  
§ utbildning och uppväxtvillkor 

 
Respektive utvecklingsområde har en utvecklingsledare som försäkrar att 
delrapporterna redogör för allt från förslag till åtgärder. Vidare baseras åtgärderna på 
aktuell forskning, lokala förutsättningar och verksamheternas funktion och karaktär. 
Den första rapporten från Kommissionen för ett hållbart Stockholm, skildrar 
begreppets definition och olika perspektiv kring dess betydelse. Här har en 
genomgripande litteraturstudie genomförts för att studera begreppets innebörd och 
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tolkningar. Därefter presenterar statistik, som ligger till grund för 
utvecklingsområdena samt den övergripande visionen (Stockholms stad, 2015). 
Kommissionens arbete kan delas in i fyra deluppdrag (Stockholms stad, 2015: 6): 
 

§ olika gruppers livsvillkor studeras, baserad på deras geografiska belägenhet i 
Stockholms stad 

§ identifiering och framställning av verksamhetsmål för att uppnå ett socialt 
hållbart samhälle 

§ framföra strategier och åtgärder för hur skillnader i livsvillkor kan reduceras 
inom problemområden 

§ föreslå hur skillnader i livsvillkor kan mätas och följa denna utveckling över tid 
 

Eftersom kommissionen för ett hållbart Stockholm är mitt uppe i arbetet att ta fram 
en rapport som ska redogöra för hur staden kan uppnå ett mer socialt hållbart 
Stockholm, finns för närvarande inga konkreta åtgärder eller modeller som kan 
presenteras vidare.  

3.3.5 Operationalisering av social hållbarhet enligt experterna 

3.3.5.1 Social hållbarhet i planprocessen  
Papatoni (2017) hävdar att för att kommuner bättre ska integrera social hållbarhet i 
planarbetet behövs ett politiskt tryck samt någon som följer upp det och redovisar 
vad som har gjorts. Detta bidrar till att de sociala frågorna inte försvinner under 
arbetet. I större kommuner som Stockholm och Malmö finns det resurser för att ha 
sådan kunskap eller att köpa in det vid behov. Dock är det besvärligare för mindre 
kommuner ”där en planerare ska kunna allt från miljöfrågor, till dagvattenhantering, 
ekosystemtjänster, social hållbarhet och dessutom ro detta i land ekonomiskt” 
(Papatoni, 2017). Papatoni (2017) råder mindre kommuner att dra vinst av att gå 
med i forskningsutvecklingsprogram som Decode och Citylab. Detta är fördelaktigt 
då kommunerna erhåller mycket kunskap och kan sprida kunskapen till 
medarbetarna på arbetsplatsen (ibid.).  Hellström (2017) anser att för att kommunen 
ska integrera social hållbarhet i planprocessen måste de medvetet arbeta med det på 
systemnivå och tydliggöra vad de vill åstadkomma med planen. Om det exempelvis 
rör sig om frågor kring inkludering och delaktighet bör personer som kan de frågorna 
tillsättas och inkluderas tidigt i processen. En problematik idag är att dessa aktörer 
kommer in väldigt sent in processen. Hellström (2017) hävdar att  
 

”även om någon från skolan är med och utformar ett områden där en 
skola inte ska byggas, har personen i fråga en förståelse kring vad det 
innebär att vara barn eller ungdom och som därmed har gedigna 
kunskaper kring hur ett nytt område kan formas för den målgruppen”.  

 
Hellström (2017) hävdar att detta måste sättas in i ett system, vilket han menar inte 
görs idag. Han anser att väldigt många kommuner behöver hjälp med just 
processtyrning som är relaterad till organisation och samverkan mellan olika aktörer, 
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vilket har framkommit i arbetet med Citylab. Dessutom framför Hellström (2017) att 
när kommunen skriver kontrakt med entreprenörer, är det av stor vikt att inkludera 
frågor om social hållbarhet, exempelvis socialt blandat boende, vilket innebär att det 
måste erbjudas x procent andel hyresrätter med en högsta hyra som främjar grupper 
med skilda socioekonomiska förutsättningar. Dessutom är det viktigt att tidigt ha 
tydliga mål samt att utvecklingsplanerna följs upp av tjänstemännen på kommunen 
under processens gång (Hellström, 2017).  

3.3.5.2 Verktyg för det sociala hållbarhetsarbetet  
Papatoni (2017) argumenterar att om en kommun inte har arbetat flitigt med social 
hållbarhet och är i en fas, där den sociala hållbarheten får alltmer fokus, är det av stor 
vikt att inte sätta upp för många överflödiga hållbarhetsmål, utan snarare att 
upprätta ett mål, som följs upp under hela processen. Papatoni (2017) anser 
dessutom att det är fördelaktigt att studera hur andra kommuner arbetar med social 
hållbarhet och om en kommun har utvecklat en checklista för jämställdhetsarbete i 
planeringen som passar in i en annan kommuns mål, bör detta tillämpas. Hon menar 
att det inte är nödvändigt för alla kommuner att ta fram egna modeller. Detta nämner 
även Hellström (2017), som vidare hävdar att uppförandet av ett hållbarhetsprogram 
i ett planeringsskede inte säger så mycket, utan att det viktiga är att de mål som sätts 
upp genomförs i genomförandeskedet och att de inte förhandlas bort. Då är kravet 
med indikatorerna i indikatorssystemet att varje år stämma av om alla frågorna i 
hållbarhetsprogrammet fortfarande kvarstår eller om vissa har förhandlats bort. 
Hellström menar att ”om flera indikatorer i hållbarhetsprogrammet har förhandlats 
bort, kan inte deras hållbarhetsarbete bli certifierad” (Hellström, 2017). Dessutom 
anser Hellström (2017) att det är av betydande vikt med förvaltningsskedet, och hur 
väl de ”önskade effekterna” har åstadkommits. Då är det experternas uppgift att 
certifiera förvaltningsskedet och olika tidsrymd mellan planeringsskede och 
förvaltningsskede. Detta kommer att stödja kommuner som arbetar med social 
hållbarhet och dessutom försäkra att de inte prioriterar bort sociala frågor under 
processens gång (ibid.). 
 
Papatoni (2017) rekommenderar multikriterieanalys vid arbete med social 
hållbarhet. Dock anser hon att denna metod inte är tillräcklig, utan att det också 
föreligger ett behov av att arbeta med de kvalitativa värdena. Papatoni (2017) anser 
att för att social hållbarhet ska väga lika mycket som de andra områdena är det av 
stor vikt att exempelvis tillämpa en multikriterieanalys där de sociala värdena kan 
kvantifieras. Dessutom är det viktigt att kvantifiera de sociala värdena av den 
anledning att de tunga besluten oftast inte tas av samhällsvetaren, utan av ekonomen, 
teknikern eller juristen, då dessa ofta sitter på de posterna och tar de slutgiltiga 
besluten. Därmed måste dessa frågor översättas till ett språk som den kategorin 
begriper (ibid.). Hellström (2017) håller inte med om detta och understryker vikten 
av att de sociala värdena är kvalitativa då de bättre framhäver och demonstrerar 
medborgarnas synpunkter. Han menar att vid arbete med social hållbarhet är det av 
stor vikt att ha underlag och kunskap om olika strukturer som finns innan 
kommunen börjar planera. För att åstadkomma detta anser han att det är av stor vikt 
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att tillämpa metoder och verktyg, som kan användas för att studera det som 
kommunen har och tänka på vilken inriktning kommunen vill ta. En nackdel kan vara 
att dessa metoder är vilseledande. Hellström (2017) argumenterar att om exempelvis 
enbart kvantitativa värden framtas, visar inte dessa vad människorna i kommunen 
tycker och tänker. De kvantitativa värdena kan visa att kommunen har en lång väg att 
gå för att uppnå social hållbarhet, men att medborgarna i kommunen kan vara 
väldigt nöjda med sin kommun. Där är det viktigt att göra en avvägning mellan de 
kvantitativa och kvalitativa värdena och balansera makroperspektivet, som ofta är 
kvantitativt, med det kvalitativa mikroperspektivet (Hellström, 2017).  
 
Beträffande SKB anser både Papatoni (2017) och Hellström (2017) att det kan 
tillämpas i vissa sammanhang. Papatoni hävdar att alla projekt inte behöver genomgå 
en SKB enligt alla konstens regler, utan i mindre projekt kan det räcka med att 
identifiera de sociala utmaningarna och vidare klarlägga hur dessa ska prioriteras. 
Båda experterna anser dock att SKB ökar pressen på att de sociala frågorna 
behandlas, och tillämpas därmed som en implementeringsmetod. Papatoni (2017) 
menar att det är av större vikt att initialt i ett projekt identifiera de sociala 
utmaningarna på en A4 sida samt att frågan integreras i processen, snarare än att 
genomföra en SKB.   

3.3.5.3 Utmaningar  
Enligt Papatoni (2017) är de fyra största utmaningarna för att uppnå social 
hållbarhet: tid, pengar, målkonflikter samt att den sociala hållbarheten inte har det 
starka lagstöd som andra dimensioner har. Papatoni (2017) menar att  
 

”eftersom MKB är ett starkare lagmässigt verktyg så har det större tyngd 
idag och det är ju intressant att en utrotningshotad grodart kan väga 
tyngre än en människa som bor i exempelvis Rinkeby”.  
 

Hellström (2017), å andra sidan argumenterar att inarbetning av de sociala frågorna 
på systemnivå, där de är reglerande och i någon mening tvingande, är en framstående 
utmaning. Han hävdar att de mjuka frågorna bör kopplas till stadens funktioner, som 
exempelvis funktionen skola, funktionen torget, och funktionen omsorg.  En annan 
utmaning som Hellström (2017) belyser är att kommuner skapar robusta system som 
kan ta emot oväntade förändringar som exempelvis immigranter eller 
naturkatastrofer. Han hävdar att det bör föreligga beredskap kring det (ibid.). 
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Kapitel 4. Fallstudieanalys av Täby kommun 
Täby kommun är belägen i den nordöstra delen av Stockholms län och angränsar till 
kommunerna: Sollentuna, Danderyd, Vaxholm, Österåker och Vallentuna (se figur 
12). Kommunen har en befolkning på ca 70 000 invånare och är i en växande fas, då 
befolkningen väntas öka till ca 80 000 invånare till 2030. I nuläget har kommunen 
fyra större projekt: Täby centrum, Täby park (tidigare Galoppfältet), Arninge-Ullna 
och Västra Roslags-Näsby. Dessutom arbetar kommunen med att ta fram en 
fördjupad översiktsplan (FÖP) för Täby stadskärna (Täby, 2010).  
 

 

Figur 12. Karta över Täby kommun (Täby kommun, 2017a).  

 

4.1 Kommunens vision och målsättningar 
Täby kommuns vision är att “Täby utvecklas med frihet och trygghet för en hållbar 
framtid” (Täby kommun, 2016). Dessutom präglas visionen av att kommunen 
utvecklas och blir en viktig del av Stockholmsregionen. För att åstadkomma detta har 
fem faktorer utvecklats som redogör för målsättningar som kommunen eftersträvar 
(Täby, 2010):  
 

1. Alla som är bosatta i kommunen har möjlighet att välja utförare av social 
service som skola och omsorg. 

2. De kommunala tjänsterna upprätthåller hög standard och erbjuds till en låg 
kostnad för Täbyborna. 
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3. Det är enkelt att etablera och driva företag i kommunen.  
4. Det finns stort utbud av kultur, fritid och idrott till barn och ungdomar.  
5. Kommunen har en nyskapande och selektiv arkitektur som särskiljer Täby. 

 
Detta kapitel redogör för fallstudieanalysen av Täby kommun. Inledningsvis 
presenteras kommunstatistiken för att skapa en bättre uppfattning om 
befolkningssammansättningen i kommunen. Därefter presenteras den fördjupade 
översiktsplanen för Täby stadskärna samt de tre större utbyggnadsprojekten som 
denna plan innefattar. Kommunen har engagerat sig i två forskningsprojekt, vika 
redogörs för i nästa del. Efterkommande sektion analyserar hur social hållbarhet 
förekommer i de kommunala dokumenten. Den nästkommande sektionen i kapitlet 
redogör för tjänstemännens och politikernas syn på social hållbarhet samt vad dessa 
anser om social hållbarhet i Täby kommun. Den sista delen framför experternas 
synpunkter om Täby kommun.  

4.2 Kommunstatistik  
 
4.2.1 Demografi och socioekonomisk sammansättning 
En utmaning som kommunen bör ta sig an är att behålla och attrahera ungdomar i 
åldersgruppen 20-35 år (se figur 13) (Täby, 2010). Enligt Socialdemokraterna (2015) 
anses kommunens demografi vara djupt oroväckande, då endast 40 procent av 
ungdomarna som flyttar ut i samband med högskola, återvänder direkt efter 
högskoletiden. En grundläggande anledning till detta återfinns i kommunens 
bostadsbestånd där mängden hyresrätter är ytterst låg och tillgången till småhus och 
dyra bostadsrätter är omfattande (ibid.). 
 

 
Figur 13. Fördelning av invånare utefter ålder och kön (SCB, 2016b). 

 
Andelen utrikesfödda som bor i Täby kommun är 16 procent (SCB, 2016b). I 
översiktsplanen betonas betydelsen av kulturell mångfald och integration av nya 
svenskar i kommunen (Täby, 2010). Det finns dock inga konkreta riktlinjer eller 
strategier för hur detta ska uppnås, i varken ÖP:en eller FÖP:en. Under 2016 blev 
Täby kommun anvisad 273 nyanlända, men tog endast emot ca 100 (Ahlstrand, 
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2016). Detta placerar Täby på plats 257 bland landets 290 kommuner och ses som en 
av de kommuner som mottagit lägst andel asylsökande (Aftonbladet, e.d.).  

4.2.2 Inkomstnivå 
Den sammanräknade förvärvsinkomsten för Täbyborna är högre än både länets och 
rikets (se figur 14). Detta beträffande både medelinkomsten och medianinkomsten, 
för såväl kvinnor som män (SCB, 2016b). Kommunen har den andra högsta 
medianinkomsten i hela landet och endast Danderyds kommun har en högre 
medianinkomst (Ekonomifakta, 2017). Dessutom har kommunens invånare det 
tredje högsta medelinkomsten i landet, efter Danderyd och Lidingö (SCB, 2017). 
 
 Män Kvinnor Totalt 
Medelinkomst    

Kommunen 517 362 439 

Länet 379 295 337 

Riket 329 259 295 

Medianinkomst    

Kommunen 426 333 369 

Länet 333 282 306 

Riket 319 259 286 

Figur 14. Den sammanräknade förvärvsinkomsten i 1000-tals kronor, år 2014 (SCB, 2016b). 
 

4.2.3 Utbildning och sysselsättning 
Några av de bästa skolorna i Sverige är belägna i Täby kommun. Kommunen är 
rankad som den andra bästa kommunen i Sverige beträffande andelen elever som 
uppnår målen i samtliga ämnen i grundskolan och därmed blir behöriga till 
gymnasiet (Täby, 2016c). Därutöver har 58 procent eftergymnasial utbildning, 
jämfört med länets 48 procent (SCB, 2016b). Detta placerar Täby kommun på den 
sjätte högsta i landet. Kommunen har även ett brett utbud av program för 
gymnasieelever, som återfinns i både fristående och kommunala skolor. Vidare 
erbjuds nyanlända att läsa svenska för invandrare (Täby kommun, 2016b). Dessutom 
har Täby kommun en ytterst låg arbetslöshet på 2,8 procent, vilket är den tionde 
lägsta i Sverige och femte lägsta i Stockholms län (Ekonomifakta, 2017). 

4.2.4 Bostadsbestånd 
Andelen flerbostadshus i Täby ligger på 48 procent och andelen småhus på 52 
procent. Omkring 11 procent av flerbostadshusen är hyresrätter, vilket medför att 
andelen bostadsrätter ligger på 89 procent. Detta innebär att Täby kommun har den 
andra lägsta siffran i Stockholms län och endast Vallentuna kommun med nio 
procent har en lägre andel hyresrätter än Täby kommun 
(SCB, 2014). Grannkommunen Sollentuna ligger på hela 54 procent och kategoriseras 
därmed som den näst bästa kommen gällande hög andel hyresrätter 
(Hyresgästföreningen, 2015).  
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4.2.5 Politisk sammansättning 
De tre största politiska partierna i Täby kommun är Moderaterna, Liberalerna och 
Socialdemokraterna, i den ordningen. Nedan presenteras en tabell med samtliga 
mandat i kommunen (se figur 15) (SCB, 2016b).  
 
Partier Män Kvinnor 
Moderaterna 14 10 

Liberalerna 11 5 

Socialdemokraterna 4 4 

Miljöpartiet de gröna 2 3 

Centerpartier 2 2 

Kristdemokraterna 0 2 

Sverigedemokraterna 1 1 

Vänsterpartier 0 0 

Totalt 34 27 

Figur 15. Den politiska sammansättningen i Täby kommun: mandat per parti, 2014-2018 (Källa SCB, 
2016b). 

 

4.3 FÖP för Täby stadskärna 
Under juni 2015 godkände stadsbyggnadsnämnden arbetet med en fördjupad 
översiktsplan för Täby stadskärna. Den fördjupade översiktsplanen har som syfte att 
ta en annan inriktning än översiktsplanen och utveckla de mest centrala delarna av 
Täby till en stadskärna (se figur 16 för belägenhet av stadskärnan). Tidsperspektivet 
för denna plan sträcker sig till 2050 (Täby kommun, 2016).  
 

 
 

Figur 16. Karta över Täby kommun med Täby stadskärna markerat med mörkblå färg (Täby kommun, 
2017a). 

 
Täby stadskärna har en befolkning på ca 13 000 invånare, vilket förväntas öka till ca 
40 000 fram till 2035 (Täby kommun, 2017b). Stadskärnan utgör “[…] en del av den 
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regionala stadskärnan Täby centrum-Arninge” och omfattas framförallt av 
kommundelarna Täby centrum, Tibble och Roslags-Näsby, samt de gränsade 
områdena Näsbypark, Viggbyholm, Ensta och Ella gård. Målsättningen är att studera 
andra tillväxtmöjligheter för kollektivtrafiken i stadskärnan samt hur stadskärnan 
kan utvecklas till en hållbar och funktionsblandad innerstad (Täby kommun, 2016). 
FÖP:en framhåller att ”social och ekonomisk hållbarhet ska uppnås inom den 
ekologiska hållbarhetens ramar. Detta då hållbara samhällen och ekonomier är 
beroende av ett fungerande ekosystem” (Täby, 2017). Planprocessen för Täby 
stadskärna beräknas pågå fram till andra kvartalet av 2018 (se figur 17). FÖP:en för 
Täby stadskärna innefattar tre av de större utbyggnadsprojekten: Roslags-Näsby, 
Täby centrum och Täby park. Dessa redogörs för mer i detalj nedan. 
 

  
 
Figur 17. Planprocessen för Täby stadskärna. För närvarande ligger processen i steg tre (Täby 
kommun, 2016). 

4.3.1 Roslags-Näsby 
På den vänstra sidan av stationen, Roslags-Näsby ska en ny stadsdel skapas med 
hållbarhet i fokus. Omkring 1400 bostäder planeras och stadsdelen kommer att 
erbjuda en angenäm stadsmiljö, präglad av torg, parker och kommersiell service (se 
figur 18). Bostäderna ska ha olika storlekar och upplåtelseformer för att attrahera ett 
brett spektrum av människor (Täby kommun, 2016c).  
 

  
Figur 18. Visionsbilder över Roslags-Näsby (Täby kommun, 2016d). 

4.3.1.1 Hållbarhetsprogram för Roslags-Näsby 
I samband med utbyggnaden av Roslags-Näsby har kommunen dessutom utarbetat 
ett hållbarhetsprogram som syftar till att fånga upp de ekologiska och sociala 
aspekterna. För att uppnå den sociala dimensionen av hållbarhet har fyra mål 
formulerats i hållbarhetsprogrammet: 
 

§ skapa mångfald  
§ skapa hälsosam bebyggd miljö  
§ utveckla en trygg och tillgänglig stadsdel 
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§ främja ökad delaktighet bland medborgarna 
 

Dessutom betonar planen vikten av att skapa en funktionsblandad stadsdel för att 
skapa en levande stad samt öka tryggheten och mångfalden (Täby kommun, 2017c). 
Följande utdrag behandlar visionen för den sociala hållbarheten i Roslags-Näsby 
(Täby kommun, 2017c): 
 

“Social hållbarhet ur ett stadsbyggnadsperspektiv handlar om att skapa 
delaktighet, trygghet, attraktivitet och jämlikhet. Det bör skapas 
möjlighet för olika typer av människor att bo, arbeta och verka inom 
området” (Täby kommun, 2017c).  

4.3.2 Täby centrum 
Utbyggnaden av Täby centrum startade år 2007 och ska stå klart under 2017. Fyra 
nya bostadskvarter uppförs med sammanlagt 800 bostäder. Dessutom inrymmer 
planen ett antal delprojekt, som skapar möjligheter för ett nytt kommunhus, ett nytt 
köpcenter: Täby centrum med ca 230 butiker, samt ett nytt torg, beläget mitt i 
centrala Täby (se figur 19). Vid utbyggnaden av torget placeras stor betoning på 
trygghet och således läggs stora investeringar på belysning och öppenhet (Täby 
kommun, 2017d). I de studerade kommunala dokumenten förekommer inga vidare 
redogörelser för hur kommunen har arbetat med social hållbarhet i detta projekt.  
 

  
Figur 19. Visionsbilder över det nya torget i Täby centrum (Täby kommun, 2016e). 

 

4.3.3 Täby park  
Omvandlingen av Galoppfältet till Täby park är ett av de största och mest omfattande 
projekten i Täbys moderna historia. I projektet planeras ca 6000 bostäder samt 
4000-5000 nya arbetsplatser (se figur 20). I visionsarbetet formulerades fyra 
huvudmål för ombyggnaden: levande stad, sammanhållen stad, park i staden samt 
hållbar stad. Den nya stadsdelen sätter människan i centrum och här har mycket 
fokus placerats på att bygga hållbart. Stadsdelen har bland annat i avsikt att attrahera 
olika grupper av människor, med skilda intressen, arbeten och ekonomiska 
förutsättningar. Byggstart planeras till 2017 (Täby kommun, 2017e).  
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Figur 20. Täby galoppfält (Täby 2016f) samt visionsbild över utvecklingen till Täby park (Täby 
kommun, 2015). 

4.3.3.1 Hållbarhetsprogram för Täby park 
Ett hållbarhetsprogram har utarbetats för Täby park, som visar de övergripande 
målen som har formulerats för att uppnå en hållbar stadsdel. Detta dokument 
används som markanvisning och utgörs bland annat av mål och indikatorer, varav ett 
tjugotal av dessa omfattas av sociala mål och indikatorer för bland annat 
tillgänglighet, trygghet och andelen hyresrätter. Den sociala hållbarheten, likaså de 
sociala indikatorerna är integrerade med de andra frågorna i hållbarhetsprogrammet 
(Täby, 2016). 

4.3.4 Kommunens engagemang i forskningsprojekt  

4.3.4.1 Decode  
Täby kommun har medverkat under steg två i forskningsprojektet Decode 
(community Design for Conflicting Desires), som utvecklar vägledande tjänster som 
kommuner och myndigheter kan tillämpa i stadsutvecklingsprocessen för att uppnå 
en hållbar stadsutveckling, med mest fokus på social hållbarhet. Täby kommuns 
involvering i Decode, grundar sig i att öka kunskapen kring hur delaktighet av olika 
aktörer kan åstadkommas samt hur de sociala hållbarhetsfrågorna kan integreras i 
planeringen (Hållbarhetsstrateg, 2017). En central fråga som Decode behandlar är 
jämställdhet, vilket går ut på att aktörer och medborgare ska kunna ha en inverkan 
på sina livsvillkor genom att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av 
samhället. Steg två i Decode utvecklar handlingsplaner för att öka samverkan mellan 
olika aktörer i komplexa planprocesser. Dessa plattformar åskådliggör motstridiga 
önskemål och har till syfte att underlätta diskussioner som ska leda till lösningar som 
samtliga deltagare kan acceptera (Decode, e.d.). Nästa steg i processen, steg tre 
fokuserar bland annat på processtyrning och social hållbarhet. Detta steg har bland 
annat i avsikt att producera riktlinjer och matriser för hållbarhetsutveckling i 
planering-, genomförande- och förvaltningsskede (Decode, 2016).  

4.3.4.2 Citylab  
Täby park är även involverad i Citylab, som är både en guide och ett 
samarbetsprojekt som har organiserats av Sweden Green Building Council 
(SGBC) och är anpassat för organisationer som vill arbeta mot en hållbar 
stadsutveckling (Täby kommun, 2017f). Täby kommun medverkar i Citylab Action för 
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att hitta ett sätt att certifiera kommunens hållbarhetsarbete (Kommunalråd M, 2017). 
Citylab är ett forum som ska öka kunskapsunderlaget för hållbar stadsutveckling 
genom utbyte av kunskaper och erfarenheter.  Citylab har formulerat 17 
hållbarhetsmål med avseende på FN:s 17 globala mål och dessa strävar efter att 
uppnå 10 effekter inom projektet, varav följande sex är starkt förankrade med social 
hållbarhet (Täby kommun, 2017f):  
 

§ god hälsa och välbefinnande 
§ jämlikhet och social sammanhållning 
§ delaktighet och inflytande 
§ trygg livsmiljö 
§ goda försörjningsvillkor 
§ attraktivt stadsliv 

 
Avsikten är att de enskilda utvecklingsprojekten ska utforma sina egna 
projektspecifika mål utifrån de 17 hållbarhetsmålen (Täby kommun, 2017f) (se de 17 
hållbarhetsmålen i figur 25, bilaga 3) (Citylab Action, 2016). Dessutom kommer ett 
antal certifieringskrav att framställas av SGBC som kommunerna måste tillmötesgå 
för att bli certifierade (Hellström, 2017). De stadsbyggnadsprojekt som uppfyller 
såväl de uppsatta målen för hållbar utveckling som certifieringskraven blir 
följaktligen certifierade av Citylab Action (ibid.). Definitionen av social hållbarhet 
som är formulerad i FÖP:en för Täby stadskärna är bland annat baserad på den 
definition som Citylab har utvecklat (Hållbarhetsstrateg, 2017).  

4.4 Social hållbarhet i de kommunala dokumenten 

4.4.1 Social hållbarhet i översiktsplanen  
I översiktsplanen förekommer inga konkreta redogörelser för hur kommunen arbetar 
med social hållbarhet eller vilka mål och strategier som präglar arbetet. Det som 
snarare utmärks i ÖP:en är den ekologiska hållbarheten, vilken minst kan tydas från 
kommunens långsiktiga mål som är: ”Halva Täby grönt”, samt från alla strategier och 
riktlinjer som återfinns i översiktsplanen och vägleder kommunen mot en mer 
ekologisk hållbar kommun. Dessutom förekommer ingen definition på social 
hållbarhet i översiktsplanen (Täby, 2010). Dock förekommer nyckelord som trygghet, 
identitet, social sammanhållning, integration, delaktighet, hälsa och jämlikhet i 
ÖP:en. Dessa nyckelord är starkt sammankopplande med social hållbarhet. 

 
Kommunens riktlinje för att uppnå trygghet är följande: “Målsättningen att utveckla 
trygga stadsmiljöer innebär, istället för separering, en planering för en blandning och 
en mångfald av funktioner inom en tät struktur” (Täby, 2010: 21). Dessutom anses 
trygga och tillgängliga miljöer kunna uppnås med många mötesplatser samt 
belysning i områden som uppfattas som obehagliga. Barnens trygghet är en annan 
aspekt som ÖP:en lägger betoningen på. Beträffande kommunens identitet anses 
bevarande av den rumsliga strukturen vara viktig. Dessutom anses offentliga 
stadsrum vara betydelsefulla för att öka tryggheten i kommunen. 
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Sammanbindningen av olika områden med gröna stråk är en annan förutsättning för 
att både uppnå en social sammanhållen stad samt öka tryggheten i kommunen (Täby 
kommun, 2010). Ytterligare ett socialt hållbarhetsbegrepp som ÖP:en framhåller är 
hälsa. För detta begrepp anses ett rikt växtliv, giftfria miljöer, ett bullerprogram som 
bidrar till att reducera buller samt lokalisering av bebyggelse, vara av högsta relevans. 
Detta återfinns under miljökonsekvensbeskrivningen i ÖP:en (Täby, 2010), samt i 
aktualitetsprövningen av ÖP:en (Täby, 2014).  
 
I ÖP:en saknas målsättningar för hur delaktigheten kan öka. Detta finns dock i 
aktualitetsprövningen av översiktsplanen där det anses kunna öka genom 
medborgarnas och aktörernas deltagande och engagemang. Trots att jämlikhet 
bedöms vara en viktig grundpelare för att uppnå social hållbarhet, förkommer inga 
redogörelser, målsättningar eller strategier för hur kommunen arbetar mot ett mer 
jämlikt Täby. Ett annat nyckelbegrepp som kommunen nämner i översiktsplanen är 
integration. Följande utdrag från ÖP:en belyser om begreppet “den goda staden har 
en ledande roll i integreringen av nya svenskar i vår del av regionen. Kulturell 
mångfald utvecklar och stärker Täby” (Täby, 2010:18). Dock förekommer inga vidare 
riktlinjer eller strategier för hur detta ska uppnås.  

4.4.2 Social hållbarhet i den fördjupade översiktsplanen   
Den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna formulerar följande om den 
sociala hållbarheten: 
 

“Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och 
dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I 
Täby stadskärna möjliggörs möten mellan människor av olika bakgrund, 
samhällsklasser och kulturer då stadskärnan planeras för olika typer av 
bostäder avseende boendeform, upplåtelseformer och storlekar. Det är 
viktigt att utveckla aktiviteter, upplevelser och skapa mötesplatser som 
är inbjudande och trygga. Kulturmiljön spelar en viktig roll för 
identiteten, liksom grönstrukturen som också spelar en viktig roll som 
mötesplats och för folkhälsan. Strävan efter tillgänglighet, trygghet, 
barnperspektiv, mångfald, jämställdhet, jämlikhet och delaktighet 
behöver genomsyra planeringen av Täby stadskärna” (Täby kommun, 
2017b: 6-7). 

 
Denna definition utgår från flera olika organisationers definitioner: globala 
hållbarhetsmål samt Citylabs definition (Hållbarhetsstrateg, 2017).  
 
Tre övergripande stadsbyggnadsmål har formulerats i FÖP:en. Dessa bygger på 
kommunens översiktliga vision samt medborgarnas synpunkter som uttrycktes i 
samband med den tidiga medborgardialogen. De tre stadsbyggnadsmålen är: en 
stadskärna med närhet till regionen, en trygg och rumslig sammanhållen 
stadskärna samt en grön och levande stadskärna. Inom varje stadsbyggnadsmål 
presenteras tre strategier som redogör för hur stadsbyggnadsmålet kan 
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åstadkommas. I det andra och tredje stadsbyggnadsmålet har störst fokus placerats 
på den sociala hållbarheten.  Dessa två mål angriper den sociala hållbarheten genom 
formulering av mål och strategier för att öka tryggheten och sammanhållningen 
(Täby kommun, 2017b).  
 
För att uppnå det andra stadsbyggnadsmålet framhålls minskade barriärer vara av 
betydelse för att de olika områdena inom stadskärnan ska upplevas som närbelägna. 
Stadskärnan ska vidare sammanbindas med blandade funktioner för att uppnå en 
sammanhållen stadskärna. En annan strategi för att uppnå målet är att alla 
gångtrafikanter ska känna trygghet att röra sig fritt inom planområdet, framförallt 
barn och ungdomar. Kollektivtrafik, gående och cyklister prioriteras och resa med 
kollektivtrafik ska vara smidigare än med bil. Sammanhållningen i stadskärnan antas 
uppnå genom att fler bostäder, arbetsplatser och service placeras längs existerande 
områden (Täby kommun, 2017b).   
 
Det tredje stadsbyggnadsmålet framför, bland annat, att en socioekonomisk 
blandstad kan uppnås genom att variera bostadsstorlekar och upplåtelseformer. I 
FÖP:en för Täby stadskärna planeras 10-15 % av bostäderna att upplåtas med 
hyresrätter. Det finns dock inga riktlinjer för vilka hyresnivåer dessa kommer att 
ligga på. Byggnaderna som uppförs ska ha blandade funktioner samt kommersiell 
service på bottenplan. Dessutom ska de olika områdena funktionera i samband med 
övriga områden i stadskärnan som en sammanhängande enhet (Täby kommun, 
2017b). Detta stadsbyggnadsmål redogör vidare för hur centrala platser för barn och 
ungdomar kan utvecklas. Detta anses bland annat kunna uppnås genom uppförande 
av fler lekplatser, idrottsplatser och skolor. De som är bosatta i kommunen ska ha 
tillgång till ett lekområde inom 500 meter från hemmet. Därutöver ska trygga stråk 
mellan bostäderna, skolorna och centrala Täby skapas för barn och ungdomar (Täby 
kommun, 2017b).  
 
FÖP:en framhåller mångfald och blandad befolkningssammansättning som viktiga 
punkter. Detta anses kunna uppnås genom en variation av bostadsstorlekar, 
boendeformer och upplåtelseformer. Dock förekommer inga redogörelser eller 
riktlinjer kring hyresnivåer. Vidare redogör inte FÖP-dokumentet för hur integration 
kan åstadkommas (Täby kommun, 2017b).   

4.4.3 Social hållbarhet i kommunens markanvisningspolicy  
Under observationerna nämndes kommunens markanvisningspolicy i samband med 
möten med invånare och exploatörer. Markanvisningen kom även upp under 
intervjuerna med både de två experterna och med tjänstemännen och politikerna på 
kommunen. Kommunens markanvisning har därmed studerats för att få klarhet 
kring om/hur den sociala hållbarheten har integrerats och framhävs i denna.  
 
Markanvisningspolicy är ett dokument som har till syfte att förtydliga processerna 
kring försäljning av kommunägd mark. I Täby kommun sker främst försäljning av 
mark till marknadspris, vilket innebär att det är priset som avgör vilken exploatör 
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som förvärvar marken. Markförsäljningen i kommunen sker med två metoder: 
försäljning genom anbudsförfarande eller direktförsäljning (Täby, e.d.). Vid 
försäljning genom anbudsförfarande upprättar kommunen ett 
förfrågningsunderlag, vilket redogör för markområdet som ska läggas ut till 
försäljning samt vilka kriterier kommunen eftersöker vid val av exploatör. Denna 
metod efterföljs vanligen av budgivning bland byggherrarna. Beträffande 
direktförsäljning tecknas ett avtal mellan kommunen och en exploatör utan att 
fastigheten läggs ut på den öppna marknaden. Denna metod tillämpas då 
fastighetens värde är känt och då det finns ”[…] särskilda motiv att välja en viss 
exploatör” (Täby, e.d: 5). Vidare ger markanvisningen inga riktlinjer för hur sociala 
frågor kan tas hänsyn till. Endast följande utdrag behandlar den sociala hållbarheten 
någorlunda: 
 

”Bestämmelser om förturslägenheter för särskilt boende, då kommunen 
har rätt till att hyra eller köpa ett visst antal lägenheter i förtur till 
marknadsvärde, kommer vid behov att regleras i exploateringsavtal” 
(Täby, e.d.). 

 

4.5 Social hållbarhet utifrån kommunens tjänstemän och 
politiker 
Denna sektion redogör för tjänstemännens och politikernas syn på social hållbarhet 
och baseras på intervjuerna med dessa personer. Det bör beaktas att materialet har 
tolkats och slutsatser dras under flera avsnitt. Under vissa rubriker förekommer 
upprepningar – detta för att markera det faktum att vissa sakfrågor uppkom och 
diskuterades flera gånger under intervjuerna, då de betraktas som viktiga aspekter i 
arbetet med social hållbarhet.  

4.5.1 Tjänstemännens och politikers definition av social hållbarhet 
Beträffande definitionen av social hållbarhet, visade intervjuerna med tjänstemännen 
och politikerna på kommunen att det finns likheter i de sakfrågor som tjänstemän 
och politiker lägger vikt på i definitionen av begreppet. FÖP-gruppen (2017), som 
består av tjänstemän som arbetar med planeringsfrågor i praktiken, lägger störst 
betoning på, bland annat, mångfald, integration och mänskliga rättigheter. Även 
bland politikerna diskuterades begreppet integration och en av politikerna som 
betonade betydelsen av mångfald i definitionen av begreppet och hävdar att  
 

”social hållbarhet innebär att alla människor – oavsett social klass, etnisk 
bakgrund, funktionsvariationer och kön ska ha tillgång till en miljö som 
är utformad efter deras behov och önskemål”. 
 

Bland verksamhetscheferna diskuterades mångfald och integration av somliga. En av 
cheferna, som berörde begreppet hävdar att ”olikheter ska kunna umgås under 
samma villkor”, vilket öppnar upp möjligheten för mångfald bland befolkningen (för 
samtliga definitioner, se figur 26, i bilaga 4). 
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Vidare kan konstateras att respondenternas definitioner av begreppet är präglade av 
den avdelning dessa arbetar inom. Utredningsledaren (2017) som arbetar inom 
verksamheten, Trygg i Täby, diskuterade trygghetsfrågor mer än någon annan 
respondent, medan Stadsträdgårdsmästaren (2017) som är verksamhetschef för 
trafik och stadsmiljö belyste mest om grönområden och allmänna platser för rörelse, 
lek, aktiviteter och vila. FÖP-gruppen (2017) diskuterade hur den sociala 
hållbarheten kan definieras utifrån den praktiska tillämpningen av begreppet, som 
exempelvis hur tunnlarna i kommunen kan göras tryggare för att gående och cyklister 
ska vilja gå respektive cykla genom dem, istället för att springa över den 
hårdtrafikerade bilvägen ovanför.  
 
Cheferna inom de olika verksamheterna på kommunen och FÖP-gruppen lyfte främst 
frågor kring jämlikhet, jämställdhet och attraktivitet i samband med definitionen. 
Dessa tjänstemän placerar stor vikt vid att Täbyborna är nöjda med sin närmiljö. 
Politikerna definierar social hållbarhet som ett jämlikt samhälle, där alla har 
möjlighet till hög levnadsstandard.  
 
Ett annat återkommande nyckelbegrepp som samtliga respondenter på kommunen 
nämnde är trygghet (för nyckelbegrepp från samtliga respondenter, se figur 27, i 
bilaga 5).  En av cheferna hävdar att  
 

”social hållbarhet innebär att olika typer av människor ska må bra och 
känna sig trygga. Framför allt är begreppet trygghet viktigt då det får en 
att känna sig hemma och inte i en främmande miljö”.  

 
Ytterligare ett nyckelbegrepp som majoriteten av respondenterna upplyste om var 
hälsa. Detta innebär följaktligen att de nyckelbegrepp som respondenterna på 
kommunen anser är mest relaterade till social hållbarhet är: trygghet, hälsa, 
jämlikhet och jämställdhet. Dessa nyckelbegrepp uttrycks tydligast i följande 
definition av social hållbarhet som formulerades av en verksamhetschef på 
kommunen: 
 

”Social hållbarhet innebär att det ska vara jämlikt och människan ska ha 
ett gott liv med hälsa och välbefinnande. Social hållbarhet är att må bra 
och ta hand om sitt eget liv. Det handlar om att ta hand om sin hälsa och 
att känna sig trygg”. 

 

4.5.1.1 Behov av att definiera begreppet 
Utredningsledaren (2017)  hävdar att social hållbarhet inte har inarbetats särskilt 
mycket som begrepp eller tänk i Täby kommun samt att kommunen inte har pratat 
om det i stor omfattning. Han hävdar att det är ett viktigt begrepp att använda och att 
kommunen bör gemensamt titta närmare på riktlinjer kring hur det ska behandlas. 
Detta betonas dessutom av FÖP-gruppen (2017) och Kulturchefen (2017) som hävdar 



 
 

 58 
 

att ytterligare kunskap kring begreppet är essentiellt för att öka kännedomen kring 
dess innebörd för kommunen. 
 
Samtliga respondenter på kommunen anser att Täby kommun inte har en allmän 
definition av social hållbarhet. Beträffande behovet av att formulera en definition av 
begreppet påvisas skilda åsikter. FÖP-gruppen (2017), Kommunalråd S (2017), 
Kulturchefen (2017), Planchefen (2017) och Utredningsledaren (2017) anser att en 
definition av begreppet är grundläggande för att kunna arbeta med det i praktiken. 
Dock hävdar Kulturchefen (2017) att han aldrig har saknat en definition eller varit i 
behov av det för att arbeta med social hållbarhet. Han menar att det är självklart att 
mänskliga rättigheter och andra sociala frågor inkluderas vid ombyggnad eller 
planering av nya platser. I motsatt förhållande, anser FÖP-gruppen (2017) att en 
definition av begreppet kan förenkla tjänstemännens arbete med social hållbarhet, då 
det tydliggör hur kommunen definierar begreppet samt vilka värden som inryms. 
Hållbarhetsstrategen (2017)  hävdar att det är ytterst svårt att komma i besittning av 
ett kommunalt tycke kring begreppets innebörd, då en allmän definition inte är 
formulerad. Utredningsledaren (2017)  argumenterar att det är essentiellt att 
bestämma sig för att använda begreppet och förklara vad som menas med det samt 
vad begreppet innehåller. Han menar att kunskapen kring begreppet inte är särskild 
hög och där har kommunen en del arbete kvar framför sig. Det är likvärdigt den 
ekologiska hållbarheten, där det behöver konceptualiseras och definieras – vad 
menar kommunen med social hållbarhet och hur ska begreppet tillämpas 
(Utredningsledaren, 2017)? Utredningsledaren (2017)  argumenterar vidare att 
Göteborgs kommun har kommit längst i landet beträffande arbetet med social 
hållbarhet och att de arbetar aktivt med begreppet.  
 
Kommunalråd S (2017) hävdar att hon har uppmärksammat det faktum att 
kommunen inte har en definition av begreppet i fullmäktigedebatt samt efterlyst 
bland annat stadsbyggnadsnämndens ordförandes definition, utan vidare framgång. 
Dock anser hon att det genom informella diskussioner har framkommit att 
kommunen riktar sig på tillgänglighet för olika funktionsvariationer samt trygghet- 
och hälsofrågor. Hon menar att trygghet, hälsa och tillgänglighet är de främsta 
frågorna kommunen fokuserar på.  
 
Kommundirektören (2017)  framhåller att kommunen inte har en allmän definition, 
men att det finns definitioner anpassade efter de olika verksamhetsområdena, 
exempelvis på socialtjänsten skulle en frågeställning kunna vara: ”hur bedömer vi 
barnens behov i en familj med försörjningsstöd när det är sommarlov”? Detta 
framhålls även av Socialchefen (2017) som inte finner en definition av begreppet 
nödvändigt för kommunen. Dock anser Socialchefen (2017) att arbete med begreppet 
på olika nivåer är det väsentliga. Därutöver förekommer mål, kvalitet och trygghet 
som styr mot social hållbarhet i förlängningen. Socialchefen (2017) menar: ”ja och nej 
– nej vi har ingen tydlig definition av vad social hållbarhet är för Täby kommun, men 
det är en oerhört viktig och central fråga i allt vi gör”. Detta understryks dessutom av 
Kommunalråd M (2017) som hävdar att han inte anser att kommunen behöver en 
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egen definition, utan att kommunen ”som i alla andra sammanhang försöker använda 
ett begrepp på samma sätt som alla andra gör det”. Kommunalråd M (2017) 
framhåller att kommunen arbetar i Citylab Action där kommunen försöker hitta ett 
sätt att certifiera hållbarhetsarbetet och indirekt anpassa sig efter den standard som 
de testar.  Kommunalråd L (2017) delar samma mening som ovanstående avseende 
behov av att formulera begreppets definition och menar att begreppet inte gör sig 
rättvist om det sätts ner i ett par meningar då det är ett komplext begrepp. Vidare 
hävdar Kommunalråd L (2017) att kommunen inte har en uttalad definition, men att 
kommunen arbetar med många sociala frågor som ”Sveriges bästa skola” och 
”Sveriges bästa integration”. Beträffande målet ”Sveriges bästa integration” anser 
FÖP-gruppen (2017)  att de behöver tydligare redogörelse kring dels vad det innebär, 
dels riktlinjer kring hur det kan uppnås.   

4.5.2 Verksamheter som arbetar med social hållbarhet inom kommunen 
Samtliga respondenter på kommunen hävdar att de sociala frågorna generellt 
genomsyrar alla verksamheters arbeten, men att det verkställs på olika sätt. 
Dessutom instämmer de att tjänstemännen på kommunen ständigt arbetar med 
social hållbarhet utan att veta om det. Socialchefen (2017) framhåller att social 
hållbarhet inte är ett separat spår eller särskilt stuprör, utan att det är en fråga som 
bör genomsyra hela den kommunala verksamheten. Ett antal exempel på 
verksamheter som arbetar med social hållbarhet är Kultur- och fritid (arbetar med 
jämställda ungdomsmiljöer där flickor och pojkar kan utöva sina fritidsintressen på 
ett tryggt sätt), Skola och förskola, Social omsorg och Stadsutvecklingskontoret 
(Kommundirektör, 2017). 
 
Enligt Kulturchefen (2017) syns begreppet tydligast i samhällsutvecklingskontoret, 
där de arbetar med det i olika planer. Kulturchefen (2017) hävdar att första gången 
han stötte på begreppet var i samband med hållbarhetsprogrammet för Roslags-
Näsby. Dessutom framhåller Kulturchefen (2017) att skolan arbetar med social 
hållbarhet enligt FN:s mål, olika regler och mänskliga rättigheter. Kommunalråd 
M (2017) hävdar att kommunen är organiserad utefter olika verksamhetsområden 
som samarbetar inom olika utvecklingsprojekt för att försäkra att kommunen arbetar 
med ett brett spektrum av sociala frågor. Kommunalråd M (2017) framhåller att 
planprocessen är den formella strukturen där arbetet med dessa frågor arbetas med, 
men att det är väsentligt att de olika verksamhetsområdena inkluderas tidigt i 
planprocessen.  
 
FÖP-gruppen (2017), Planchefen (2017) och Stadsträdgårdsmästaren (2017) 
framhåller ”Trygg i Täby” som en central verksamhet som arbetar med social 
hållbarhet. Utredningsledaren (2017) hävdar att alla i kommunen till och från arbetar 
med begreppet. Dock måste nivån höjas och kommunen bör förtydliga vad social 
hållbarhet innebär för Täby kommun (Utredningsledaren, 2017). Detta betonas 
dessutom av FÖP-gruppen (2017) och Planchefen (2017) som vidare framhåller att 
kontakttagandet och kontaktvägar mellan olika verksamheter bör förenklas.  
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4.5.3 Praktisk tillämpning av social hållbarhet 
I praktiken arbetar kommunen med social hållbarhet genom att skapa 
förutsättningar för alla invånare att ta del av kommunens verksamheter, som 
exempelvis bibliotek, fritidsgårdar och varierade mötesplatser (Kulturchefen, 2017). 
Dessutom arbetar kommunen en hel del med trygghetsfrågor samt förbättring av 
dialoger med kommunens invånare och framför allt ungdomarna. Utredningsledaren 
(2017) hävdar att kommunen har arbetat åtskilligt med medborgardialoger inför 
byggnationer och haft kontakt med de som ska bo och leva i kommunen. Vidare 
menar Utredningsledaren (2017) att det inte är orden som är viktiga, utan att det 
väsentliga är att utforma offentliga platser och miljöer där människor trivs och mår 
bra i. Dock anses begreppet inte ha bearbetats mycket, då en enhetlig definition eller 
uppfattning om vad social hållbarhet innebär för kommunen, inte har åstadkommits. 
Detta i sin tur resulterar i att den praktiska tillämpningen av begreppet försvåras 
(ibid.). Även Planchefen (2017) understryker detta och hävdar att tjänstemännen på 
kommunen arbetar med begreppet, men att det är otydligt. 
 
Kommundirektören (2017) anser att den praktiska tillämpningen av begreppet skiljer 
sig på de olika verksamheterna. Ett exempel avser upphandling med andra aktörer 
eller kommunens arbete med pengasystem. Då har kommunen peng inom 
verksamheter som skola, äldreomsorg och städning samt kan ställa krav på 
organisationer som ska vara med och ta emot en ersättning från kommunen. Detta 
innebär att kommunen har verktyg i form av avtal som kan tillämpas för att uppnå en 
hållbar utveckling (ibid.). Detta understryks även av Kommunalråd L (2017) som 
framhåller att hur kommunen arbetar med social hållbarhet, ser olika ut inom olika 
nämnder. Inom grundskolenämnden är den viktigaste frågan att alla barn som går ut 
nian, uppnår målen i samtliga ämnen. Detta åstadkoms bland annat genom att 
erbjuda barnen i kommunen läxhjälp och sommarskola (ibid.).  
 
Kommundirektören (2017) argumenterar vidare att kommunen arbetar aktivt med 
sociala frågor, vilket inte minst kan demonstreras i Täby park, där kommunen har 
tagit fram ett hållbarhetsprogram där den fysiska miljön beskrivs ur social, ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet. Dessutom medverkar kommunen i utvecklingsarbeten 
med KTH och andra organisationer där utgångspunkten är tekniken som tangerar 
den sociala hållbarheten och utvecklar metoder för att människor på ett enklare sätt 
ska kunna utbyta varor med varandra (ibid.). Detta betonas även av Kommunalråd 
M (2017) som vidare hävdar att det praktiska arbetet främst sker i planeringsskedet 
samt att en anledning till att kommunen samarbetar med SCBC och medverkar i 
Citylab grundar sig i att ta del av den forskning som finns och tillgodogöra sig de goda 
exempel som presenteras. Detta anser Kommunalråd M (2017) är ett tydligt exempel 
på hur kommunen arbetar med social hållbarhet i praktiken. 
 
Stadsträdgårdsmästaren (2017) vidhåller att den avdelning som hon är verksam 
inom, arbetar en hel del med planer och strategier för det offentliga rummet, som 
exempelvis grönplanen som redogör för de parker och grönområden som kommunen 
ska slå vakt om och inte bygga bort. Dessutom har de utarbetat belysningsprogram 
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och tunnelstrategi för gångtunnlar för att tillmötesgå de sociala frågorna. Kommunen 
har även kvantitativa indikatorer för tillgänglighet som exempelvis: 200 meter till 
park och närnatur samt 2 km till större strövområden. Indikatorer demonstrerar hur 
stort avstånd medborgarna ska ha till olika parker, vilka är indelade i olika klasser 
beroende på dess storlek, innehåll och funktioner. Därutöver görs analyser när nya 
bostadsområden byggs för att utreda om det förekommer brist på parkkvalitéer som 
sedan kan åtgärdas i samband med olika exploateringsprojekt (ibid.).  
 
Kulturchefen (2017) och Planchefen (2017) hävdar att politiken är betydande för 
operationalisering av begreppet. Planchefen (2017) anser att planerarna kan arbeta 
med sociala frågor som trygghet, där belysning är en central fråga för att få 
människor att känna sig trygga. Även Utredningsledaren (2017) understryker vikten 
av trygghet och argumenterar att i arbetet med trygghetsfrågor arbetar ”Trygg i Täby” 
med social prevention och situationell prevention. Social prevention avser arbetet 
med invånarna samt att stärka olika grupper i samhället. Situationell prevention 
grundar sig i att ändra den fysiska miljön för att förhindra att människor känner sig 
otrygga eller är missnöjda. Följaktligen fastslår Utredningsledaren (2017) att social- 
och situationell prevention bör gå hand i hand för att erhålla balans. 
 
Kommundirektören (2017), Stadsträdgårdsmästaren (2017) OCH Utredningsledaren 

(2017) betonar dessutom vikten av trygghetsvandringar. Stadsträdgårdsmästaren 
(2017) menar att ett sätt som kommunen arbetar med social hållbarhet är just genom 
trygghetsvandringar med, bland andra, verksamheten Trygg i Täby som samlar dels 
kompetenser inom kommunen, dels föreningar, näringsliv och boende från 
kommunen för att promenera längs en sträcka där platser som upplevs som otrygga 
av gruppen märks ut. Detta omsätts sedan i ett antal fysiska åtgärder för att öka 
tryggheten i dessa platser. Stadsträdgårdsmästaren (2017) hävdar att mycket 
värdefullt har kommit ut från dessa trygghetsvandringar samt att kommunen har 
blivit bättre på att involvera Täbyborna och hantera felanmälan genom elektroniska 
verktyg som förenklar för medborgarna att anmäla klotter och nedskräpningar. 
Beträffande elektroniska verktyg, hävdar Kommundirektören (2017) att kommunen 
använder sin app och sina e-postmeddelanden som underlag i arbetet med att bli 
bättre på att inte bygga eller planera fel. Detta mynnar ut i att de ständigt håller sig 
uppdaterade om medborgarnas ståndpunkter och kan effektivt erhålla information 
kring olika sakfrågor (ibid.). Detta betonar även Stadsträdgårdsmästaren (2017) som 
argumenterar att det är essentiellt att få positiv återkoppling av Täbyborna, då det 
resulterar i att medborgarna fortsätter engagera sig och har en ökad tilltro till 
kommunen och den demokratiska processen.  
 
I praktiken arbetar FÖP-gruppen en hel del med delaktighet och inkludering av olika 
målgrupper (FÖP-gruppen, 2017). Översiktsplanerare G (2017) argumenterar att de 
ständigt arbetar med social hållbarhet, exempelvis genom att bygga smalare bilvägar 
och skapa bredare gång- och cykelvägar för att öka trafiksäkerheten på gatan, vilket 
är socialt hållbart. Dock uttalas inte detta alltid (ibid.). Trafikstrategen (2017) 
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instämmer med detta och hävdar att FÖP-gruppen arbetar med många sociala frågor, 
utan att vara medvetna om det. 
 
FÖP-gruppen (2017) Kulturchefen (2017), Planchefen (2017), Socialchefen (2017), 
Stadsträdgårdsmästaren (2017) och Utredningsledaren (2017) placerar stor vikt vid 
bättre samarbeten mellan olika aktörer på kommunen för att uppnå social 
hållbarhet. Dessutom hävdar de att stödfunktionerna finns inom kommunen, men att 
bättre samarbete mellan olika verksamheter inom kommunen fordras.  

4.5.4 Integration av social hållbarhet i planprocessen  
Kommunen har integrerat social hållbarhet i planprocessen genom att tillämpa ett 
systematiskt arbetssätt genom exempelvis Citylab (Kommunalråd M, 2017). 
Kommunen har dessutom upprätthållit ett hållbarhetsprogram tidigt i planprocessen 
för att i samarbete med de andra inblandade aktörerna, utveckla platsen och 
kategorisera viktiga och mindre viktiga områden. Detta genomsyrar bland annat 
planprocessen för Täby park. Vidare framhåller Kommunalråd M (2017) att ett 
program eller en detaljplan egentligen är en kravställning eller kravspecifikation och 
att det i genomförandefas bör säkerställas att kraven implementeras samt går att 
förvaltas.  
 
Utredningsledaren (2017) betonar vikten av att social hållbarhet är integrerad i olika 
skeden av byggprocessen och framför allt i detaljplanen, eftersom det är främst då det 
avgörs hur ett område utformas. En problematik som vanligen uppstår är att de 
sociala frågorna uppkommer väldigt sent i planprocesserna, oftast efter byggstart. 
Istället bör de sociala frågorna integreras mycket tidigare för att undvika 
problematiken senare i processen (ibid.). Detta betonas även av Kulturchefen (2017) 
som vidare anser att social hållbarhet bör uttryckas i plandokumenten som tas fram. 
Kulturchefen (2017) menar att social hållbarhet bör tillägnas ett eget stycke i 
detaljplanerna för skilda projekt samt andra dokument relaterade till utveckling av 
områden. FÖP-gruppen (2017) instämmer med att begreppet bör få större 
uppmärksamhet i de kommunala dokumenten och anser vidare att för att integrera 
social hållbarhet i planprocessen bör många förvaltningar vara med i ett tidigt skede. 
Hållbarhetsstrategen (2017) hävdar att hon upplever att många förvaltningar hamnar 
i underläge i dialogerna när dessa bjuds in, då enbart en eller två personer från varje 
förvaltning medverkar, medan tjänstemännen från samhällsutvecklingskontoret är 
runt 40 personer. Detta i sin tur mynnar ut i att tjänstemännen från de andra 
förvaltningarna får svårt att hävda sig (ibid.). Även Socialchefen (2017) understryker 
detta och betonar vikten av att Social omsorg deltar mer aktivt i samhällsplaneringen 
och bidrar med sina perspektiv.  
 
Social hållbarhet kan främst integreras i planprocessen vid utarbetning av planer. Då 
kan kommunen fundera på hur de anser att ett socialt hållbart samhälle ser ut och 
tillgodogöra sig den forskning som finns inom området (Kommundirektören, 2017). 
Rent objektivt anser Kommundirektören (2017) att kommunen kan ta del av den 
forskning som finns, men även att kommunen själv genomför utredningar. 
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Kommundirektören (2017) betonar att kommunen har genomfört en omfattande 
undersökning med polisen där alla anmälda brott i kommunen kartlades i olika 
kategorier för att tydliggöra var brotten begås och orsaken som ligger till grund för 
dessa. 
 
Enligt Kommunalråd S (2017) kan social hållbarhet integreras i planprocessen genom 
tydligare styrning, vilket exempelvis kan implementeras genom att ta grepp om vilka 
som ska få möjlighet att bo i husen. Kommunalråd S (2017) hävdar att deltagande i 
medborgardialogen är ytterst lågt samt att en överrepresentation av äldre män 
föreligger bland deltagarna. Hon anser att detta bör kompletteras med andra 
metoder för att samla in olika gruppers synpunkter. Ett exempel är att även inkludera 
föreningar och organisationer för att representera medlemmar, vilket följaktligen blir 
en representativ demokrati. Dock anser Kommunalråd S (2017) att detta skulle 
redogöra för en större andel medborgares ståndpunkter och ställningar i olika 
sakfrågor. Även Stadsträdgårdsmästaren (2017) betonar vikten av att inte enbart ta 
hänsyn till samrådsmöten där en viss grupp av människor medverkar, utan även att 
de unga flickorna och kvinnorna som ska använda platsen, beaktas. 
 
Kommunalråd L (2017) menar att kommunen kan integrera social hållbarhet som en 
viktig del i planprocessen genom att sätta upp politiska mål som måste omsättas i 
praktiken för att uppnå social hållbarhet. Inom exempelvis utbildning kan ett sådant 
mål vara att ”alla elever som går ut årskurs nio ska nå godkänt i alla ämnen”, istället 
för att enbart säga: ”vi ska ha Sveriges bästa utbildningskvalitet” (ibid.). 
Kommunalråd L (2017) menar att uppsättning av konkreta mål är vad som krävs 
inom andra nämnder för att integrera begreppet i planprocessen och därefter 
omsätta det i praktiken. FÖP-gruppen (2017) instämmer med detta och framhåller 
vikten av att ha tydliga måldokument och styrdokument som betonar vikten av att 
arbeta med social hållbarhet samt att en definition av begreppet krävs för att 
integrera det mer i planprocessen. Dessutom fordras tydligare mätbara indikatorer 
som exempelvis indikatorn att bygga 10-15 procent hyresrätter. Översiktsplanerare W 
(2017) menar att social hållbarhet bör brytas ner i olika nyckeltal eller tydliga 
målformuleringar. Hållbarhetsstrategen (2017) argumenterar att även en process 
som bejakar hur begreppet tillämpas är nödvändigt för integrera begreppet i 
planprocessen. 

4.5.5 Utmaningar  
Kommundirektören (2017)  hävdar att det faktum att alla tjänstemän inte vet om att 
de arbetar med de sociala frågorna är en utmaning eftersom vid uppföljning av 
resultaten vet de flesta inte vad de har gjort för att utveckla den sociala hållbarheten, 
då de inte är medvetna om vilken del av arbetet som är socialt hållbart. Även FÖP-
gruppen (2017) och Socialchefen (2017) understryker detta som en utmaning.   
 
Planchefen (2017) anser att priserna på bostäderna i kommunen anses vara en 
utmaning när det gäller operationalisering av social hållbarhet. Samtliga 
respondenter på kommunen markerade bostadspriserna som en fundamental 
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utmaning i arbetet med de sociala frågorna. Planchefen (2017) hävdar att de sociala 
frågorna ofta inte går hela vägen i planprocessen, då tillgången på tjänstemän som 
driver de sociala frågorna saknas på kommunen. Detta resulterar i att andra frågor 
som är tekniskt avgörande prioriteras. Vidare anser Planchefen (2017) att en sakfråga 
som komplicerar operationaliseringen av social hållbarhet är att hitta rätt personer 
som kan hjälpa en med exempelvis de sociala frågorna i olika projekt. Även FÖP-
gruppen (2017) instämmer med detta och vidare betonar svårigheterna kring att 
besitta kännedom om vad de anställda inom olika verksamheter på kommunen 
arbetar med. Kommunalråd M (2017) argumenterar att det finns alldeles för många 
hinder för att skapa bostäder för flera målgrupper samt att det är omöjligt att bygga 
billiga hyresrätter i Sverige idag på grund av regleringar och kostnader 
(Kommunalråd M, 2017).   
 
Utredningsledaren (2017) hävdar att en utmaning som kommunen står inför nu när 
det byggs mycket nytt är att behålla stadskänslan och förmedla ”vi-känslan” bland de 
som är bosatta i Täby kommun. Dessutom är en utmaning att åstadkomma en 
heterogen stad med en blandad befolkning i olika åldrar. För närvarande växer 
många upp i kommunen, men flyttar bort under en period för att sedan flytta tillbaka 
när de bildar barn och familj (ibid.). Utredningsledaren (2017) hävdar att invånarna 
anser att Täby kommun har bra kvalitéer på skolor, föreningsliv och miljö, samt är en 
välskött kommun där invånarna önskar att deras barn ska växa upp 
(Utredningsledaren, 2017). Detta understryks även av Planchefen (2017) som vidare 
hävdar att bristen på bostäder är ett hinder för social hållbarhet. Dessutom saknas 
utbud för nyanlända som hittar ett jobb i kommunen och har barn som går i skolan, 
men inte kan hitta en permanent bostad (ibid.).  
 
Kommundirektören (2017) argumenterar att ett stort hinder för social hållbarhet är 
att bostadsbyggandet tar lång tid och att det är väldigt kostsamt att bo i 
bostadsrätterna. De höga kostnaderna blir en konsekvens som mynnar ut i att den 
sociala hållbarheten inte kan uppnås. Detta kan bland annat lösas genom att pressa 
ner de initiala kostnaderna (skatter och avgifter) som finns kopplade till 
bostadsbyggande för att underlätta processen, då byggprocessen tar alldeles för lång 
tid. Kommundirektören (2017) menar att Stockholm har flera allmännyttiga 
bostadsbolag och när marknaden inte bygger på grund av höga kostnader, bygger 
allmännyttan utifrån politiska beslut. Hon menar att allmännyttan används i olika 
syften, men att den inte är en garanti för varken social, ekologisk eller ekonomisk 
hållbarhet. 
 
Kommundirektören (2017) hävdar vidare att kommuner som exempelvis Stockholm, 
Solna och Sollentuna har bättre bostadsutbud genom att planberedskapen har varit 
högre i dessa kommuner, då de sedan några decennier tillbaka har undersökt 
förutsättningarna för förtätning. Följaktligen, har dessa kommuner tagit fram planer 
som redan är färdiga och är i en position där det går snabbare att bygga nytt, då de 
har kännedom om vilka områden inom kommunen som kan bebyggas och vilka som 
inte kan det. Det enda som tar tid är således samråden med invånarna. 
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Kommundirektören (2017) hävdar att Täby kommun som började med detta för 
ungefär sju år sedan, ligger 20 år efter somliga andra kommuner beträffande 
planberedskap.  Hon menar att hög planberedskap är en viktig del i 
samhällsutvecklingen. Även Kommunalråd L (2017) instämmer med detta och menar 
att något som försvårar arbetet med social hållbarhet är att planprocessen går 
långsamt. Utöver detta anser Kommunalråd L (2017) att kommunen har alla 
förutsättningar för att uppnå social hållbarhet i Täby. Kulturchefen (2017) är inne på 
samma spår och hävdar att kommunen inte har några hinder för att arbeta med 
social hållbarhet. Han anser vidare att det är självklart och naturligt att kommunen 
ska arbeta med frågor som trygghet, delaktighet, trivsel och hälsa vid utveckling av 
områden.   
 
Enligt Socialchefen (2017) är en stor utmaning att Täby kommun växer. Därmed bör 
kommunen ta höjd för att möta nya Täbybor och fortsätta arbetet med frågor som 
tillgänglighet och delaktighet för att skapa ett samhälle för alla i Täby. En annan 
utmaning för Social omsorg är att de har ett åtagande och uppdrag att bygga nya 
bostäder. Dock bygger de inga bostäder som verksamhet, vilket innebär att de är 
beroende av att det finns andra som har en vilja att etableras i kommunen och bygga 
bostäder (ibid.).  Stadsträdgårdsmästaren (2017) är inne på samma spår och hävdar 
att en utmaning vid operationalisering av social hållbarhet är att kommunen inte 
själv kan skapa social hållbarhet, utan att det skapas i samverkan med andra aktörer 
som exempelvis entreprenören SL, vilka i sin tur har anställt Arriva som kör bussarna 
till- från- och genom kommunen. Dessutom har Täbyborna ett ansvar att 
tillsammans med kommunen bidra till ökad trygghet, attraktivitet, livlighet och i sin 
tur social hållbarhet. Stadsträdgårdsmästaren (2017) menar att kommunen kan 
möjliggöra mötesplatser men att det är Täbyborna som ska mötas där och stimulera 
platsen (ibid.). Detta betonas dessutom av FÖP-gruppen (2017) som hävdar att de 
kan möjliggöra mötesplatser, men att det är invånarnas ansvar att besöka dessa samt 
öka livligheten och tryggheten på platserna.  
 
Kommundirektören (2017), Socialchefen (2017) och Stadsträdgårdsmästaren (2017) 
anser att en utmaning grundar sig i det faktum att kommunen inte har byggts ut 
sedan 1960–70-talet. Kommundirektören (2017) menar att detta är ett lärande mot 
att bli bättre. Täby centrum är det första stora området som nu snart är färdigbyggt, 
som kommunen kan lära sig utav (ibid.). Även Kommunalråd M (2017) hävdar att en 
stor utmaning är att uppnå en funktionsblandad struktur, då Täby kommun för 
närvarande har en tydlig uppdelning mellan bostadsområden, handel och 
arbetsplatser, med stora barriärer i form av gator och vägar. Stadsträdgårdsmästaren 
(2017) betonar vikten av mötet mellan det befintliga och det som byggs, hur det nya 
möter det gamla.  På 1960-70-talet var funktionsseparering idealet. Dock präglas 
planeringsidealet idag av blandstad med funktionsblandning. 
Stadsträdgårdsmästaren (2017) menar att blandstadstanken handlar om att skapa 
mångfald och bättre kvalitet på serviceutbudet. Det finns många enmansföretag i 
Täby och om kommunen på något sätt stimulerar till en utveckling där dessa flyttar 
ihop och sitter i samma lokal i exempelvis nedre planen av flerbostadshusen, kan det 
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skapa en känsla av trygghet då det finns människor där under dagtid. Vidare 
framhåller hon att kommunen kan planera och bygga en blandstad, men att 
samverkan mellan andra aktörer och framförallt Täbyborna fordras. Kommunen kan 
exempelvis ställa krav på levande bottenvåningar vid uppförande av bostadshus, dock 
måste en ekonomi och ett intresse föreligga för att hyra de lokalerna och driva en 
verksamhet. Dessutom måste kollektivtrafiken byggas ut och då behövs säker 
kundbas för att SL och deras entreprenader ska satsa mer på Täby jämfört med en 
linje i innerstan som har flera tusen resenärer (Stadsträdgårdsmästaren, 2017).  
 
Kommunalråd S (2017) argumenterar att en av de största utmaningarna för henne 
som försöker driva de sociala frågorna är det faktum att social hållbarhet är ett okänt 
begrepp, vilket mynnar ut i att många som hon diskuterar de sociala frågorna med, 
inte har kunskap eller kännedom om dess innebörd. Detta försvårar i sin tur 
kommunikationen mellan olika aktörer. Om kommunen å andra sidan har en 
definition underlättas detta då både tjänstemän och politiker får bättre vetskap kring 
begreppets implikation för kommunen (ibid.). Dessutom framhåller 
Kommunalråd S (2017) att social hållbarhet är en politisk känslig fråga som grundar 
sig i hur det definieras. I grunden är det en ideologisk och värderingsmässig fråga 
som behandlar hur det gemensamma rummet omformas. Dock finns inga krav på att 
definiera det när det tillämpas, vilket anses vara en stor utmaning (Kommunalråd S, 
2017).  
 
En annan utmaning som Kommunalråd S (2017) understryker är svårigheterna att 
rekrytera vissa yrken inom vården, exempelvis vårdbiträdanden och sjuksköterskor. 
Den främsta anledningen till detta grundar sig i det faktum att dessa människor inte 
har förutsättningar att bosätta sig i eller i nära anslutning till kommunen, vilket 
resulterar i att de säger upp sig. Kommunalråd S (2017) framhåller att ett vårdföretag 
i kommunen till och med har funderat på att bygga personalbostäder för att kunna 
uppnå stabilitet i sin personalstyrka och kunna behålla kompetent arbetskraft. Även 
Socialchefen (2017) understryker detta och hävdar att en utmaning avser 
medarbetarnas kompetens och medvetenhet om de sociala frågorna samt förståelse 
för kopplingen mellan det som görs och dess konsekvenser – på kort och lång sikt. 
Tillgången på skicklig personal med relevant utbildning är avgörande för att lyckas 
med utmaningarna (ibid.). 
 
FÖP-gruppen hävdar att en av de största utmaningarna för att uppnå social 
hållbarhet är att få ner bilantalet och bilägandet i kommunen. En annan utmaning 
som uppmärksammas är intressekonflikter. Somliga invånare hävdar att biltrafiken i 
kommunen är alltför omfattande och att den bör minskas, medan andra 
argumenterar att gatorna är helt fulla och antyder att kommunen bör bygga bredare 
vägar för biltrafiken (Översiktsplaneraren G, 2017). Ytterligare en utmaning berör 
bostadsbeståndet i kommunen och det faktum att FÖP-gruppen (2017) har ett 
uppdrag att planera för 10-15 procent hyresrätter, utan några krav på hyresnivåer. 
Dessutom anses skapande av en levande stad med mångfald vara ytterst invecklat 
(Hållbarhetsstrateg, 2017).  
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FÖP-gruppen (2017) anser att när marknaden styr, försvåras arbetet med social 
hållbarhet, då marknaden främst styrs av pengar. Om kommunen hade haft ett 
allmännyttigt bostadsbolag skulle de kunna tillgodose de behov som är nödvändiga 
(ibid.) FÖP-gruppen (2017) argumenterar att just det faktum att Täby kommun är en 
välmående och segregerande kommun, försvårar arbetet med social hållbarhet i 
kommunen. Där anser Hållbarhetsstrategen (2017) att en definition av begreppet 
skulle underlätta. Trafikstrategen (2017) hävdar att mycket handlar om att tydliggöra 
och synliggöra social hållbarhet för att öka kunskapen kring begreppet. FÖP-gruppen 
framhåller att de vill få en ökad kännedom kring vad som förväntas av dem samt 
någon som efterfrågar det i uppföljning. De hävdar att om det efterfrågas, höjs nivån 
av arbetet kring social hållbarhet. Efterfrågan bör främst komma från politiker (FÖP-
gruppen, 2017). Följaktligen anser FÖP-gruppen (2017) att tydligare målsättningar 
fordras. Detta betonas även av Kulturchefen (2017) som hävdar att samarbete mellan 
de olika verksamheterna på kommunen i olika planeringsprocesser är en 
grundläggande utmaning. Kulturchefen (2017)  hävdar att det är viktigt att de sociala 
frågorna finns med samt att det finns någon som kan driva dessa frågor. Även FÖP-
gruppen (2017), Planchefen (2017), Socialchefen (2017) och Utredningsledaren 
(2017) upplever samverkan mellan olika verksamheter som en grundläggande 
utmaning. Kulturchefen (2017) anser vidare att beträffande utmaningar, är politiken 
utmärkande, mer specifikt hur politikerna ser på begreppet samt hur de anser att det 
ska uttryckas i olika styrdokument. Även FÖP-gruppen (2017) instämmer med detta.  

4.5.6 Sociala frågor som kommunen har haft framgång med 
Kulturchefen (2017), Socialchefen (2017), Stadsträdgårdsmästaren (2017) och 
Utredningsledaren (2017), delar åsikt om att kommunen har lyckats väl med att hålla 
ihop och kommunicera ut till invånarna. Dessutom har kommunen haft framgång 
med att uppföra parker och mötesplatser för invånarna, både de som bor i 
kommunen och de som besöker den (ibid.). Utredningsledaren (2017) anser att det 
finns bra grundförutsättningar i Täby med hög medellivslängd, bra ekonomi och låg 
barndomsfattighet. (ibid.).  
 
Kommundirektören (2017) hävdar att kommunen har lyckats väl med utbildning, då 
elevresultateten påvisar höga betyg bland niondeklassare. Kommundirektören (2017) 
hävdar att i princip alla elever klarar godkänt i samtliga ämnen när de går ut skolan, 
vilket är en viktig grund i social hållbarhet. Detta understryks dessutom av 
Kommunalråd L (2017) och Kommunalråd M (2017). Kommunalråd L (2017) hävdar 
att kommunen har lyckats väl med skolan då 92 procent av eleverna uppnår godkänd 
nivå i samtliga ämnen i årskurs nio.  
 
Kommunalråd M (2017) hävdar att Täbyborna identifierar sig väldigt mycket med sin 
kommun och är stolta över att bo i Täby. Han menar att ”Täby centrum är ett embryo 
som inte riktigt har satt sig än”. Kommunalråd M (2017) argumenterar att det är 
alldeles för lite flöde samt att det fortfarande finns en del arbete att utföra där. 
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Involvering av flera aktörer är vad som fordras, dock har kommunen arbetat med det 
på senare tid (ibid.).  
 
Kommunalråd S (2017) framhåller vikten av att social hållbarhet integreras i 
markanvisningar och beträffande Täby park finns begreppet inkluderat i 
hållbarhetsprogrammet som har tagits fram. Detta understryks även av 
Kommundirektören (2017) som hävdar att social hållbar har bearbetats en hel del i 
hållbarhetsprogrammet för Täby park.  
 
FÖP-gruppen hävdar att medborgardialogen är en aspekt som anses ha gått bra. Ett 
verktyg som tillämpades är en webbkarta, där medborgarna kunde markera den bästa 
platsen inom stadskärnan och framföra motiveringar kring det, samt en plats som 
har förbättringspotential. Kommunen erhöll sammanlagt ca 800 svar 
(Översiktsplaneraren G, 2017). Översiktsplaneraren W (2017) hävdar att FÖP-
gruppen har försökt lyfta behoven som finns hos Social omsorg, till exempel äldre 
och funktionshindrade, men att diskussioner kring flyktingar saknas. Beträffande 
hela kommunen, anser FÖP-gruppen (2017) att kommunen har lyckats väl med 
välfärdstjänster som utbildning, äldreomsorg samt att underökningar har visat att 
medborgarna är nöjda med sin kommun.  
 
FÖP-gruppen (2017), Kulturchefen (2017) och Stadsträdgårdsmästaren (2017), anser 
att kommunen har lyckats väl med att bygga parker, uppföra belysning på gångvägar 
och tunnlar samt trygghetsfrågor. Kulturchefen (2017) anser att de har lyckats väl 
med att bygga välbelysta motionsslingor med låga trösklar för att attrahera 
Täbyborna ut till naturen. Kommunen bygger dessutom en jämställd mötesplats för 
äldre ungdomar i Täby centrum, där de har arbetat åtskillig med delaktighet och 
dialoger med ungdomarna för att skapa en mötesplats utifrån deras behov och 
önskemål. Mötesplatsen vänder sig till alla grupper, oavsett kön, sexuell läggning och 
religion (Kulturchefen, 2017). 

4.5.7 Tjänstemännens och politikers bidrag 
Beträffande hur tjänstemän och politiker bidrar till att öka den sociala hållbarheten, 
präglas respondenternas svar av den verksamhet de arbetar inom samt de områden 
de är ansvariga för. Kommundirektören (2017) hävdar att hon kan bidra med att öka 
den sociala hållbarheten genom att inte skriva på de planförslag som hon inte är nöjd 
med och genom den dialog som det skapar i organisationen. Beträffande planfrågor 
och planärenden är det Kommundirektören som ställer krav (ibid).  
 
Socialchefen (2017) hävdar att han aktivt arbetar med social hållbarhet genom att 
försäkra att det genomsyrar alla verksamheters arbete på ett systematiskt sätt. Det 
anses vara svårt att följa upp mål på grund av svårigheter med indikatorer. 
Beträffande uppnådd trygghet, studeras det ofta genom att fråga människor, vilket är 
subjektiva indikatorer. Dock eftersöker de även objektiva indikatorer som visar om de 
har rättsatsade resurser. Socialchefen (2017) framhåller vidare att han kan bidra med 
att öka den sociala hållbarheten genom att säkerställa att de som behöver hjälp, får 
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det och genom att hålla människors lika värde som en central fråga inom 
socialtjänsten. Även Planchefen (2017), Stadsträdgårdsmästaren (2017) och 
Utredningsledaren (2017) hävdar att de genom sina arbeten bidrar med att öka 
tryggheten i kommunen. Stadsträdgårdsmästaren (2017) anser hon främst kan bidra 
till att öka den sociala hållbarheten genom att skapa angenäma mötesplatser för 
invånarna att vistas i. Kulturchefen (2017) hävdar att han bidrar med att öka den 
sociala hållbarheten genom att vara en god ambassadör för de sociala frågorna och 
ständigt arbeta med dessa frågor utifrån hans position. Dessutom är det av stor vikt 
att se till att frågorna finns med på agendan samt att frågan är aktuell hos 
kommunens ledningsgrupp (ibid.).  
 
Beträffande politikerna, arbetar de med social hållbarhet i olika grader. 
Kommunalråd L (2017) och Kommunalråd M (2017) hävdar att de inte arbetar 
operativt med social hållbarhet. Kommunalråd M (2017) menar att som politiker, är 
han kravställare och beställare. Det är hans uppgift att säkerställa att kommunen får 
ut det som har beställts. Kommunalråd M (2017) anser att han kan bidra med att 
driva på vikten av samverkan, dialog och delaktighet tidigt i processen. Vidare 
framför Kommunalråd M (2017) ”det är vi som är ansvariga för styrningen och 
budgeten, så det handlar om att skapa förutsättningar för organisationen att leverera 
det som efterfrågas”.  Kommunalråd L (2017) hävdar hon arbetar mycket med 
tillgänglighet och inkluderande lärande, där avsikten är att alla ska ha rätt att 
utvecklas till sin maximala potential utifrån deras personliga förutsättningar och 
utgångspunkter. Vidare anser Kommunalråd L (2017) att hon kan bidra med att öka 
den sociala hållbarheten genom att ständigt ha social hållbarhet i tankarna vid beslut 
samt att se till att de beslut som tas har en positiv inverkan på alla invånare i 
kommunen. Kommunalråd S (2017) anser däremot att hon arbetar aktivt med social 
hållbarhet då hon skriver debattartiklar kring begreppet samt att det utgör ett av 
hennes teman i fullmäktige. Kommunalråd S (2017) menar att genom att synliggöra 
de sociala frågorna i debatter och olika forum samt att prata mer om social 
hållbarhet, kommer att bidra till att begreppet får mer sammanhang och större 
betydelse än vad det har idag.   
 
FÖP-gruppen (2017) framhåller att de bidrar med att öka den sociala hållbarheten 
genom att bland annat:  
 

§ Skapa målpunkter och mötesplatser för olika grupper av människor. 
§ Skapa rörelse genom att förenkla för gående och cyklister. 
§ Utveckla stråk som binder ihop olika delar av kommunen. 
§ Bygga bort otrygga platser som gång- och cykeltunnlar genom att planera för 

nya parkeringslösningar eller belysning. 
§ Bygga fler bostäder som är mindre i storlekarna och även om dessa kan vara 

dyra, öppnar det upp för en ny målgrupp som inte finns i kommunen idag.  
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4.5.8 Sociala frågor som kommunen behöver arbeta ytterligare med 
Enligt Planchefen (2017) är tidsaspekten och resurser de två grundläggande 
faktorerna som kommunen behöver arbeta vidare med för att förbättra sitt arbete 
med social hållbarhet, något som samtliga respondenter på kommunen påpekar. 
 
Kommundirektören (2017) hävdar att kommunen bör ytterligare arbeta med att 
skapa större tillgång på bostäder samt allmänt fokusera mer på trygghetsfrågan. 
Utredningsledaren (2017) är inne på samma spår och menar att kommunen bör 
arbeta med trygghetsfrågan bredare och se till människorna i kommunen känner sig 
trygga att ta sig från punkt A till B, att eleverna känner sig trygga i skolan och 
verksamheterna är försedda med verktyg så att de kan arbeta med dessa frågor. Detta 
understryks även Socialchefen (2017) som hävdar att kommunen bör bli bättre på att 
marknadsföra sig som en bra verksamhet. Han anser att kommunen bör arbeta med 
att förstärka varumärket Täby och då spelar flera faktorer in som exempelvis: närhet 
till jobbet, goda kommunikationer, bra skolor och att känna trygghet som en ny 
boende i kommunen. Han hävdar att ”människor ska vilja bo och arbeta i Täby” 
(Socialchefen, 2017). Detta betonas även av Stadsträdgårdsmästaren (2017) som 
hävdar att Täby kommun arbetar mycket med dess invånare och att de sociala 
frågorna präglar alla verksamheters arbeten, men att detta inte marknadsförs som 
somliga andra kommuner.  
 
Planchefen (2017) anser att det är oklart hur kommunen arbetar med social 
hållbarhet samt vilka politiska styrmedel kommunen har, vilket försvårar 
appliceringen av begreppet. Ett exempel är att kommunen inte går hela vägen i olika 
sakfrågor som exempelvis frågor kring upplåtelseformer. Trots att kommunen tar ett 
steg i rätt riktning och bygger hyresrätter i Täby park, görs inget åt prisbilden, vilket 
resulterar i att endast en viss grupp av invånare har de ekonomiska förutsättningarna 
för att bo i Täby kommun (ibid.). Planchefen (2017) menar att kommunen bör göra 
vissa avsteg som att sänka priserna, annars lyckas inte kommunen fullt ut. Därmed 
blir markanvisningen avgörande då denna styr dessa sakfrågor (ibid.). FÖP-gruppen 
(2017) är inne på samma spår som Planchefen (2017) angående markanvisningen och 
hävdar vidare att ett annat sätt att arbeta med social hållbarhet är att formulera vissa 
sociala utvärderingskriterier i markförsäljningar, som exempelvis blandade 
upplåtelseformer och hyresnivåer. Detta innebär följaktligen att vissa parametrar i 
markanvisningspolicyn bör vridas (ibid.). Vidare betonar FÖP-gruppen (2017), 
Socialchefen (2017) och Utredningsledaren (2017) vikten av att erbjuda hyresrätter 
till rimliga priser för att åstadkomma mångfald i kommunen. Enligt Socialchefen 
(2017) behövs fler hyresrätter med hyror som är anpassade efter människor med 
olika ekonomiska förutsättningar. I Täby har det, sedan 50–60-talet varit tydligt från 
politiskt håll, att de som bor i Täby äger sin bostad (Socialchefen, 2017). Det är nu 
den inriktningen ändras i samband med de nya utvecklingsprojekten (ibid.). 
Kommunalråd M (2017) argumenterar att en stor utmaning är att uppnå en 
funktionsblandad struktur, då Täby kommun för närvarande har en tydlig 
uppdelning mellan bostadsområden, handel och arbetsplatser, med stora barriärer i 
form av gator och vägar. 
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Stadsträdgårdsmästaren (2017) hävdar att det är viktigt att ytterligare stimulera att 
parkerna används. Detta kan bland annat göras genom att räkna besöksantalet till 
olika parker samt undersöka vilka faktorer besökarna anser är bra och de aspekter 
som kan förbättras (Stadsträdgårdsmästaren, 2017). Enligt Socialchefen (2017) har 
kommunen inte utvecklat effektiva system för att följa upp arbetet med de sociala 
frågorna och se effekterna av dem för att skapa ett lärande inför framtiden. 
Socialchefen (2017) hävdar vidare att beträffande människors lika värde, som står i 
centrum i Täby kommuns arbete, handlar det åtskilligt om inkludering och att 
motverka segregation. 
 
Kommunalråd S (2017) hävdar att när kommunen bjuder in entreprenörer, upplevs 
de ha ett större intresse av att sälja in social hållbarhet, än vad kommunen har. Dessa 
entreprenörer diskuterar bland annat hur begreppet kan integreras i deras 
projektering samt hur det kan byggas in i processen (ibid.). Kommunalråd 
S (2017) anser att hon upplever att kommunen till viss mån ligger efter visavi de som 
yrkesmässigt arbetar med social hållbarhet.  
 
Kommunalråd M (2017) hävdar att det är av stor vikt att tidigt börja en dialog med 
andra aktörer innan planarbetet formellt påbörjas, eftersom det anses ge bättre 
slutresultat. En annan fråga som kommunen bör lägga större fokus på är 
integrationsfrågan (FÖP-gruppen, 2017; Kommunalråd L, 2017; Kommunalråd M, 
2017). Vidare betonas vikten av att ha förutsättningar att ta hand om de nyanlända på 
bästa möjliga sätt (Kommunalråd M, 2017). I denna fråga anses bostadsfrågan vara 
den största utmaningen. Kommunalråd M (2017) hävdar att kommunen har skola, 
språk och arbetsplatser för asylsökande, men att bostäder saknas. Även 
Kommunalråd L (2017) är inne på samma spår och hävdar att en viktig fråga just nu 
är att skapa nya bostäder för nyanlända och då är det av stor vikt att dessa får samma 
möjligheter som andra invånare beträffande skola, utbildning och bostad. 
Kommunalråd M (2017)  betonar även vikten av trygghetsarbete samt att försäkra att 
både befintliga Täbybor och de nya som flyttar in i kommunen, trivs (ibid.). Båda 
FÖP-gruppen (2017) och Kommunalråd S (2017)  anser att kommunen bör ta ett 
större ansvar för flyktingmottagandet.  
 
Kommunalråd S (2017) hävdar att för att definiera social hållbarhet behöver 
kommunen i första hand definiera begreppets innebörd för Täby kommun. Dessutom 
behöver kommunen föra upp de lika högt på dagordningen som ekologisk hållbarhet. 
Detta skulle tillföra begreppet tyngd och direktiv i de kommunala dokumenten, som 
exempelvis kommunens markanvisning (Kommunalråd S, 2017).  Vidare hävdar 
Kommunalråd S (2017) att ”Täby kommun är en av de sämsta kommunerna i 
Stockholms län på att möjliggöra för unga att bo i kommunen”. De unga kan inte bo i 
kommunen då utbudet av bostäder saknas för den åldersgruppen samt de 
förutsättningar som dessa har. Hon menar att kommunen bör bygga fler 
ungdomsbostäder för att attrahera ungdomar till kommunen. Ett sätt att lösa detta är 
genom att införa krav på att endast ungdomar av en viss ålder – exempelvis 18–28 år, 
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har möjlighet att bo i dessa ungdomsbostäder, därefter bör kontraktet lämnas till 
någon annan (Kommunalråd S, 2017).  
 
Kommunalråd L (2017) hävdar att hon som politiker gärna hade velat ha bättre koll 
på hur tjänstemännen på kommunen arbetar med social hållbarhet. Vidare hävdar 
Kommunalråd L (2017)  att kommunen ständigt ska utforska andra kommuner, hur 
de arbetar med social hållbarhet och hur Täby kan bredda sina kunskaper utifrån 
deras framgångar och motgångar. Kommunalråd L (2017) betonar dessutom vikten 
av att göra uppföljning för att utvecklas i arbetet mot ett mer socialt hållbart 
samhälle. Hon hävdar att kommunen ständigt måste arbeta med sociala frågor som 
skola, jobb, bostäder och äldrefrågor.  
 
För att förbättra arbetet med social hållbarhet anser FÖP-gruppen (2017) att det 
behövs tas med i hälsokonsekvensbedömningen (HKB) som en egen rubrik. Detta 
understryks även av Kulturchefen (2017) som menar att ett sätt att förbättra 
kommunens arbete med social hållbarhet är att begreppet syns tydligare i de 
kommunala dokumenten samt att det uttrycks särskilt i verksamhetsplanen och 
andra styrdokument. Vidare anser FÖP-gruppen (2017) att det kan vara svårt att 
hitta rätt nivå vid arbete med sociala frågor och att ha kännedom om vem/vilka 
ansvaret ligger på. Olika planer utarbetas av olika förvaltningar och ibland kan detta 
skapa förvirring kring hur mycket en förvaltning bör fokusera på en viss fråga eller ett 
visst område. FÖP-gruppen (2017) hävdar att de säkerligen skulle vara hjälpta av 
någon vedertagen process eller ansvarsbeskrivning kring arbetet med social 
hållbarhet.  
 
Att förenkla kontakttagandet och kontaktvägar är en viktig stödfunktion, enligt 
Hållbarhetsstrategen (2017). Dessutom efterfrågar FÖP-gruppen (2017) mer kunskap 
kring social hållbarhet som begrepp. Den sociala hållbarhetsdimensionen förknippas 
ofta med den ekologiska för att en vedertagen definition inte har formulerats, vilket 
resulterar i att tjänstemännen inte har någon kännedom om vad begreppet innebär 
för Täby kommun. Detta framhålls av flera respondenter på kommunen. Dessutom 
bör de sociala frågorna vara politiskt gångbara, vilket begränsar tjänstemännens 
arbete med social hållbarhet (FÖP-gruppen, 2017). FÖP-gruppen (2017) menar att ett 
annat sätt att arbeta med social hållbarhet är att formulera vissa sociala 
utvärderingskriterier i markförsäljningar, som exempelvis blandade upplåtelseformer 
och hyresnivåer. Exploateringsstrategen (2017) hävdar att de kriterier för utvärdering 
av markanvisningar som förekommer i kommunens riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal är vägledande men inte bindande. Dessa kan, genom politiskt 
beslut i varje enskilt projekt, tillämpas så att önskat resultat uppnås. 
Utvärderingskriterier är möjliga att anpassa för varje enskilt markanvisningstillfälle. 
 
Kulturchefen (2017) anser att kommunen skulle behöva arbeta mer operativt med 
social hållbarhet. Han hävdar att ”en stödfunktion skulle kunna vara att hjälpa i 
processarbeten, hålla föreläsningar och skapa bättre förståelse kring begreppet i olika 
verksamheter på kommunen”. Trygghetsfrågorna är de viktigaste frågorna som 



 
 

 73 
 

medborgarna sätter främst, att kunna vistas i trygga miljöer, både inomhus och 
utomhus. Dessutom bör kommunen arbeta mer med hälsofrågorna då dessa frågor är 
essentiella (ibid.). Kulturchefen (2017) hävdar att den fysiska inaktiviteten har ökat, 
särskilt hos ungdomarna. Han hävdar vidare att det är av stor vikt att bygga 
mötesplatser där de kan samlas. ”Det är av stor vikt att kunna hitta verktyg för att 
involvera medborgarna i planprocesserna” (Kulturchefen, 2017). Kulturchefen (2017) 
menar att många är enkättrötta och att kommunen bör hitta verktyg för att få 
medborgarna delaktiga i sitt närsamhälle. 
 
FÖP-gruppen (2017) hävdar att det är fördelaktigt att ha en person eller 
referensgrupp som följer upp och ser till att de sociala frågorna prioriteras i olika 
projekt. Dessutom anses detta vara fördelaktigt då frågor och funderingar kring 
begreppet kan lyftas med den personen/gruppen som har mer kännedom om sociala 
frågor för att tillföra mer klarhet och få rekommendationer vid behov (ibid.). 
Kommundirektören (2017) och Socialchefen (2017) håller inte med om detta och 
argumenterar att de inte anser att kommunen behöver specifika personer som 
arbetar med social hållbarhet, då detta anses vara ineffektivt och mynna ut i att alla 
andra inom organisationen slappnar av och lämnar arbetet med de sociala frågorna 
till den personen/gruppen som är ansvarig(a) för de sociala frågorna. 
Kommundirektören (2017) hävdar att kommunen istället bör bli bättre på att 
genomföra uppföljande analyser av vad som har åstadkommits och analysera 
utfallet. Detta mynnar ut i att kommunen blir bättre på att följa upp resultaten 
systematiskt. Även FÖP-gruppen (2017), Kommunalråd M (2017) och Socialchefen 
(2017) betonar vikten av att kunna följa upp arbetet med social hållbarhet för att 
erhålla kunskap kring vilka faktorer som har gått bra och de aspekter som behöver 
vidare arbete. Kommunalråd M (2017)  hävdar att det är av stor vikt att skapa lärande 
eftersom det är enkelt att ställa krav, men om det inte följs upp kan kommunen inte 
erhålla kännedom om de misstag som har gjorts och hur det kan rättas i framtida 
projekt.  

4.5.9 Experternas synpunkter om Täby kommun 
I Täby park arbetar kommunen en hel del med sociala mål och indikatorer (Papatoni, 
2017). Dock anser Papatoni (2017) att det är alldeles för många indikatorer samt att 
många av dem går in i varandra och bör slås ihop. Det stora antalet indikatorer, 
resulterar i att den sociala hållbarheten och därmed indikatorerna blir otydliga. 
Hellström (2017) framhåller att en nackdel med sociala indikatorer är att de enbart 
utgår från det kvantitativa, exempelvis att mäta hur människor mår, vilket inte säger 
mycket. Hellström (2017) hävdar att det är bättre att vara på plats och fråga 
människor. Han menar att: ”vissa jobbar med att det ska vara x meter till cykelväg 
eller skola, på ett sätt hänvisar det till vilka frågor som är viktiga men det här med 
absoluta måtten, tror jag inte på”.  
 
Vid upphandling av byggherre är det essentiellt att inkludera sociala frågor i 
markanvisningen, vilket Täby kommun har gjort när de har skrivit sitt 
hållbarhetsprogram för Täby park, som även inrymmer social hållbarhet (Hellström, 
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2017.). Hellström (2017) menar att om dessa frågor integreras på systemnivå, 
försvårar det för byggherren att ”peta i dokumenten” då hela systemet kan ändras. 
Detta kan även resultera i att byggherren går med på att exempelvis hålla hyrorna 
nere och tjäna mindre pengar på kort sikt, som de kan få igen av andra skäl, som 
exempelvis att människor trivs i området. Då är det viktigt att byggherren inte enbart 
bygger, utan även förvaltar (Hellström, 2017). 
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Kapitel 5. Sammanfattande analys  
I detta kapitel kommer fallstudieanalysen av Täby kommun att studeras i relation till 
de aspekter som lyfts i teorikapitlet, inklusive expertintervjuerna. Analysen består av 
två större delar, varav den ena behandlar konceptualiseringen av social hållbarhet 
och den andra operationaliseringen av begreppet.  

5.1 Konceptualisering av social hållbarhet i Täby 

5.1.1 Definition av social hållbarhet i Täby 
Denna studie visar att en allmän definition av social hållbarhet inte existerar utan 
snarare att enskilda definitioner av begreppet bör formuleras inom organisationer 
samt skilda utvecklingsprojekt för att konceptualisera begreppet i just den 
organisationen eller det projektet.  Täby kommun har formulerat en definition av 
social hållbarhet i den fördjupade översiktsplanen som framhåller begreppets 
innebörd för det projektet. Dock förekommer ingen generell definition som 
framhåller begreppets innebörd för hela kommunen, vilket har resulterat i att 
tjänstemännen på kommunen inte har kännedom om vad social hållbarhet innebär 
för kommunen eller hur de ska omsätta den kunskap de besitter kring begreppet i 
praktiken. Detta kan framförallt konstateras från intervjuerna då majoriteten 
respondenterna belyste om ovissheten kring begreppets definition för kommunen. 
Både samhällsplanerarna och vissa verksamhetschefer hävdar att detta försvårar 
uppföljningar av olika projekt. Två av de tre politikerna som intervjuades menar att 
kommunen kan använda den definition som används i Stockholm. Dock visar denna 
studie att kommunen bör formulera en egen definition som passar in i kommunens 
egna förutsättningar, utmaningar samt framtida mål. En anledning är att Täby 
kommun skiljer sig från exempelvis Stockholms kommun och därför skulle samma 
definition för både kommunerna inte vara passande. Även Papatoni (2017) betonar 
detta och menar att social hållbarhet är ett orienteringsbegrepp, vilket innebär att 
dess innebörd skiljer sig inom olika organisationer baserad på deras förutsättningar 
och mål. Detta understryks dessutom av Olsson (2012), som beskriver social 
hållbarhet som ett orienteringsbegrepp. Foot och Ross (2004) är inne på samma spår 
och argumenterar vidare att en definition av social hållbarhet inte är nog, utan att de 
inblandade parterna bör utveckla ramverk och policydokument för hur det ska 
operationaliseras. Detta innebär att Täby kommun bör ta fram policydokument som 
behandlar de sociala frågorna mer ingående och tydliggör kommunens inriktning. 

Enligt litteraturen konceptualiseras social hållbarhet genom att: 

1. En definition av begreppet formuleras och nyckelord som är relaterade till 
social hållbarhet tas fram. 

2. Sociala indikatorer samt en modell/matris/tillvägagångssätt av något slag 
utvecklas för att synliggöra de sociala konsekvenserna av utvecklingsprojektet.  

3. Social hållbarhet arbetas med operativt.  
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Täby kommun har lagt mest fokus på steg 2, då både mål och sociala indikatorer har 
utvecklats i samband med utbyggnaden av Täby park. Dock har kommunen ingen 
vedertagen process eller matris som används för att studera och analysera de sociala 
konsekvenserna av olika projekt. Täby kommun har således inte konceptualiserat 
social hållbarhet, då kommunen inte har generell definition av begreppet och saknar 
dessutom en matris/tillvägagångssätt för att operativt arbeta med de sociala 
frågorna. För att kommunen ska utveckla sitt arbete med social hållbarhet är det av 
högsta relevans att dessa punkter tas hänsyn till och verkställs. Kommunen behöver 
därmed arbeta ytterligare med steg 1 och 2 på kommunalnivå, vilket innebär att 
formulera en definition av begreppet för hela kommunen samt ta fram en 
modell/tillvägagångssätt, för att i sin tur åstadkomma steg 3 och operativt använda 
begreppet genom den framtagna definitionen, de sociala indikatorerna och 
modellen/tillvägagångssättet.    

Trots att en allmän definition av social hållbarhet inte existerar, förekommer ett antal 
”accepterade” definitioner av begreppet. Den definition som denna studie utgår från 
har formulerats av Polése och Stren (2000) och betonar bland annat kultur, 
integration, livskvalitet och mångfald som viktiga nyckelbegrepp. Dessa 
nyckelbegrepp diskuterades även av respondenterna på Täby kommun. Denna studie 
visar vidare att många begrepp som vanligen relateras till den ekologiska 
hållbarheten även kan kopplas till den sociala hållbarheten. Ett sådant exempel är 
resiliens, som betecknar samhällets förmåga att motstå förändringar. Kommunalråd 
M (2017) framhåller resiliens som ett viktigt begrepp inom social hållbarhet. Detta 
understryks även av Adger (2000) och Magis (2010) som både bedömer resiliens som 
en viktig indikator av social hållbarhet. Dessa författare menar att social resiliens bör 
uppmärksammas mer för att förbereda samhället för framtida osäkerheter. Detta 
framhålls dessutom av Hellström (2017) som menar att kommuner bör skapa robusta 
system som kan ta emot oväntade förändringar som exempelvis immigranter eller 
naturkatastrofer. Täby kommun anvisades 273 immigranter år 2016, men tog enbart 
emot ca 100. Utifrån detta kan konstateras att kommunen för närvarande inte är 
resilient samt inte har robusta system för att klara av oväntade förändringar. 
Kommunalråd M (2017) hävdar att en anledning till att fler asylsökande inte kan tas 
emot är på grund av bostadsbeståndet. Han menar att kommunen har alla andra 
funktioner som exempelvis, skola, jobb och fritidsaktiviteter att erbjuda immigranter. 
Ett annat begrepp som vanligen relateras till den ekologiska hållbarheten är hälsa, 
som de kommunala dokumenten främst relaterar till miljöfrågor som exempelvis 
växtliv, giftfria miljöer och buller. Därmed bör arbeta vidare med resiliens och hälsa 
inom den sociala hållbarheten och bland annat ändra utbudet i bostadsbeståndet för 
att möjliggöra för andra grupper att bosätta sig i kommunen samt fokusera mer på 
invånarna fysiska och psykisks hälsa. 

5.1.1.1 Behov av att formulera en definition i Täby  
De anställda på Täby kommun har delade meningar kring huruvida en definition av 
social hållbarhet är nödvändigt. Ett argument som somliga tjänstemän och politiker 
på kommunen framhäver mot att formulera en definition av begreppet är att det är 
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ett komplext och mångfacetterat begrepp med många betydelser. Dock framhåller 
litteraturen detta som ett av huvudargumenten till att organisationer formulerar en 
egen definition av social hållbarhet för att möjliggöra, synliggöra och i viss mån 
förenkla arbetet med social hållbarhet. Om en definition och därigenom en 
konceptualisering av begreppet inte genomförs, försvåras arbetet med de sociala 
frågorna samt uppföljningar av olika utvecklingsprojekt. Det är dock beaktansvärt att 
samtliga respondenter i FÖP-gruppen anser att en definition av begreppet behövs. Då 
denna grupp består av tjänstemän som i större utsträckning arbetar med social 
hållbarhet operativt, kan deras synpunkter antas vara av stor vikt och det faktum att 
dessa eftersöker en definition av begreppet för att underlätta deras arbete, betonar 
vikten av att kommunen utvecklar en definition som grundar sig på dess innevarande 
förutsättningar och framtida mål.  

5.1.1.2 Viktigt vid formulering av en definition 
Då Täby kommun är organiserad utefter olika verksamhetsområden som samarbetar 
inom olika projekt, är det av stor vikt att de olika verksamhetsområdena medverkar 
vid utveckling av en definition, vilket understryks av McKenzie (2004). McKenzie 
(2004) anser att definitionen av social hållbarhet bör vara användbart i en 
tvärvetenskaplig kontext. Detta innebär att definitionen bör baseras på hur 
tjänstemännen inom de olika verksamhetsområdena tolkar social hållbarhet och vilka 
värden dessa anser inryms i begreppet. Denna uppsats studerar hur tjänstemän inom 
de olika verksamheterna på kommunen tolkar och arbetar med social hållbarhet, 
vilket kan användas som ett underlag när en definition av begreppet formuleras i 
kommunen. McKenzie (2004) menar att när en definition utvecklas i samband med 
ett specifikt projekt bör det tydliggöras om det är summan av hela projektet som 
mäts, eller om definitionen och således mätsystemet redogör för och refererar till en 
specifik del av projektet. Dock bör Täby kommun tänka på att definitionen som 
formuleras och mätsystemet som utvecklas, innefattar hela projektet, då målet bör 
vara att hela projektet ska vara socialt hållbart och inte enbart en viss del av 
projektet. Därmed bör summan av hela projektet mätas och tas hänsyn till.    

5.1.1.3 Social hållbarhet i FÖP:en och ÖP:en 
Det kan konstateras att den sociala hållbarheten åskådliggörs betydligt mer i den 
fördjupade översiktsplanen jämfört med översiktsplanen, då begreppet behandlas 
mer djupgående i FÖP:en. Detta kan bland annat konstateras från de tre 
stadsbyggnadsprinciper som har formulerats i FÖP:en, vilka bland annat framhäver 
sociala frågor som: minskade barriärer, trygghet och sammanhållen stad. Kommunen 
har dessutom formulerat en definition av social hållbarhet i FÖP:en och utvecklat 
sociala indikatorer i samband med hållbarhetsprogrammet för Täby park. I 
översiktsplanen förekommer varken en definition av begreppet eller riktlinjer kring 
hur den sociala hållbarheten kan uppnås.  
 
I FÖP:en för Täby stadskärna har en definition av social hållbarhet formulerats som 
visar begreppets innebörd för stadskärnan. Dock förekommer inga redogörelser för 
hur definitionen har utvecklats eller vad den baseras på. Pepperdine (2001) betonar 



 
 

 78 
 

vikten av att inkludera medborgarna i arbetet med social hållbarhet och erhålla deras 
subjektiva ståndpunkter, då människorna är en central del av social hållbarhet. Detta 
innebär att vid utveckling av en definition bör den dels baseras på tjänstemännens 
och politikernas expertis, dels invånarnas ståndpunkter. FÖP-gruppen (2017) hävdar 
att definitionen som har formulerats i FÖP:en baseras på flera olika organisationers 
definitioner samt den definition som har uttryckts i Citylab. Dock nämns inte om/hur 
medborgarna har tagits hänsyn till i utvecklingen av definitionen.  
 
Den sociala hållbarhetsdefinitionen som är formulerad i FÖP:en framhåller att den 
ekonomiska och sociala hållbarheten ska uppnås inom den ekologiska hållbarhetens 
ramar, vilket följaktligen innebär att den sociala hållbarheten ska uppnås på den 
ekologiska hållbarhetens villkor. Detta ser litteraturen som problematiskt, då de tre 
dimensionerna bör ges någorlunda samma vikt. Istället bör Täby kommun formulera 
följande gällande den hållbara utvecklingen i FÖP:en ”De ekologiska, ekonomiska 
och sociala hållbarhetsdimensionerna är kopplade till varandra och bör därmed 
tilldelas lika mycket uppmärksamhet. Detta då hållbara samhällen är beroende av 
tillväxt, grundläggande mänskliga behov och ett fungerande ekosystem”. I 
definitionen av begreppet har vidare följande formulerats: ”I Täby stadskärna 
möjliggörs möten mellan människor av olika bakgrund, samhällsklasser och kulturer 
då stadskärnan planeras för olika typer av bostäder avseende boendeform, 
upplåtelseformer och storlekar”. Dock sägs inget om prisbilden. Boverket (2017) 
framhåller att den enskild största anledningen till att människor av olika bakgrunder 
och samhällsklasser inte kan integreras i vissa samhällen är ekonomiska 
förutsättningar och inte upplåtelseformer eller storlekar på bostäderna. Kommunen 
bör därmed antingen ta bort/ändra den meningen eller ändra prisbilden och erbjuda 
billigare hyresrätter och bostadsrätter till invånarna.       

5.1.1.4 Begreppshantering 
Begreppshantering anses vara en annan viktig aspekt i arbetet med social hållbarhet. 
I detta arbete studerades begreppshantering i kommunens översiktsplan och 
fördjupade översiktsplan för Täby stadskärna. Detta genomfördes genom att begrepp 
som är relaterade till social hållbarhet studerades i dokumenten. Dessutom 
undersöktes om dessa var förklarade. Vid genomgång av den fördjupade 
översiktsplanen förekommer ett antal begrepp som exempelvis: socialt kapital, 
aktörer och ekosystemtjänster, vilka kan vara svårbegripliga för invånarna som läser 
FÖP:en. Även i översiktsplanen förekommer liknande ord som inte är förklarade. 
Hellström (2017) hävdar att tjänstemän och experter som arbetar med social 
hållbarhet bör använda begrepp som andra utanför professionen begriper samt att 
komplicerade begrepp antingen bör undvikas eller klargöras. Hellström (2017) menar 
att om de inblandade aktörerna inte förstår olika begrepp, är det meningslöst att 
anordna möten av olika slag.  

5.1.2 Sociala hållbarhetsdimensioner i Täby 
Tjänstemännen och politikerna på Täby kommun belyste om flera av de 
hållbarhetsdimensioner som Colantonio och Dixon (2009) hävdar tillämpas vid 
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konceptualisering av social hållbarhet (se figur 21). Vid ett första intryck ansågs 
medarbetarna på kommunen ha goda kunskaper kring de förekommande 
hållbarhetsdimensionerna som finns i litteraturen, då de allra flesta 
hållbarhetsdimensioner inom social hållbarhet diskuterades under intervjuerna. 
Dock berättade flera tjänstemän på kommunen att de hade läst på om social 
hållbarhet på internet under förberedelserna inför intervjuerna. Detta visar vidare att 
tjänstemännen på kommunen upplever att de behöver mer kunskap kring begreppet 
och dess generella innebörd för kommunen.  
 
Sociala hållbarhetsdimensioner i 
litteraturen  

Sociala hållbarhetsdimensioner i Täby 

Bostäder och miljömässig hälsa Hälsa 

Deltagande, inflytande och tillgång Inkludering 

Demografiska förändringar (åldrande, migration 
och rörlighet) 

Jämlikhet 

Hälsa och trygghet Jämställdhet 

Identitet: känsla av plats och kultur Resiliens 

Social blandning och sammanhållning Trivsel 

Sysselsättning Trygghet 

Utbildning och kompetens Utbildning 

Välbefinnande, lycka och livskvalitet  

Figur 21. Sociala hållbarhetsdimensioner som förekom i litteraturen respektive under intervjuerna på 
Täby kommun. 

 
Kulturchefen (2017) anser att kommunens invånare har blivit mer fysiskt inaktiva, 
vilket är ett argument till att kommunen bör arbeta mer med hälsofrågor. Dessutom 
betonades hälsa som ett viktigt nyckelbegrepp inom social hållbarhet av samtliga 
respondenter, experter samt tjänstemännen och politikerna på Täby kommun. Vidare 
framhåller litteraturen hälsa som ett stort och viktigt område inom social hållbarhet. 
Papatoni (2017) hävdar att hälsa går att sätta värde på samt att alla organisationer 
borde involvera det i det sociala hållbarhetsarbetet, då det utgör en fundamental 
beståndsdel av social hållbarhet. Vidare framhåller Boström (2012) hälsa som en 
materiell dimension av social hållbarhet. Boström (2012) menar att de materiella 
dimensionerna bör vara bättre kopplade till de formella aspekterna, vilket bland 
annat innebär att ha tillgång till information samt att olika aktörer deltar i processer 
och har medinflytande. Detta i sin tur innebär att invånarna i Täby kommun bör 
inkluderas när hälsofrågorna och andra sociala frågor bearbetas för att skapa ett 
samband mellan begreppets konceptualisering och operationalisering. 

5.1.3 Sociala indikatorer 
Hållbarhetsprogrammet som har utarbetats för Täby park består av ett 40-tal mål, 
varav drygt 20 mål är relaterade till social hållbarhet och vissa har tilldelats sociala 
indikatorer. Dessa indikatorer består dels traditionella sociala indikatorer, dels 
indikatorer för social hållbarhet, som Colantonio och Dixon (2009) nämner. Detta 
då indikatorerna är dels kvantitativa och målinriktade, dels utgörs av processer och 
är strategiska. Papatoni (2017) betonar vikten av att organisationer som arbetar med 
social hållbarhet inte formulerar alltför många mål och sociala indikatorer då detta 
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kan resultera i att dessa prioriteras bort under processens gång. Papatoni (2017) 
hävdar att organisationer snarare borde upprätta ett övergripande mål som följs upp 
under hela processens gång. Dock är det viktigt att Täby kommun inte enbart 
fokuserar på det sociala målet, utan även att andra sociala frågor tas hänsyn till.  

Noll (2002) betonar vikten av att indikatorsystemet inte innefattar fler indikatorer än 
mängden som behövs för lämplig mätning.  Hållbarhetsprogrammet för Täby park 
har alltför många mål och indikatorer. Den stora andelen indikatorer, resulterar i att 
den sociala hållbarheten och därmed indikatorerna blir otydliga (Papatoni, 2017), 
vilket Noll (2002) markerar som en av de grundläggande anledningarna till att 
många sociala indikatorer prioriteras bort i planprocessen. Detta innebär att 
kommunen i framtida arbeten bör framställa färre sociala mål och indikatorer som 
dessutom är enklare att följa upp under- och efter planprocessen.  

Denna studie visar att den mest lämpliga proceduren för att mäta social hållbarhet är 
genom en uppsättning indikatorer. I utvecklingen av Täby kommun bör en blandning 
av kvalitativa och kvantitativa indikatorer förekomma när sociala indikatorer 
framställs i olika projekt.  De två experterna som har intervjuats betonar vikten av att 
inkludera kvalitativa indikatorer, då dessa säger en hel del om vad olika människor 
anser om olika sociala frågor. Dock argumenterar Papatoni (2017) att sociala 
indikatorer som ska värderas i förhållande till andra indikatorer (exempelvis 
ekologiska och ekonomiska) måste vara kvantitativa. Hellström (2017) hävdar 
tvärtemot att indikatorsystemet främst bör utgöras av kvalitativa indikatorer som kan 
framställas genom samverkan med medborgarna vid utveckling av deras områden. 
Dock framhåller litteraturstudien att de kvalitativa och kvantitativa indikatorerna bör 
viktas lika högt och inte användas utbytbart eller ersättningsbart, vilket Täby 
kommun bör ta hänsyn till.    
 
Denna studie visar att det är av stor vikt att kommuner själva arbetar med social 
hållbarhet och framställer sociala indikatorer, då tjänstemännen på kommunen 
besitter mest kunskap om kommunen och dess invånare. Detta understryker vikten 
av att Täby kommun har en person/grupp som arbetar mer specifikt med sociala 
frågor och framställer sociala indikatorer för skilda utvecklingsprojekt, istället för att 
enbart anlita konsultföretag som genomför arbetet. Detta betonas även av Vifell och 
Soneryd (refererad från Boström, 2012) som anser att aktörer som arbetar explicit 
med social hållbarhet bör vara inkluderade i projektmöten för att försäkra att de 
sociala indikatorerna och målen inte förbises. På kommunen förekommer skilda 
åsikter beträffande behov av att specifika personer arbetar med social hållbarhet. 
Vissa hävdar att detta behövs för att dels öka kunskapen kring begreppet på 
kommunen, dels försäkra att de sociala frågorna inte prioriteras bort i planprocessen, 
medan andra argumenterar att specifika personer som arbetar med social hållbarhet 
inte är nödvändigt, utan att det väsentliga är att alla tjänstemän på kommunen 
arbetar med social hållbarhet. Dessa personen menar att om specifika personer 
tilldelas att arbeta mer explicit med social hållbarhet kommer det att resultera i att 
alla andra på kommunen slappnar av och lämnar de sociala frågorna till den 
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personen/gruppen. Dock är dessa uttalanden motsägelsefulla, då dessa tjänstemän 
även hävdar att alla på kommunen arbetar med social hållbarhet utan att veta om 
det. Hur kan tjänstemännen på kommunen lämna arbetet med de sociala frågorna, 
om de inte vet vilken del av arbetet som är kopplad till socialt hållbarhet?  

5.1.4 Mål och riktlinjer 
Täby kommun har formulerat ett antal sociala mål i översiktsplanen, 
verksamhetsplanen och andra kommunala dokument. Dock saknas tydliga riktlinjer 
kring hur dessa sociala hållbarhetsmål kan uppnås. Foot och Roos (2004) betonar 
vikten av att formulera konkreta målsättningar och ramverk för hur social hållbarhet 
ska behandlas. Detta understryks även av Boström (2012) som 
vidare argumenterar att konceptualisering av begreppet mynnar ut i att 
möjligheterna att använda begreppet i praktiken ökar. Både Stockholms stad och 
Malmö stad har format kommissioner för att arbeta mer aktivt med social hållbarhet. 
I Malmö tog denna kommission dels fram hållbarhetsmål, dels en social 
konsekvensbedömning. Karakteristiskt för båda kommuner är att ett omfattande 
socialt hållbarhetsmål har formulerats, vilket sedan har brutits ner till flera delmål 
och indikatorer. Stockholms stads mål är att gå från en delad kommun till en 
sammanhållen stad, medan Malmö stads mål är att minska de strukturella 
olikheterna mellan invånarna i staden, bland annat beträffande hälsotillstånd och 
medellivslängd. Litteraturen och Papatoni (2017) anser att kommuner bör formulera 
ett övergripande mål och anstränga sig till det yttersta för att uppfylla det målet, 
vilket både Stockholms stad och Malmö stad har gjort. Dessutom framhåller 
litteraturen och Papatoni (2017) att utöver det övergripande målet för hela 
kommunen, bör specifika mål för enskilda projekt formuleras som är anpassade efter 
projektets karaktär, syfte och mål. Denna studie visar att de kommunala dokumenten 
saknar tydliga riktlinjer för de sociala hållbarhetsmålen som är formulerade. Enligt 
flera respondenter på kommunen behövs tydligare riktlinjer och mål formuleras 
tidigt i planprocesserna. Detta kommer framförallt tydliggöra politikernas inriktning 
för planerarna och cheferna för de olika verksamheterna och underlätta deras 
arbeten med social hållbarhet. Vidare har kommunen inte formulerat ett 
övergripande socialt hållbarhetsmål. 

 
5.2 Operationalisering av social hållbarhet i Täby 
 

5.2.1 Sociala hållbarhetsteman i Täby 
De sociala indikatorerna som har utvecklats i hållbarhetsprogrammet för Täby park 
utgörs av dels traditionella teman, dels nytillkomna teman som Colantonio och 
Dixon (2009) klarlägger. Dessutom framhävdes både traditionella- och nytillkomna 
teman av respondenterna på kommunen (se figur 22 för samtliga teman). Nästa steg i 
Täby kommuns arbete är att specificera riktlinjer och utveckla sociala indikatorer för 
att operativt kunna arbeta med dessa teman.  
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Traditionella teman Nytillkomna teman  
Grundläggande mänskliga behov Social mix och sammanhållning 

Social rättvisa  Deltagande och tillgänglighet 

Jämlikhet Självbestämmande 

Mänskliga rättigheter och genus Hälsa och trygghet 

utbildning och färdigheter Välbefinnande 

Sysselsättning Lycka 

 Livskvalitet 

Figur 22. Denna figur demonstrerar ”traditionella teman” och ”nytillkomna teman” som diskuterades 
av respondenterna på Täby kommun. 

 
I översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen förekommer många av de 
teman som finns i figur 22. Litteraturen framhåller att många organisationer strävar 
efter att uppnå de kvalitativa värdena som även är svårare att mäta (se Colantonio, 
2008; Colantonio och Dixon, 2009; Dempsey et al., 2009). Dock kan inte detta 
instämmas för Täby kommun. Utifrån respondenternas svar finns en balans mellan 
de kvalitativa och kvantitativa indikatorerna som kommunen har utvecklat och 
strävar efter att uppnå. Detta kan dessutom konstateras utifrån ÖP:en och FÖP:en. 
En av verksamhetscheferna på Täby kommun hävdar till och med att fler kvantitativa 
indikatorer som utvecklas av experter behövs.  
 
Beträffande de fem sociala hållbarhetsteman som Boverket (2010) redogör för, bör 
Täby kommun arbeta ytterligare med identitet och variation. Rörande identitet, 
argumenterar Boverket (2010) att invånarna bör känna en positiv identifiering med 
sina bostadsområden samt att områdena ger en positiv identitet utåt. 
Respondenterna på kommunen belyste inte om begreppet identitet. Dock nämnde två 
av cheferna att kommunen bör bli bättre på att marknadsföra sig som en bra 
kommun, vilket är relaterat till identitet. Ekologigruppens SWOT-analys av 
stadskärnan redogör att området kring Täby centrum har tydligast identitet, vilket 
främst relateras till handel (Se Ekologigruppens SWOT-analys i bilaga 6). I fråga om 
variation redogör Boverket (2010) för en variation av boendeformer med olika 
prisklasser. FÖP-dokumentet framhåller att i stadskärnan planeras en variation av 
boendeformer. Dock förekommer inga redogörelser beträffande prisklasser. Vidare 
framhåller Boverket (2010) att en variation av bostadsutbudet i utvecklade 
bostadsområden ofta riktar sig till en förmögen målgrupp, vilket förstärker den 
socioekonomiska boendesegregationen ytterligare. Detta stämmer väl överens med 
Täby kommun. Trots att en variation i bostadsutbudet förekommer i utbyggnaden av 
stadskärnan med olika storlekar på bostäderna, kan enbart en rikare målgrupp ha 
förutsättningar att bo i dessa.   
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5.2.2 Blandat boende 
Woodcraft (2012) anser att den sociala hållbarheten är viktig då den påverkar 
huspriserna och den demografiska profilen av ett område, vilket i sin tur påverkar 
vilka som har ekonomiska förutsättningar att bo i området (i detta fall 
kommunen). Jenks (refererad från Woodcraft, 2012) anser att sociala samhällen 
dessutom bör vara attraktiva för invånarna att bosätta sig i. Täby kommun har i 
FÖP:en bland annat som mål att bygga en blandstad med varierande 
bostadsstorlekar samt upplåtelseformer. Dock klargörs inte vilken prisklass dessa 
kommer att ligga på. Boverket (2010) hävdar att den viktigaste faktorn för att uppnå 
en socioekonomisk blandstad är att erbjuda olika prisklasser på bostäderna och att de 
resurssvaga får bättre förutsättningar att bosätta sig i nyproducerade lägenheter. 
Detta betonas även av Hellström (2017) som menar att kommuner bör bättre 
inkludera sociala frågor, som exempelvis socialt blandat boende i planprocessen, 
vilket bland annat innebär att de erbjuder x procent hyresrätter med en högsta hyra 
som är anpassad efter invånare med olika ekonomiska förutsättningar och inte 
enbart höginkomsttagare. För att åstadkomma detta föreslår Boverket (2010) att 
bostäderna som har lägre prisklasser, har lägre standard än bostäderna med högre 
prisklasser. Boverket (2010) framhåller att i Stockholm har detta hanterats genom att 
hyresgästerna som ska få sina lägenheter upprustade har möjlighet till tre nivåer av 
upprustning, där den första nivån har lägst standard bland de tre och den tredje 
nivån erbjuder högst standard. Det bör beaktas är att detta kan leda till segregation 
mellan olika områden i Täby. Därmed bör kommunen tänka på att blanda olika 
upplåtelseformer och prisklasser på bostäderna som byggs för att minska risken för 
segregation mellan olika bostadsområden inom kommunen.  
 
FÖP-gruppen (2017) hävdar att de har en indikator för andelen hyresrätter som ska 
byggas, men att avsaknaden av hyresnivåer kan resultera i att enbart en viss grupp 
har råd att bo i dessa. Detta understryks även av Planchefen (2017) och 
Kommunalråd S (2017). Både Kommunalråd M (2017) och Socialchefen (2017) 
argumenterar att det är omöjligt att bygga billiga hyresrätter i Sverige, vilket hålls 
som ett argument för att kommunen inte har planerat för hyresrätter med lägre 
prisklasser. Dock bör konstateras att Hellström (2017) och Kommunalråd S 
(2017)  argumenterar att entreprenörer ofta är mer mottagbara för att integrera 
sociala frågor och bygga efter dessa, än vad de anställda på kommunen är. Hellström 
(2017) menar att vid upphandling av entreprenör bör kommunen inkludera de 
sociala frågorna i markanvisningen, istället för att komma med flera separata 
dokument. Han understryker vikten av att integrera social hållbarhet på systemnivå 
och hävdar att detta försvårar för byggherren att peta i dokumentet då hela systemet 
kan ändras.  
 
Utifrån kommunens markanvisningspolicy kan konstateras att när en fastighet säljs i 
Täby kommun, avgör priset i de flesta fall vilken exploatör denna säljs till. I somliga 
andra kommuner läggs fokus på andra aspekter som exempelvis hållbarhet. Då Täby 
kommun främst baserar sin försäljning på marknadspriset, kommer priset avgöra 
vem som bygger, utifrån ett antal kriterier som måste uppfyllas, och inte vilken 
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entreprenör som har den mest hållbara planen. Översiktsplanerare G, (2017) hävdar 
att kommunen bör vrida vissa parametrar i markanvisningspolicyn för att öka den 
sociala hållbarheten. Detta betonas även av Socialchefen (2017) som anser att 
kommunen kan arbeta med olika typer av exploateringsavtal i markanvisningen. 
Även experterna är inne på samma spår och betonar vikten av att de sociala frågorna 
integreras med de andra frågorna i markanvisningen.     
 

5.2.3 Social konsekvensbedömning 
Ett sätt att operativt arbeta med social hållbarhet är genom att tillämpa sociala 
konsekvensbedömningar. Respondenterna på kommunen nämnde inte SKB under 
intervjuerna. Dock hävdade somliga att checklistor bör utvecklas för att tydliggöra 
och förenkla arbetet med de sociala frågorna. FÖP-gruppen (2017) hävdar att 
checklistorna dels kan klargöra vilka sociala frågor som fokuseras på i projektet, dels 
förenkla uppföljningen av resultatet då frågorna på checklistan enkelt kan studeras 
under projektets gång. Becker (2004) hävdar att SKB ökar dialoger mellan olika 
aktörer och bidrar till bättre beslutsunderlag under hela projektets gång. Han menar 
att ett sätt att använda SKB är just genom att skapa checklistor där konsekvenserna 
av ett projekt kan bedömas utifrån en uppsättning frågor för att förenkla 
beslutsfattandet (Becker, 2004). Denna studie visar att de kommuner som har 
kommit längst i arbetet med social hållbarhet i Sverige, arbetar med sociala 
konsekvensbedömningar. Dessutom är utvecklingen av SKB fördelaktig då de sociala 
frågorna uppmärksammas genom en vedertagen process eller matris. Vidare 
upptäcks oförutsedda sociala effekterna av olika projekt och kan hanteras. 
Experterna som har intervjuats är varken för eller mot utveckling och användning av 
SKB i arbetet med social hållbarhet. De anser att sociala konsekvensbedömningar 
kan vara fördelaktigt, då de uppmärksammar de sociala frågorna i planprocessen, 
dock att de inte är nödvändiga att tillämpa i alla projekt.  
 
Litteraturen framhåller två metoder som kan tillämpas vid framställning av SKB. Den 
ena baseras på objektiva värden, där en expert tar fram objektiva mått av den aktuella 
situationen och den andra metoden grundar sig i att medborgarna deltar med sina 
ståndpunkter av sin närmiljö. I Täby kommun bör en kombination av dessa tillämpas 
för att dels erhålla kunskap om vad forskningen redovisar, exempelvis hur andra 
länder/organisationer arbetar med social hållbarhet och kommit fram till, dels att 
medborgarnas subjektiva åsikter beaktas. Detta då social hållbarhet handlar om 
människan och dess deltagande är av högsta relevans, samtidigt som forskningen och 
andra länders arbeten visar lyckade och mindre lyckade exempel som bör tas hänsyn 
till för att kommunen inte ska upprepa samma misstag. Vidare framhåller Sairinen 
(2004) att sju frågor bör besvaras i en SKB. Dessa sju frågor (som återfinns i sektion 
3.3.2) redogör bland annat för vilka som positivt eller negativt påverkas av 
förändringen samt vilka andra alternativt som finns.  
 
SKB:n som har utvecklats av Göteborgs stad baseras på ett antal sociala aspekter som 
studeras utifrån olika geografiska nivåer. Denna modell anses vara omfångsrik och 
värt att beakta, då den inte enbart tar hänsyn till de lokala omständigheterna, utan 
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även hur utvecklingen eller projektet påverkar såväl de kringliggande områdena, som 
staden och regionen.  Detta bedöms vara av stor vikt, då denna studie visar att 
utvecklingen av landet inte går framåt om kommunerna inte tar hänsyn till resten av 
staden och regionen i olika projekt. Detta betonas bland andra av Egan (2004) som 
hävdar att en kommun som anser sig vara socialt hållbart baserad på att 
medborgarna inom kommunen är nöjda med tillvaron, inte alltid bidrar till stadens 
eller regionens sociala utveckling, utan att det till och med kan bidra till det motsatta 
förhållandet. Beträffande Täby kommun, kan konstateras att kommunen har en 
ensidig befolkningssammansättning, som redogörs för av Boverket (2010). 
Befolkningen i kommunen har ett högt välstånd och detta beror bland annat på att 
förutsättningar för grupper med andra ekonomiska förutsättningar att bosätta sig i 
kommunen inte finns då det förekommer brist på hyresrätter idag. 

5.2.4 Arbetet med social hållbarhet i praktiken 
Täby kommun har ingen vedertagen metod eller modell som används när de sociala 
konsekvenserna av olika projekt bedöms. Litteraturöversikten framhåller ett antal 
modeller/matriser som tillämpas i andra organisationer för att analysera de sociala 
konsekvenserna av utvecklingsprojekt. Dessa betonar bland annat vikten av att 
utveckla sociala indikatorer för att operativt arbeta med social hållbarhet. Papatoni 
(2017) hävdar att mindre kommuner bör medverka i forskningsprojekt som 
exempelvis Decode och Citylab, där de kan lära sig från andra kommuner och 
experterna inom området. Täby kommun medverkar i båda projekten, vilket visar 
kommunens vilja att arbeta mer aktivt med social hållbarhet. Dock kvarstår att 
bedöma hur väl kommunen tar till sig av kunskapen och riktlinjerna som förmedlas 
från dessa projekt, samt om detta leder till att kommunen utvecklar en metod/modell 
som användas för att operativt arbeta med social hållbarhet.  
 
Det som framgår av intervjuerna på kommunen är att respondenterna är nöjda med 
hur de arbetar med social hållbarhet. Dock anser somliga att de behöver tydliggöra 
informationen kring hur de arbetar med social hållbarhet, i de kommunala 
dokumenten. Kommunstatistiken visar att kommun har lyckats väl med en del 
sociala frågor som utbildning, arbete och välstånd. De anställda på kommunen anser 
dessutom att de har lyckats väl med trygghet då de har arbetat en hel del med 
trygghetsfrågor. Dock förekommer andra sociala frågor som kommun bör arbeta 
ytterligare med. En sådan fråga avser den socioekonomiska sammansättningen av 
befolkningen i kommunen. Kontigos samhällsekonomiska analys (se bilaga 7) visar 
att en framstående mängd av befolkningen i kommunen har chefspositioner samt att 
yrkesgrupper som arbetar inom barn- och äldreomsorg, butiks- och 
restaurangbranschen samt vårdsektorn, bor utanför kommunen. Detta belystes även 
av flera respondenter på kommunen. Socialchefen (2017) hävdar att många 
vårdpersonaler har sagt upp sig från sina arbeten i Täby, då dessa inte har de 
ekonomiska förutsättningarna att bo i Täby eller i nära anslutning till kommunen. 
Det långa avståndet till och från jobbet har således mynnat ut i att många säger upp 
sig från sina arbeten i kommunen. Socialchefen (2017) har pratat med vårdföretagare 
som hävdar att de har förlorat kompetent och skicklig personal på grund av 
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bostadsbristen. Dessa vårdföretag har till och med funderat på att bygga egna 
personalbostäder för att skapa stabilitet i sin personalstyrka. Detta förstärker 
argumentet att kommunen bör placera större vikt vid att skapa bostäder för olika 
grupper med skilda socioekonomiska förutsättningar och inte förutsätta att dessa ska 
pendla från andra kommuner. Om detta inte verkställs kan kommunen riskera att få 
personalbrist inom vård-, restaurang- och handelssektorn.  
 
Papatoni (2017) hävdar att kommuner bör få in fler sociala värden i de 
samhällsekonomiska analyserna, istället för att de sociala värdena ska behandlas 
separat. Hon anser att detta kommer att förse de sociala frågorna med större tyngd. 
Även litteraturen understryker vikten av att de sociala frågorna integreras med de 
andra frågorna. Denna studie framhåller därmed att den sociala hållbarheten inte 
kan stå som en egen pelare mot den ekologiska och ekonomiska i de kommunala 
dokumenten. De tre dimensioner kommer eventuellt att integreras med varandra i 
planeringen. Dock handlar planering om avvägningar och prioriteringar och för att de 
sociala frågorna ska avvägas i förhållande till de andra två dimensionerna, är det 
viktigt att det finns lika mycket material som redogör för den sociala dimensionen, 
som för de andra två. Dessutom är det av vikt att studera de tre dimensionerna 
enskilt, innan en helhetsbedömning görs då detta skapar större klarhet kring 
helhetsbilden. Detta innebär att den sociala dimensionen av hållbarhet bör 
konceptualiseras innan den kan operativt användas med de andra frågorna i 
planeringen.   
 

5.2.5 Samverkan mellan olika aktörer 
Vissa respondenter på Täby kommun hävdar att en utmaning vid operationalisering 
av social hållbarhet grundar sig i att involvera olika grupper av invånare. Dessutom 
anses en utmaning vara att inkludera olika verksamheter tidigt i planprocessen. 
Hellström (2017) hävdar att andra aktörer kommer in väldigt sent i planprocessen 
samt att dessa bör inkluderas tidigare (ibid.). Han argumenterar att detta måste 
sättas in i ett system, vilket inte har åstadkommits i många kommuner 
idag.  Respondenterna på kommen menar att kommunen inte själv kan skapa social 
hållbarhet, utan att det är en samverkan mellan olika aktörer. Hellström (2017) 
argumenterar att ”vanliga” människor ofta inte går på samrådsmöten och att det är 
tjänstemännens uppgift att gå ut till medborgarnas vardagliga verksamheter och där 
de befinner sig i sin vardag för att diskutera sociala frågor som har en inverkan på 
dem. Hellström (2017) betonar vikten av mikroperspektivet och menar att 
”tjänstemän och experter bör gå ut till exempelvis basketgänget, hbtq-gänget och 
kyrkan, där invånarna befinner sig i sin vardag, istället för att enbart anordna 
samrådsmöten som attraherar en ensidig grupp av invånarna”. Även litteraturen 
framhåller vikten av mikroperspektivet. Dock menar Colantonio och Dixon (2009) 
att de kvalitativa värdena som ofta erhålls genom medborgardialoger enbart kan 
mätas genom undersökningar som kan vara kostsamma. Detta innebär att det kan 
vara kostsamt för en mindre kommun som Täby att i olika projekt gå ut till invånarna 
för att erhålla kvalitativa värden, då specifika personer måste tillägnas dessa 
arbetsuppgifter. Trots detta är det av stor vikt att tjänstemännen på kommunen i 
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varje enskilt projekt bedömer vilka grupper som mest berörs av projektet och går ut 
till dessa eller anordnar specifika möten med dem (ibid.).  
 
Enligt Colantonio (2007) är socialt kapital en grundläggande förutsättning för att 
skapa gemensamt deltagande mellan olika aktörer. Flera tjänstemän på kommunen 
berörde frågor kring medborgardeltagande samt inkludering av olika aktörer. Dock 
nämndes inte socialt kapital som begrepp i intervjuerna. I den fördjupade 
översiktsplanen förekommer socialt kapital under den ekonomiska hållbarheten. 
Dock bör kommunen titta närmare på socialt kapital under den sociala hållbarheten, 
då begreppet innefattar tillit och ömsesidig förståelse mellan medborgare och 
tjänstemän (Jacobs, 1960; Colantonio, 2007), vilket flera tjänstemän på kommunen 
anser vara av betydande vikt.  

5.2.6 Social hållbarhet på flera geografiska nivåer 
Intervjuerna med respondenterna på kommunen avslöjar att Täby kommun har höga 
ambitioner vad gäller den sociala hållbarheten inom kommunen. Dock avspeglar 
intervjuerna som har genomförts att det finns en osäkerhet kring följderna av de 
åtgärder som planeras. Dessutom förekommer inga redogörelser för hur kommunens 
arbete med social hållbarhet kan ur ett socialt perspektiv vara fördelaktigt för resten 
av staden och regionen. Utifrån det insamlade materialet bidrar inte kommunen, i ett 
antal aspekter, till att öka den sociala hållbarheten i regionen/staden som helhet. 
Detta kan bland annat konstateras utifrån den låga andelen immigranter som 
kommunen tog emot år 2016. Täby kommun har i översiktsplanen formulerat att ett 
av kommunens mål grundar sig i att integrera nya svenskar i samhället och dessutom 
framhåller verksamhetsplanen för 2017 att kommunen har som mål att bli ”bäst på 
integration i Sverige”. Dock förekommer inga riktlinjer för dessa mål. En annan 
aspekt, där kommunen inte bidrar till regionens/stadens utveckling är 
bostadsbeståndet i kommunen och det faktum att enbart välbärgade invånare har 
ekonomiska förutsättningar att bosätta sig i kommunen. Detta i sin tur ökar trycket 
på andra kommuner som måste skapa förutsättningar för invånare med lägre 
inkomster. Egan (2004) betonar vikten av att stadsutvecklingsprojekten bidrar till att 
öka den sociala hållbarheten i hela regionen och staden. Dessutom framhålls detta av 
Göteborgsmodellen som analyserar olika aspekter av social hållbarhet utifrån ett 
antal geografiska nivåer. För att ett projekt följaktligen ska bedömas som socialt 
hållbart, är det av vikt att det bidrar till en social hållbar utvecklig på så många 
geografiska nivåer som möjligt. Detta bör kommunen ta i beaktande i framtida 
projekt. 
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Kapitel 6. Slutsats 
6.1 Sammanfattande slutsats 
Denna uppsats studerar hur den sociala dimensionen av hållbarhet konceptualiseras 
och operationaliseras, generellt och i Täby. Målet är att uppsatsen ska fungera som 
ett underlag i Täby kommuns fortsatta arbete med social hållbarhet och utveckla 
kommunens nuvarande arbete med begreppet. Denna sektion har till syfte att 
sammanfattat besvara de inledande huvudfrågeställningarna och belysa de mest 
betydelsefulla slutsatserna.  

6.1.1 Hur konceptualiseras och operationaliseras social hållbarhet generellt?  
Litteraturen framhåller att processen mot att konceptualisera social hållbarhet består 
av ett tre steg. Det första steget avser utveckling av en definition och nyckelord som 
är karakteristisk för en organisation eller ett samhälle, i detta fall en kommun. Nästa 
steg i processen grundar sig i att ta fram sociala indikatorer samt kvalitativa och 
kvantitativa matriser/metoder/modeller för att operativt arbeta med begreppet. Det 
tredje och sista steget i processen utgörs av den praktiska tillämpningen av social 
hållbarhet, det vill säga operationaliseringen av begreppet. De sociala indikatorerna 
bör vara begränsade i antal och likväl nyckelorden och definitionen baseras på 
kommunens egenskaper, utmaningar och mål. Då social hållbarhet är ett diffust 
begrepp, är indikatorer essentiella för att kvantifiera begreppet och föra det lika högt 
på dagordningen som de ekologiska och ekonomiska frågorna.  

 
För operationaliseringen av begreppet är det grundläggande att begreppet 
konceptualiseras innan det kan operativt tillämpas. Operationaliseringen av 
begreppet verkställs vidare genom att tillämpa de sociala indikatorerna och andra 
modeller som har utvecklats vid konceptualiseringen av begreppet. Vidare är det av 
stor vikt att det finns specifika personer inom kommunen som arbetar med social 
hållbarhet och kan driva de sociala frågorna i olika projekt. Om tjänstemännen på 
kommunen besitter större kunskap kring begreppet, förenklas uppföljningar av olika 
projekt, vilket i sin tur förbättrar arbetet med social hållbarhet. En annan aspekt som 
är essentiell vid operationaliseringen av begreppet avser medborgardialoger samt att 
olika grupper av invånare engageras i planeringen genom att exempelvis gå ut till 
dem i deras vardagliga verksamheter.  
 
En slutsats från denna studie är att det är viktigt att de tre hållbarhetsdimensionerna 
ges lika mycket vikt samt att den sociala hållbarheten inte uppnås inom ramen av de 
andra två dimensionerna. Dock bör den sociala hållbarheten konceptualiseras som 
begrepp innan det kan operativt användas i samband med de andra dimensionerna. 
Denna studie har därutöver påvisat att behandla och handskas med den sociala 
hållbarheten på makronivå kan vara problematiskt, då begreppet baseras på 
projektspecifika och områdesspecifika egenskaper och målsättningar. Detta innebär 
att Täby kommun bör konceptualisera och operationalisera social hållbarhet på 
kommunalnivå och tydliggöra dess innebörd för kommunen.  
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6.1.2 Hur konceptualiseras och operationaliseras social hållbarhet i Täby 
kommun?   
Detta arbete visar att social hållbarhet definieras på olika sätt, beroende på vilken 
verksamhet tjänstemännen arbetar inom på kommunen. Dessutom framhåller denna 
studie att det föreligger en stor osäkerhet kring begreppet, vilket minst kan 
konstateras då flera respondenter på kommunen avslöjade att de hade sökt efter 
begreppet via internet i samband med att intervjufrågorna skickades ut. Även om 
tjänstemännen och politikerna definierar begreppet utifrån deras kompetenser och 
erfarenheter, saknas en allmän definition som är karakteristisk för hela kommunen 
och baseras på kommunens utmaningar och mål. Detta visar att Täby kommun inte 
har konceptualiserat social hållbarhet på kommunalnivå. Intervjuerna på kommunen 
visar vidare att mer kunskap kring begreppet är av stor vikt för att konceptualisera 
social hållbarhet.  
 
Beträffande kommunens praktiska arbete med social hållbarhet, avslöjar denna 
studie att det utförs på olika sätt, inom de olika verksamheterna på kommunen. Det 
är dock samhällsutvecklingskontoret som anses ha störst ansvar att uppmärksamma 
de sociala frågorna, då de utarbetar planer som det sedan byggs efter. Det bör beaktas 
att kommunen inte har en specifik person eller grupp som driver de sociala frågorna, 
från planering till förvaltning, vilket litteraturen och experterna anser är av stor vikt 
för den operativa tillämpningen av begreppet. Denna studie demonstrerar vidare att 
kommunen arbetar mer aktivt med vissa sociala frågor såsom trygghet, utbildning 
och mötesplatser för invånarna, samt mindre med andra sakfrågor som integration 
och social blandning.  

6.1.3 Hur kan Täby kommun utveckla sitt arbete med social hållbarhet? 
För att besvara denna frågeställning kommer konkreta förslag att presenteras för hur 
Täby kommun kan utveckla sitt arbete med social hållbarhet. Förslagen baseras 
främst på fallstudieanalysen i kapitel 4 och den sammanfattade analysen i kapitel 5. 
Det är sammanlagt elva förslag och dessa framhäver hur Täby kommun kan 
konceptualisera och operationalisera social hållbarhet. 

6.1.3.1 Förslag på strategier för Täby kommun 
 
Förslag I. Definition  
Kommunen bör formulera en definition av social hållbarhet för Täby kommun, som 
utgår ifrån kommunens utmaningar, målsättningar och framtida vision. Denna bör 
genomsyra alla utvecklingsprojekt och utgöra en grund för kommunens arbete med 
social hållbarhet. Definitionen bör innehålla ett antal indikatorer som visar 
kommunens kortsiktiga och långsiktiga mål. Vidare bör definitionen baseras på hur 
olika tjänstemän och politiker inom de olika verksamheterna på kommunen 
definierar begreppet. Dessutom bör de sociala frågorna som medborgarna anser är 
viktiga, beaktas i definitionen. Detta innebär följaktligen att definitionen bör präglas 
av både objektiva värden och subjektiva åsikter från invånarna i kommunen. 
Definitionen bör formuleras i kommunens översiktsplan.  



 
 

 90 
 

 
Förslag II. Övergripande mål  
Kommunen bör dessutom formulera ett övergripande socialt hållbarhetsmål, vilket 
präglar Täby kommuns arbete och är karakteristiskt för kommunen. Detta arbete har 
avslöjat att det övergripande sociala hållbarhetsmålet för Täby kommun bör vara 
kopplat till trygghet eller hälsa. Därmed kan kommunen antingen formulera målet: 
Täby kommun ska bli Sveriges tryggaste kommun eller Täby kommun ska skapa 
förutsättningar för alla invånare att leva ett hälsosamt liv på lika villkor. Detta 
eftersom denna studie visar att hälsa och trygghet är två nyckelord inom social 
hållbarhet som frekvent uppkommer i olika sammanhang samt värdesätts högt av 
tjänstemän och politiker på Täby kommun. Vidare framhåller litteraturen hälsa som 
en av de centrala hållbarhetsdimensionerna inom social hållbarhet.  
 
Förslag III. Riktlinjer och målsättningar 
Politikerna och tjänstemännen på kommunen bör formulera tydligare riktlinjer och 
målsättningar för de sociala hållbarhetsmålen som formuleras i översiktsplanen och 
andra kommunala dokument. Ett exempel är att två mål som förekommer i 
verksamhetsplanen är att Täby kommun ska ha Sveriges bästa integration och 
Sveriges bästa skola. Dock förekommer inga tydliga riktlinjer eller strategier för hur 
detta ska uppnås. Kommunen bör även formulera ett övergripande mål i varje enskilt 
projekt som enklare kan följas upp under projektets gång, istället för att ha många 
otydliga mål som är svåra att följa upp och ha uppsikt över. 
 
Förslag IV. Begreppshantering   
I de kommunala dokumenten som är mest relevant för invånarna och andra aktörer, 
bör kommunen inkludera en begreppsförklaringssektion där de sociala begreppen 
som anses vara otydliga, komplicerade eller allmänt diffusa, förklaras. Detta för att 
alla inblandade parter ska begripa dokumenten och allt som redogörs för inom dessa. 
Varken ÖP:en eller FÖP:en har begreppsförklaringssektioner, vilket följaktligen 
innebär att en begreppsförklaringssektion bör skapas för respektive dokument och 
förklara de otydliga begreppen. Detta eftersom både ÖP:en och FÖP:en bland annat 
framtas för att medborgarna ska ha kännedom om kommunens kortsiktiga och 
långsiktiga utveckling. Läsbarheten i dessa dokument bör därmed förenklas genom 
att de komplicerade begreppen förklaras. Dessutom är det viktigt med 
begreppshantering vid medborgardialogen, det vill säga att tjänstemännen använder 
begrepp som invånarna begriper.   
 
Förslag V.   
Denna studie visar att de olika verksamheterna inom kommunen arbetar aktivt med 
många sociala frågor som skola, trygghet, hälsa och mötesplatser för invånarna. Dock 
marknadsförs inte detta lika mycket som somliga andra kommuner. Kommunen bör 
bli bättre på att marknadsföra sig som en bra kommun för att dels attrahera 
arbetskraft, dels attrahera olika grupper av invånare till att vilja bosätta sig i 
kommunen. Detta innebär följaktligen att kommunen bör fokusera mer på identitet 
och främst att kommunen har en positiv identitet för invånare som bor utanför Täby. 
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Dessutom bor kommunen tänka mer på stadskärnans identitet då Ekologigruppens 
SWOT-analys visar att det förekommer en oklarhet kring vilken identitet vissa 
stadsdelar inom stadskärnan har.  
 
Förslag VI. Social hållbarhetsstrateg 
Kommunen bör tilldela en person/grupp ansvarigheten att bedöma och analysera de 
sociala konsekvenserna av olika projekt i kommunen. Detta för att öka möjligheterna 
till beaktande av de sociala frågorna i stadsutvecklingsprojekt. Denna person/grupp 
har inte ansvarigheten att se till att alla andra tjänstemän på kommunen arbetar med 
social hållbarhet, utan bör snarare ha följande arbetsuppgifter: 
 

§ hjälpa kommunen med att konceptualisera social hållbarhet för att underlätta 
det praktiska arbetet med begreppet 

§ hjälpa andra tjänstemän på kommunen att arbeta mer aktivt med social 
hållbarhet genom att öka kunskapen kring begreppet 

§ utveckla en matris/metod som kan användas för att operativt arbeta med 
social hållbarhet. 

§ utveckla mål och sociala indikatorer för olika projekt 
 
Denna studie visar att Täby kommun saknar lämplig kompetens inom social 
hållbarhet. Litteraturöversikten framhåller en social hållbarhetsstrateg som ett 
fundament i arbetet med social hållbarhet. Dessutom efterfrågad’es detta av flera 
respondenter på kommunen under intervjuerna.  
 
Förslag VII. Uppföljningar och ökad kunskap 
Verksamheterna på kommunen bör med jämna mellanrum genomföra uppföljningar 
av de projekt som har implementerats. Detta kan bland annat förse tjänstemännen 
med gedigna kunskaper kring de komponenter av utvecklingsprojekten som har gått 
bra samt vilka sakfrågor som har gått mindre bra och bör vidare bearbetas inför 
framtida projekt. För att öka möjligheterna för uppföljningar är det av stor vikt att 
tjänstemännen har kännedom om hur de arbetar med social hållbarhet i kommunen, 
vilket anses vara en stor utmaning enligt majoriteten av respondenterna på 
kommunen. Om kunskapen kring begreppet ökar, kan det även mynna ut i att 
uppföljningar av skilda projekt underlättas, då tjänstemännen vet vilka sakfrågor de 
ska granska vid uppföljningarna. Kunskapen kring begreppet kan exempelvis öka 
genom tätare samverkan med högskolor och universitet, då kommunen får möjlighet 
att ta del av den forskning som bedrivs där.  
 
Förslag VIII. Bättre forum 
De olika verksamheterna på kommunen bör ha bättre kontaktvägar med varandra för 
att öka kommunikationerna de emellan. Dessutom bör kommunikationerna mellan 
olika verksamheter på kommunen genomföras tidigt i planprocesserna för att 
undvika risken att projekten går så långt att deras ståndpunkter och perspektiv inte 
kan tas hänsyn till. Enligt de två experterna som har intervjuats bör detta sättas in i 
ett system, vilket inte görs idag. Denna studie visar att Täby kommun bör utveckla ett 
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system för när olika kompetenser kommer in i planprocessen. Vidare bör politikerna 
ha bättre kommunikationer med de olika verksamheterna för att öka tjänstemännens 
kännedom om de målsättningar och riktlinjer som politikerna framtar för de sociala 
frågorna. Eftersom politikerna sätter upp mål, som tjänstemännen sedan måste 
planera efter, är högre medvetenhet kring hur de olika parterna tänker och resonerar 
av stor vikt för att kunna uppnå en social hållbar kommun. Observationerna avslöjar 
att en stor utmaning som försvårar arbetet med de sociala frågorna är att tidigt i 
projekten inkludera kommunledningen, bland andra kommundirektören och 
politikerna. 
 
Förslag IX. Allmännyttigt bostadsbolag  
En av de största utmaningarna i kommunen anses vara att bygga hyresrätter för 
människor med lägre inkomster. För att åstadkomma detta kan kommunen bland 
annat skapa ett allmännyttigt bostadsbolag. Syftet med det allmännyttiga 
bostadsbolaget är att främja bostadsförsörjningen i Täby och skapa en mer blandad 
befolkningssammansättning. Dessutom kan detta främja samhällsekonomin i 
kommunen, då Täby konkurrerar om kompetent arbetskraft som för närvarande inte 
har möjlighet att bosätta sig i kommunen. Detta avser bland annat vård-, restaurang- 
och handelssektorn.  
 
Förslag X. Flera geografiska nivåer  
Denna studie framhåller att för att social hållbarhet ska uppnås bör utvecklingen av 
olika områden bidra till en social hållbar utveckling på flera geografiska nivåer och 
inte enbart inom områdets och kommunens gränser. Detta innebär att Täby kommun 
bör bidra till en hållbar stadsutveckling som till viss avseende främjar hela stadens 
och regionens utveckling. Följaktligen bör kommunen fokusera mer på integration då 
kommunstatistiken påvisar att kommunen har en ensidig 
befolkningssammansättning som dessutom anses vara segregerad, utifrån 
Madanipours (2007) och Talens (2012) definition av segregation.  Dessutom anses en 
social hållbar utveckling inte enbart grunda sig i att invånarna inom området eller 
kommunen känner sig nöjda med sitt närområde, utan även att området/kommunen 
bidrar till en social hållbar utveckling i resten av staden/regionen.  
 
Förslag XI. Socialkonsekvensbedömning 
Kommunen bör ta fram en översiktlig socialkonsekvensbedömning i form av ett 
dokument som kan tillämpas när sociala konsekvenser av ett projekt bedöms. Denna 
bör, bland annat, omfattas av en checklista med en uppsättning frågor och sociala 
indikatorer. Utifrån detta arbete är följande frågor mest relevanta att inkludera i 
SKB:n: 
 

§ Vad kommer att förändras? 
§ Vad kommer att hända som ett resultat? 
§ Finns det andra alternativ? 
§ Vad kommer att uppnås? 
§ Vad kommer att gå förlorat? 
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§ Vem/vilka kommer det att gynna? 
§ Vem/vilka kommer att negativt påverkas? 

 
Det är dessutom av stor vikt att både kvalitativa och kvantitativa indikatorer omfattas 
av indikatorsystemet. De kvalitativa indikatorerna redogör för medborgarnas 
synpunkter kring hur kommunen kan utvecklas mest socialt hållbart, medan de 
kvantitativa indikatorerna baseras på forskningen och experternas ståndpunkter 
kring hur kommunen kan utvecklas socialt hållbart. Dessa två grupper av indikatorer 
bör sedan viktas. 

6.2 Avslutande ord 
Denna studies föresats var att få bättre kännedom om social hållbarhet genom att 
studera dess konceptualisering och operationalisering i olika sammanhang. En 
fallstudieanalys implementerades av Täby kommun för att få bättre kunskap om 
kommunens arbete med begreppet. Denna studie visar att Täby kommun inte har 
konceptualiserat social hållbarhet på kommunalnivå, då kommunen inte har 
formulerat en definition av social hållbarhet som baseras på kommunens egna 
förutsättningar och mål. Vidare har kommunen inte utvecklat en matris eller ett 
tillvägagångssätt som kan användas för att operativt arbeta med begreppet. För att 
kommunen ska utveckla sitt arbete med social hållbarhet är det av högsta relevans att 
dessa punkter tas hänsyn till och verkställs. Således bör Täby kommun i första hand 
konceptualisera social hållbarhet, vilket i sin tur ska underlätta operationaliseringen 
av begreppet.  
 
Det bör beaktas att planeringsidealet i Täby kommun har präglats av småhus och att 
kommunen inte har byggts ut särskilt mycket sedan 60–70-talet. Detta kan vara en 
bidragande faktor till att kommunen inte har en större andel hyresrätter och inte har 
kunnat anpassa sig till grupper med skilda socioekonomiska omständigheter. Dock är 
kommunen i en växande fas och har alla förutsättningar för att ändra 
planeringsidealet och den ensidiga befolkningssammansättningen som föreligger i 
kommunen för närvarande. Kommunen bör bland annat rikta mer uppmärksamhet 
mot arbetarna i kommunen, då en stor andel inte har råd att bosätta sig nära sina 
arbeten. Vidare bör kommunen rikta mer uppmärksamhet mot social hållbarhet som 
begrepp, då denna studie visar att det föreligger stor oklarhet kring dess innebörd för 
de anställda på kommunen.  
 
Denna studie framhåller vidare att social hållbarhet är ett komplext begrepp, då 
invånarna i vissa samhällen önskar en homogen utveckling som kan främja vissa 
invånare, dock inte andra. Om invånarna i en kommun önskar en sådan utveckling, 
är frågan hur socialt hållbart kommunen är, då kommunen inte bidrar till en social 
hållbar utveckling i resten av staden/regionen, men tillgodoser invånarnas önskemål 
och behov. Dock bör uppmärksammas att flera studier visar att homogena 
utvecklingar medför stora sociala problem, exempelvis social oro bland invånarna, då 
dessa inte har förståelse för andra gruppers levnadsvanor, vilket inte är socialt 
hållbart. Därmed bör tjänstemännen och politikerna på Täby kommun arbeta mot en 
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mer heterogen samhällsutveckling som dels gynnar kommunens invånare i längden, 
dels bidrar till att öka den sociala hållbarheten i såväl kommunen, som hela staden 
och regionen. 

6.2.1 Studiens relevans för liknande kommuner 
Det här arbetet visar vikten av att välmående kommuner med liknande 
förutsättningar som Täby kommun, arbetar med att konceptualisera och 
operationalisera social hållbarhet, och inte enbart kommuner som har socio-
ekonomiska utmaningar. Arbetet med att konceptualisera och operationalisera social 
hållbarhet bidrar till att kommunerna får ökad kännedom om vilka sociala frågor 
som de har haft framgång med samt vilka sociala frågor som behöver ytterligare 
arbete och uppmärksamhet. Dessutom kan större fokus kring de sociala frågorna 
bidra till att kommunerna skapar robusta system som klarar av oväntade 
förändringar i framtiden. Vidare bidrar konceptualisering och operationalisering av 
social hållbarhet till att höja kommunernas kvalitet i planeringen då det visar på att 
tjänstemännen och politikerna tar hänsyn till invånarnas intressen i utvecklingen av 
olika områden.  

6.3 Vidare studier 
Fallstudien i detta arbete är beskrivande och fokuserar på Täby kommuns 
konceptualisering och operationalisering av social hållbarhet i förhållande till 
litteraturen. I framtida studier skulle kommunens experimentella arbete med 
begreppet kunna studeras för att demonstrera och analysera effekterna av arbetet 
(eller brist på arbete) med social hållbarhet. Det är även intressant att genomföra en 
liknande studie på en annan kommun och jämföra resultaten av de två kommunerna 
beträffande konceptualisering och operationalisering av social hållbarhet – i 
förhållande till forskningens genomslag.  
  



 
 

 95 
 

Referenslista  
Vetenskapliga artiklar 
Adger N. W. (2000). “Social and ecological resilience: are they related?”. School of 
Environmental Sciences and CSERGE, University of East Anglia, Norwich, UK.  
 
Andersson B. (2013). “Social hållbarhet inom riksbyggens projekt. Positive footprint 
housing”. Göteborgs universitet. Institution för socialt arbete.  
 
Andersson E. och Eriksson L. (2010). “Samband mellan social hållbarhet och 
byggnadsarkitektur”. Masteruppsats. Luleå tekniska universitet.  
 
Andrews F. och Withey S. (1976). ”Social indicators of Wellbeing”. Institute for social 
research. Plenum press, New york och London. 
 
Barnett W., Caldwell D. och O'Reilly C. (1989). "Work Group Demography, Social 
Integration, and Turnover". Administrative Science Quarterly, Vol. 34 (1). s. 21-37. 
 
Becker D., Harris C., Nielsen E. och McLaughlin W. (2004). “Social impact.  
A comparison of a technical and a participatory application of social impact 
assessment”. Impact assessment and project apraisal. Vol. 22 (3). s. 177-189. 
 
Becker V. (2015). “SKB i planerings- & gestaltningsprocessen. – om att 
konceptualisera det omätbara”. Kandidatexamensarbete. Blekinge Tekniska 
Högskola.  
 
Biart M. (2002). "Social sustainability as part of the social agenda of the European 
community". RittT. (red.), s. 5–10. 
 
Boström M, (2012). “A missing pillar? Challenges in theorizing and practicing social 
sustainability: introduction to the special issue”. Vol. 8 (1). Department of Life 
Sciences, Södertörn University, Huddinge.  
 
Boverket (2010). “Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt”. Boverket 
internt (1). Valik J. (red.).  
 
Bramley G. och Power S. (2009). “Urban form and social sustainability: the role of 
density and housing type”. Environment and Planning B: Planning and Design. Vol. 
36, s. 30-48.  
 
 
Cassell C. & Symon G. (2014). “Essential Guide to Qualitative Methods in 
Organizational Research”. Sage publications. 
 



 
 

 96 
 

Clark G. (2005). “Secondary data”. Flowerdew R. & Martin D. (red.). Methods in 
human geography: a guide for students doing a research project (2). Routledge: 
Taylor and Francis group, s. 57-73. 
 
Clifford N., Cope M., Gillespie T. och French S. (2016). “Key methods in geography”. 
3:e  upplaga. Sage publications.  
 
Cohen D. och Crabtree B. (2006). “Qualitative Research Guidelines Project”. 
Princeton. 
 
Colantonio A. (2007). “Measuring Social Sustainability: Best Practice from Urban 
Renewal in the EU”. Oxford Brookes University, Oxford Institute for Sustainable 
Development. 
 
Colantonio A. (2008). “Traditional and Emerging Prospects in Social Sustainability”. 
Oxford Brookes University, Oxford Institute for Sustainable Development. 
 
Colantonio A. (2009). ”Social sustainability: a review and critique of traditional 
versus emerging themes and assessment methods”. Oxford Brookes University, UK. 
 
Colantonio A. och Dixon T. (2009). ”Measuring Socially Sustainable Urban 
Regeneration in Europe”. Oxford Bookes University.  
 
Dempsey N., Bramley G., Power S. och Brown C. (2009). “The Social Dimension of 
Sustainable Development: Defining Urban Social Sustainability”. Oxford Institute for 
Sustainable Development, Oxford Brookes University 
 
Dempsey N., C.Brown. & Bramley G. (2012). “The key to sustainable urban 
development in UK cities? The influence of density on social sustainability”. Vol. 77 
(3), s. 89-141. 
 
Denzin N. K. (1978). Sociological Methods. 2nd edition New York: McGraw-Hill, 
c1978. 
 
Denzin N. K. och Lincoln Y. S. (2007). “The discipline and practice of qualitative 
research”. New York: McGraw-Hill. 
 
Edvardsson B. (2007). ”Metod- och processproblem vid observation”. Örebro 
universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.  
 
Egan J. (2004). “The Egan Review: Skills for Sustainable Communities, ODPM”. 
London.  
 
Egeskog K. (2008). “Social hållbarhet: En studie av begreppets innebörd i Malmö”. 
Kandidatuppsats, Lunds Universitet. 



 
 

 97 
 

Fisk P. (2010). ”People, planet, profit: How to embrace sustainability for innovation 
and business growth”. Kogan page.   

Foot D.K. och Ross S. (2004). ”Social sustainability”. Teaching Business 
Sustainability Vol. 1. Theory to Practice, Galea C (red.). Greenleaf: Sheffield, s. 107–
125. 

Gehl J. och Svarre B. (2013). ”How to study public life”. Island Press. 

Halkier B. (2009). ”Fokusgrupper”. Roskilde universitetscenter. Liber.  
 
Hughes G. (2002). “Environmental Indicators, Annals Of Tourism Research”. Vol. 
29. s. 457–477. 
 
Hutchins M och Sutherland J. (2008). “An exploration of measures of social 
sustainability and their application to supply chain decisions”. Journal of Cleaner 
Production 16 (2008). 
 
Integrationsverkets rapportserie (2004). “Integration och indikatorer. Några 
teoretiska och metodologiska utgångspunkter för användandet av indikatorer”. 
Elanders Berlings Malmö. 2004:03.  
 
Jacobs J. (1960). “The death and life of great American cities”. New York: Vintage. 
 
Katz D. och Kahn R. (1978). "The Social Psychology of Organizations". New York: 
Wiley. 
 
Koning J. (2001). “Social Sustainability in a Globalizing World: Context, theory and 
methodology explored”. UNESCO / MOST Meeting. Tilburg University. 

Lantz A. (2013). ”Intervjumetodik”. Studentlitteratur AB Lund. 

Madanipour A. (2007). “Designing the city of reason: foundations and frameworks”. 
Routledge.  

Magis K. (2010). “Community Resilience: An Indicator of Social Sustainability”. 
Routledge, Taylor and Francis group.  
 
McKenzie S. (2004). “Social sustainability: Towards some definitions”. Hawke 
Research Institute. Working paper series no. 27.  
 
Merriam S. (1994). “Fallstudien som forskningsmetod”. Studentlitteratur. Lund: 
Sweden. 
 



 
 

 98 
 

Mertens  A. och Ginsberg P. (2009). ”The Handbook of social research ethics”. 
SAGE publications.  
 
Munda, G., Nijkamp, P. och Rietveld, P. (1994), “Qualitative multicriteria evaluation 
for environmental management”. Ecological Economics, 10 (1), s 97-112. 
 
Noll H. (2002). “Towards a european system of social indicators: theoretical 
framework and system architecture” Kluwer academic publisher (58), s.47-87. 
 
Omann I. och Spangenberg J. (2002). “Assessing social sustainability”. Sustainable 
Europe Research Institute SERI. 

Partridge E. (2005). ”Social sustainabilit”: a useful theoretical framework?” 
Conference paper. University of Technology Sydney, Institute for Sustainable Futures  

Patton M. Q. (1999). “Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis”. 
HSR: Health Services Research. 34 (5), s. 1189-1208. 
 
Pepperdine S. (2001). “Social Indicators of Rural Community Sustainability: An 
Example from the Woady Yaloak Catchment”. Centre for Sustainable Regional 
Communities, La Trobe University, Australia.  
 
Persson, K. (2011). Urbaniserad Värld - Nya steg mot hållbara städer. Stockholm: 
Global Utmaning. 
 
Polése M. och Stren R. (2000). ”Social sustainability of cities”. University of Tononto. 
Press: Toronto.  
 
Sachs I. (1999). "Social sustainability and whole development". Sustainability and the 
Social Sciences, Zed Books och UNESCO, New York, s. 25–36. 
 
Sairinen R. (2004). “Social impact assessment in urban planning”. Centre for Urban 
and Regional Studies, Helsinki University of Technology, Finland. 
 
Stockholms stad (2015). ”Skillnadernas Stockholm”. Kommissionen för ett hållbart 
Stockholm, red: Bremberg E., Slättman H. & Alarcón P.  

Talen E. (2012). “Design for diversity”. Routledge. 

Tong A., Sainsbury P. och Craig J. (2007). “Consolidated criteria for reporting 
qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups”. 
Vol. 19 (6). 

Townsend I. och Kennedy S. (2004). “Poverty: Measures and Targets”. Economic 
Policy and Statistics Section, House Of Commons Library, London. 



 
 

 99 
 

Tur A. och Gomez A. (2016). “Social Impact Assessment (SIA) from a 
multidimensional paradigmatic perspective: challenges and opportunities”. Journal 
of environmental management.  

Dixon J., Perkins H. och Vallance S. (2011). “What is social sustainability? A 
clarification of concepts”. Geoforum 42, s. 342–348. 

Varga T. (2015). “Sociala konsekvensbedömningar i Malmö stadsplanering”. 
Insutition för kulturgeografi och ekonomisk geografi.  

WCED (1987). “Our common future”. New York, Oxford University. 

Whitton J. Parry I. Akiyoshi M. och Lewless W. (2015). Conceptualizing a social 
sustainability framework for energy infrastructure decisions. Energy reseach and 
social science 8, s.127-138. Elsevier. 

Woodcraft S. (2012). “Social sustainability and new communities: moving from 
concept to practise”. Publicerad av Elsevier.  

Öresjö E. (1997). “Staden och den sociala hållbarheten” Urban, 13, s. 9-17.  

Elektroniska källor 
 
Aftonbladet (e.d.) ”Hur bra är din kommun på att ta emot flyktingar”. Hämtad: 16 
februari från: http://flyktingmottagande.aftonbladet.se/  
 
Ahlstrand L. (2016). ”Stopp för flyktingmottande i Täby. Hämtad: 13 mars från: 
https://mitti.se/nyheter/stopp-flyktingmottagande-taby/ 
 
Citylab Action (2016). ”Citylab – guide för hållbar stadsutveckling, version 1,0”. 
Hämtad: 2 februari 2017 från: 
https://www.sgbc.se/docman/citylab-2016/647-citylab-action-guide-for-hallbar-
stadsutveckling-v1-0/file  
 
Decode (2016). “Decode”. Hämtad: 12 februari 2017 från: 
http://www.decodeprojektet.se/media/1084/decode_slutrapport_steg_2.pdf  
 
 
Decode (e.d.). “Konstellation – projektparter”. Hämtad: 29 januari 2017 från: 
http://www.decodeprojektet.se/projektet/sammanfattning/  
 
Ekonomifakta (2017). “Täby”. Hämtad: 3 februari 2017 från: 
 http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-
siffror/?region=0160  
 



 
 

 100 
 

Göteborgs stad (2011). “[SKA]. Social konsekvensanalys. Människor i fokus 1.0”. 
Hämtad: 24 januari 2017 från: 
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/7a225b9b-821e-435d-80ba-
f3fba09fd443/OPA_SKA.pdf?MOD=AJPERES  
 
Göteborgs stad (e.d.). ”Social hållbar utveckling”. Hämtad: 24 januari 2017 från: 
(S2020). http://socialutveckling.goteborg.se/team/s2020/  
 
Göteborgs stad (e.d.a) ”Om social hållbarhet”. Hämtad 2 maj 2017 från: 
http://socialhallbarhet.se/om-social-hallbarhet/  
 
Hedin A (2011). ”En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på 
intervju”. Hämtad: 2 februari från: https://studentportalen.uu.se/uusp-filearea-
tool/download.action?nodeId=459535&toolAttachmentId=108197  
 
Hellman A. (e.d.). “Deltagande observation, en metod där närhet och distans blir 
centralt”. Göteborgs universitet, Institution för pedagogik och didaktik. Hämtad: 30 
januari från: http://ips.gu.se/digitalAssets/1241/1241019_annette_hellman.pdf  
 
Hyresgästföreningen (2015). “Hög andel hyresrätter i Södertälje och Sundbyberg, låg 
andel i Vallentuna och Täby”. Hämtad: 2 februari 2017 från: 
http://dittlivsboende.se/2015/04/hog-andel-hyresratter-i-sodertalje-och-
sundbyberg-lag-andel-i-vallentuna-och-taby/  
 
Malmö stad (2014). “Det fortsatte arbetet för ett socialt hållbart Malmö”. Hämtad: 26 
januari 2017 från: 
http://malmo.se/download/18.51dc563b14b0bf2ae44586f/1421914242961/Social_h
allbarhet_Webb_140618.pdf  
 
Malmö stad (2016). “Sociala konsekvensbedömningar”. Hämtad: 27 februari 2017 
från: http://malmo.se/Kommun--politik/Socialt-hallbart-Malmo/Det-fortsatta-
arbetet/Sociala-konsekvensbedomningar.html  
 
Olsson S. (2012). ”Social hållbarhet i ett planeringsperspektiv”. Hämtad: 21 januari 
2017 från: http://www.socialhallbarhet.se/wp-
content/uploads/2013/08/Artikel+om+social+hållbarhet.pdf  
 
SCB (2014). ”Knappt 4,7 miljoner bostäder i landet”. Hämtad: 4 februari 2017 från: 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-
bebyggelse/Bostadsbyggande-och-
ombyggnad/Bostadsbestand/87469/87476/Behallare-for-Press/388316/ 
 
SCB (2016a). ”Från massutvandring till rekordinvandring”. Hämtad 24 maj från: 
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/in-och-
utvandring/  



 
 

 101 
 

 
SCB (2016b). ”Täby kommunfakta”. Hämtad: 3 februari 2017 från: 
http://www.taby.se/PageFiles/9787/0160%20Täby%20FAKTA.pdf  
 
SCB (2017). ”Sammanräknad förvärvsinkomst 2015 – decilindelning”. Hämtad: 3 
februari 2017 från: http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/hushallens-ekonomi/inkomster-och-inkomstfordelning/inkomster-och-
skatter/  
 
Socialdemokraterna (2015). ”Vårt Täby! En kommun där alla får plats”. Hämtad 20 
april 2017 från: 
http://www.socialdemokraterna.se/pageDirectory/620156/Socialdemokraternas%20
budget%202015-2016%20(Vårt%20Täby!)%20(1).pdf  
 
Stockholms stad (2016). ”Ett socialt hållbart Stockholm”. Hämtad: 2 februari 2017 
från: http://www.stockholm.se/OmStockholm/Ett-socialt-hallbart-Stockholm-2/ 
 
Stockholms stad (2017). ”Kommissionen för ett hållbart Stockholm”.  Hämtad: 2 
februari 2017 från: http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-
bolag/Stadsledningskontoret-/Kommissionen-for-ett-socialt-hallbart-Stockholm/  
 
Svenska dagbladet (2013). ”När ska överklassen ta ansvar för integrationen”. Hämtad 
24 maj 2017 från: https://www.svd.se/nar-ska-overklassen-ta-ansvar-for-
integrationen  
 
SVT (2016). ”Här dricker och knarkar ungdomarna mest”. Hämtad 24 maj 2017 från: 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/mer-droger-i-stockholm-an-i-ovriga-
landet  
 
Täby (e.d.). ”Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal”. 
Samhällsutvecklingskontoret. Hämtad 16 mars 2017 från: 
http://www.taby.se/Global/MEX/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20markanvisningar%2
0och%20exploateringsavtal.pdf  
 
Täby (2010). ”Det nya Täby: Översiktsplan”. Hämtad: 14 februari 2017 från: 
http://www.taby.se/PageFiles/4190/Inledning%20ÖP.pdf  
 
Täby (2014). ”Aktualitetsprövning av Täby kommuns översiktsplan”. Hämtad: 9 
februari 2017 från: 
http://www.taby.se/PageFiles/4190/Aktualitetsprövning_underlagsrapport.pdf  
 
Täby (2016). ”Hållbarhetsprogram för Täby park”. Samrådshandling. Hämtad: 13 
februari 2017 från: 
http://www.taby.se/PageFiles/77102/Hållbarhetsprogram_160527.pdf  
 



 
 

 102 
 

Täby kommun (2015). “Press och bilder”. Hämtad 3 mars 2017 från: 
http://www.taby.se/Bygga-bo-och-miljo/Stadsplanering/tabyvaxer/tabypark/Press-
och-bilder/ 
 
Täby kommun (2016). “Frihet och trygghet för en hållbar framtid”. Hämtad: 15 
februari 2017 från: 
http://www.taby.se/Om-Taby/Vision/  
 
Täby kommun (2016b). “Barn och utbildning” Hämtad: 13 februari 2017 från: 
http://taby.se/Barn-och-utbildning/Gymnasieutbildning/  
 
Täby kommun (2016c). ”Roslags-Näsby – en ny hållbar stadsdel”. Hämtad: 27 
februari 2017 från:http://www.taby.se/Bygga-bo-och-
miljo/Stadsplanering/tabyvaxer/Vastra-Roslags-Nasby/  
 
Täby kommun (2016d). “Press och bilder”. Hämtad: 15 mars 2017 från: 
http://www.taby.se/Bygga-bo-och-miljo/Stadsplanering/tabyvaxer/Vastra-Roslags-
Nasby/Press-och-bilder/  
 
Täby kommun (2016e). “Press och bilder”. Hämtad: 15 mars 2017 från: 
http://www.taby.se/Bygga-bo-och-miljo/Stadsplanering/tabyvaxer/Taby-
centrum/Press-och-bilder/  
 
Täby kommun (2016f). “Planprogram för den nya stadsdelen Täby park”. Hämtad: 15 
mars 2017 från: http://www.taby.se/Bygga-bo-och-
miljo/Stadsplanering/tabyvaxer/tabypark/Program-for-Taby-park/ 
 
Täby kommun (2017a). ”Områdesdatabas”. Hämtad 12 april 2017, från: 
https://desktop.taby.se/f5vdifwd/vmview/96d9d0db-776f-4e2b-96c9-
f37b67c47d3c/desktop/index.html  
 
Täby kommun (2017c). ”Västra Roslags-Näsby – en ny hållbar stadsdel”. Hämtad 27 
februari 2017 från: http://www.taby.se/Bygga-bo-och-
miljo/Stadsplanering/tabyvaxer/Vastra-Roslags-Nasby/Hallbarhet-och-miljo/  
 
Täby kommun (2017d). “Täby centrum”. Hämtad: 27 februari 2017 från: 
http://www.taby.se/Bygga-bo-och-miljo/Stadsplanering/tabyvaxer/Taby-centrum/  
 
Täby kommun (2017e) “Täby park– en ny stadsdel på det gamla galoppfältet”. 
Hämtad: 27 februari 2017 från: http://www.taby.se/Bygga-bo-och-
miljo/Stadsplanering/tabyvaxer/tabypark/  
 
Täby kommun (2017f). ”Hållbarhetsprogram för Täby park”. Hämtad 23 mars 2017 
från: http://www.taby.se/PageFiles/77102/Hållbarhetsprogram_160527.pdf  
 



 
 

 103 
 

Muntliga källor 
Algernon J. (2017). Kommunalråd, Moderaterna. Intervjun ägde rum 21 februari, 
klockan: 14:00-15:00. 
 
Collins P. (2017). Stadsträdgårdsmästare (avdelningschef trafik och stadsmiljö inkl. 
park, trafik och drift). Intervjun ägde rum 16 februari, klockan 13:00-14:00. 
 
Eriksson A. (2017). Trafikplanerare. Fokusgruppen ägde rum 23 februari, klockan 
12:00-13:00. 
 
Gryhed A. (2017)  Kommunalråd, Socialdemokraterna. Intervjun ägde rum 22 
februari, klockan 10:00-11:00. 
 
Guldevall H. (2017). Översiktsplanerare. Fokusgruppen ägde rum 23 februari, 
klockan 12:00-13:00.  
 
Hammerin B. (2017). Utredningsledare/brottsförebyggare, Trygg i Täby. Intervjun 
ägde rum 15 februari, klockan 08:00-09:00. 
 
Hellström B. (2017). Adjungerad professor på KTH samt forskningsledare på 
forskningsprojektet Decode. Intervjun ägde rum 15 februari, klockan 14:00-15:00. 
 
Heribertson E. (2017). Förvaltningschef för kultur och fritid. Intervjun ägde rum 1 
mars, klockan 09:00-10:00. 
 
Ifvarsson C. (2017). Kommunalråd, Liberalerna. Intervjun ägde rum 23 februari, 
klockan 09:00-10:00. 
 
Lagergren C. (2017). Socialchef, Social omsorg. Intervjun ägde rum 16 februari, 
klockan 11:00-12:00. 
 
Lundberg C. (2017). Kommundirektör. Intervjun ägde rum 15 februari, klockan 
09:00-10:00. 
 
Miller C. (2017). Exploateringsstrateg. Fokusgruppen ägde rum 23 februari, klockan 
12:00-13:00. 
 
Papatoni Y. (2017). Strateg Social hållbarhet, Tyréns AB. Intervjun ägde rum 9 
februari, klockan 12:30-13:30. 
 
Purmonen H. (2017).  Planchef. Intervjun ägde rum 14 februari, klockan: 13:00-
14:00. 
 



 
 

 104 
 

Wiking L. (2017). Översiktsplanerare. Fokusgruppen ägde rum 23 februari, klockan 
12:00-13:00  
 
Östlund E. (2017). Hållbarhetsstrateg. Fokusgruppen ägde rum 23 februari, klockan 
12:00-13:00 
 

Övrigt 
Ekologigruppen (2016). “Nulägesbeskrivning med SWOT FÖP Täby stadskärna”. 
Internt dokument, ej publicerat.  
 
Täby (2016c). “Think ahead. Think Täby”. Annual report 2015. Täby kommun. 
 
Täby kommun (2017b). ”Täby stadskärna 2050. Fördjupning av översiktsplan. 
Internremiss 14-28 mars 2017”. Ej publicerad.  
 
United Nations (2016). “Habitat III. New urban agenda. Draft outcome document for 
adoption in Quito, October 2016”. Konferensen ägde rum 10 september 2016. 
 
 
  



 
 

 105 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1. Multikriteriebeslutsstöd (MKBS) 
 
Multikriteriebeslutsstöd  

1. Definition och strukturering av beslutsproblem – en definition är av stor vikt då det anses 
vara omöjligt att göra bedömningar eller ta beslut om det inte finns en grundläggande 
definition som inramar målen. 

2. Definition av målen – Formulering av målen och acceptabla lösningar ska inträffa i en 
process där alla parter (aktörer) är inblandade. 

3. Tydligt definiera vilka val/alternativ som finns – för att ett beslut ska tas, måste de olika 
alternativen framföras oavsett om avsikten är att välja det bästa valet, rangordna de, eller 
gruppera alternativen.  

4. Definiering, utvärderingskriterier och deras indikatorer – kriterierna tillämpas för att 
operationalisera målen och jämföra dessa samt bedöma de potentiella alternativen i relation 
till en ’väldefinierad ståndpunkt’. Kriterierna bör företräda olika aspekter av problemet. Ett 
krav är att kriterierna är kompletta, operativa, minimala, och icke-överflödiga. En möjlig 
förekomst är att kriterierna är motsägelsefulla, vilket innebär att uppfyllning av ett kriterie 
kan förringa uppfyllandet av ett annat. Åtgärder som ökar social och ekologisk hållbarhet, 
har ofta negativa konsekvenser på de ekonomiska målen som exempelvis ekonomisk tillväxt. 
MKBS reflekterar kring dessa konflikter och försöker minska kompromisser. 
 

5. Framställa beslut genom att utarbeta effekterna – data som behövs för MKBS sammanfattas 
ofta i en matris som visar effekterna och posterna används för att visa utvärdering av 
alternativen.  

6. Identifiera preferenser av beslutsfattarna och medborgarna som berörs av beslutet – 
Framkallning av preferenser kräver medverkan av berörda parter. Här utses viktiga 
kriterier, vilket ofta mynnar ut i avvägningar av formuleringar.  
 

7. Val och tillämpning av ett tillvägagångssätt – i det här steget omvandlas informationen till 
praktiska lösningar 

8. Tolkning av resultatet samt känslighets- och robusthetsanalyser – i detta steg görs en analys 
för att förbättra förståelse av resultatet, dess påverkan samt politiska stöd. Det vanligaste 
sättet att göra detta är genom avvägningar och preferenser (vilka alternativ föredras över 
andra?) På detta sätt kan det avgöras vilka kriterier som är avgörande och vilka som kan 
försummas.  
 

Figur 23. De åtta steg som MKBS omfattas av (Omann och Spangeberg, 2002:13). 
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Bilaga 2. Malmö stads sociala konsekvensbedömning  
 

Sociala aspekter Delaktighet 
och 
inflytande 

Ekonomiska 
och sociala 
förutsättning
ar 

Barn, 
unga 
och 
äldre  
(8-80 
staden) 

Fysisk 
aktivitet 

Risker/ 
genomförand
ehinder 

Ansvar 
för hela 
staden 

Bidrar XX (process 
och slutresultat) till 
förbättrade sociala 
situationer och ökad 
tillit? (för arbetslösa, 
trångbodda, fattiga... 
för delaktighet och 
sammanhang) Finns 
det åtgärder inom XX 
processen som skulle 
kunna förbättra 
ovanstående? Vem har 
ansvar (behöver 
kontaktas)för att det 
ska ske? 

    Vad ser vi för 
hinder? Vem har 
ansvar? Hur ser 
nuläget ut? Hur 
säkrar vi ja-
svaren? 

Sam-spel 
och 
samman-
hang 

Bidrar XX till att 
underlätta nätverk, 
interaktion och 
möten? Bidrar XX till 
integration, trygghet, 
och jämlika 
förutsättningar? 
Barriärer och hinder? 
Mötesplatser inne och 
ute? Vet vi vad som 
måste bevaras? 
Vad/Vilka kan 
förbättra förslaget? 

 

 

   Vad ser vi för 
hinder? Vem har 
ansvar? Hur ser 
nuläget ut? Hur 
säkrar vi ja-
svaren? 

Vardags-
liv 

Underlättar XX 
vardagslivet? 
(funktioner, service, 
trygghet) Närhet, 
utbud, täthet. Vet vi 
tillräckligt om 
befintligt vardagsliv? 
Finns det vardagliga 
funktioner som bör 
bevaras? Vad/Vilka 
kan förbättra 
förslaget? 

    Vad ser vi för 
hinder? Vem har 
ansvar? Hur ser 
nuläget ut? Hur 
säkrar vi ja-
svaren? 

Gröna 
miljöer          

Finns det gröna 
miljöer som bör/måste 
bevaras? Vet vi hur de 
används? Finns gröna 
miljöer inom det 
avstånd som Grönplan 
anger? Tillför XX 
tillräckligt gröna och 
hälsosamma 
kvaliteter? Vad/Vilka 
kan förbättra 
förslaget? 

    Vad ser vi för 
hinder? Vem har 
ansvar? Hur ser 
nuläget ut? Hur 
säkrar vi ja-
svaren? 
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Sociala aspekter  Delaktighet 

och 
inflytande 

Ekonomiska 
och sociala 
förutsättning
ar 

Barn, 
unga 
och 
äldre  
(8-80 
staden) 

Fysisk 
aktivitet 

Risker/ 
genomförand
e-hinder 

Identitet Finns det (och känner 
vi till) befintliga 
identitetsskapande 
värden som bör 
bevaras? Ger XX 
möjlighet att stärka 
identitet och bidra till 
att fler besöker 
området? Avspeglas 
områdets identitet i 
den fysiska 
omgivningen? Kan 
näringsliv attraheras 
av området? Vad/Vilka 
kan förbättra 
förslaget? 

    Vad ser vi för 
hinder? Vem har 
ansvar? Hur ser 
nuläget ut? Hur 
säkrar vi ja-
svaren? 

Dialog 
och 
normer 

Vad har vi för 
kunskapsluckor? Vems 
normer styr 
bedömningen? Finns 
det speciella 
personer/grupper som 
behöver extra 
omtanke? 

    Vad ser vi för 
hinder? Vem har 
ansvar? Hur ser 
nuläget ut? Hur 
säkrar vi ja-
svaren? 

Figur 24. Matris för social konsekvensbedömning som är framtagen av Malmö stad (Malmö, 2016). 
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Bilaga 3. Citylabs 17 hållbarhetsmål 
 
Rumsliga och integrerade stadskvaliteter 
 
Mål 1 Bebyggelse: Mark ska användas på ett resurseffektivt sätt, anpassat till lokala förutsättningar, 
där befintlig och ny bebyggelse länkas samman för att åstadkomma en fysiskt sammankopplad och 
socialt integrerad stad. 
Mål 2 Kulturvärden: Befintliga kulturvärden och en levande kulturhistoria ska så långt som möjligt 
nyttjas och upprätthållas som villkor för utveckling och integrering av ny bebyggelse. 
Mål 3 Funktioner: Förutsättningar för stor mångfald och variation i gestaltningen samt 
funktionsblandning (boende, service, kultur och arbetsplatser) ska skapas samtidigt som närliggande 
bebyggelsemiljö beaktas. 
Mål 4 Människor: En god livsmiljö, som möjliggör sociala aktiviteter och medför ett så litet ekologiskt 
fotavtryck som möjligt, ska beredas för boende, verksamma och besökare. 
Tillgänglighet och närhet till funktioner 
 
Mål 5 Transporter: Projektet ska skapa närhet och tillgänglighet till olika urbana funktioner och 
anläggningar (bostäder, arbetsplatser, samhällsservice, kultur, etcetera.), samt skapa goda 
förutsättningar för användning av hållbara transporter (gång, cykel och kollektivtrafik samt 
leveranser). 
Mål 6 IKT: Projektet ska säkerställa att informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och den 
information som en stad behöver eller genererar integreras och används på lämpligt sätt för att 
utveckla staden hållbart. 
Mål 7 Platser: Den byggda och naturliga miljön ska erbjuda trygga och säkra offentliga och semi-
offentliga platser och stråk för människor oavsett bakgrund, kön, funktionsnedsättning eller ålder. 
Mål 8 Skolmiljöer: Skolor och förskolor ska utformas med goda utomhus- och inomhusmiljöer, samt 
även vara integrerade i en hållbar utveckling av projektområdet. 
Anpassad luft-, ljus- och ljudmiljö 
 
Mål 9 Luft: En god luftkvalitet ska säkerställas och luftkvalitetsfrågor ska inkluderas i ett tidigt skede 
för att undvika framtida problem. 
Mål 10 Ljus: Goda lokala ljusförhållanden ska skapas för att värna om urbana kvaliteter avseende 
orienterbarhet, trafiksäkerhet, trygghet och estetik. 
Mål 11 Ljud: God arkitektur och en levande stadsmiljö som även hanterar bullerproblematiken ska 
uppnås för att undvika negativa hälsoeffekter i form av exempelvis stress, högt blodtryck, sömn- och 
koncentrationssvårigheter, desorientering eller allmän otrevnad. 
Mångfunktionella grönytor och klimatanpassning 
 
Mål 12 Grönytor: Mångfunktionella grönytor och ekosystemtjänster som ger goda förutsättningar för 
hälsosam luftkvalitet, ljudmiljö och mikroklimat ska skapas eller upprätthållas, vilket stärker fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande. 
Mål 13 Klimatanpassning: Samhällets robusthet inför omvärldens förändringar ska öka och 
sårbarheten för framtida extrema skyfall och stigande nivåer i hav, vattendrag och sjöar samt ökade 
temperaturer ska minimeras. 
Resurser i kretslopp 
 
Mål 14 Materialflöden: En låg resursanvändning med cirkulära flöden för biologiska förnyelsebara 
resurser och tekniska icke förnybara resurser ska upprätthållas. 
Mål 15 Produkter: Val av produkter och material ska göras så att spridning av miljö- och hälsofarliga 
ämnen till luft, vatten och mark undviks, samt för att skapa förutsättningar för goda arbetsvillkor och 
en god arbetsmiljö i produktions- och byggskedet. 
Mål 16 Vatten: En miljö- och hälsomässigt tillförlitlig och resurseffektiv vattenförsörjning ska 
upprättas, med en säker leverans av dricksvatten och ett hållbart omhändertagande av spillvatten och 
dagvatten. 
Mål 17 Energi: Energianvändningen ska minimeras, förnybara energikällor som har begränsad miljö- 
och hälsopåverkan ska användas och utsläpp av växthusgaser ska vara nära noll. 
Figur 25. Citylabs 17 hållbarhetsmål, klassificerat under fem teman (Citylab Action, 2016).  
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Bilaga 4. Politikernas och tjänstemännens definition av social 
hållbarhet  
 
Social hållbarhet är att alla olika typer av människor ska må bra och känna sig trygga. Framför allt är 
begreppet trygghet viktigt då det får en att känna sig hemma och inte i en främmande miljö. 
 
Det ska vara jämlikt och människan ska ha ett gott liv med hälsa och välbefinnande. Social hållbarhet 
är att må bra och ta hand om sitt eget liv. Det handlar om att ta hand om sin hälsa och att känna sig 
trygg. För att kunna göra det är det viktigt för människor att känna att de kan gå ut, exempelvis i 
gator och torg, till arbetet, till vänner och föreningsliv. 
 
Min tolkning är den tolkning som jag upplever att de har här i kommunen utifrån det politiska 
perspektivet. Beroende på vad tolkningen av social hållbarhet hämtas, kan det tolkas som, allt ifrån 
alla människor ska få plats och bo överallt till att det handlar mer om trygghetsfrågor, eller hur miljön 
utformas eller de ekonomiska förutsättningarna och så vidare. 
 
Social hållbarhet är ett jämställt och jämlikt samhälle där alla människors lika värde står i centrum. 
Det handlar om tillit – till varandra samt till samhällsfunktioner och att vi ska erbjuda delaktighet vad 
gäller samhällsutvecklingen både stort och smått. Det är ju lite olika beroende på vilka frågor som 
arbetas med inom kommunen. Det bör klargöras i olika lägen vad social hållbarhet innebär och det är’ 
av stor vikt att det fungerar över tid. 
 
Social hållbarhet innebär att känna sig som en Täbybo samt att kännas sig trygg och nöjd med sin 
närmiljö. Långsiktigt är det viktigt att det finns ett tillräckligt, attraktivt och användbart utbud av 
allmän plats för rörelse, lek, aktiviteter, vila och rekreation. Det är av stor vikt att känna stolthet över 
sin hembygd, vilket dels innebär att trivas i kommunen, dels att det finns ett socialt nätverk bland 
invånarna. 
 
Social hållbarhet för mig handlar om vilka sociala konsekvenser vårt stadsbyggande får – både det 
befintliga och det vi skapar. Det handlar om hur vi skapar långsiktigt hållbara miljöer, resiliensa 
miljöer som klarar av förändringar i framtiden, så att vi kan vara flexibla. Sen är det en diskussion 
kring trygghet och en känsla av välbefinnande, vilket innebär att arbeta mycket med det offentliga 
rummet, som mötesplatser med inslag av konst eller gröna inslag. 
Social hållbarhet innebär framför allt att alla människor, oavsett social klass, etnisk bakgrund, 
funktionsvariationer, kön och identitet, ska ha tillgång till en miljö och att den ska vara utformad på 
det sättet att alla kan vara där och om det är bostäder, att alla kan bo där. Det blir som en typ av 
jämlikhetsbegrepp med fler parametrar. 
 
Social hållbarhet för mig är att alla ska ha det bra, det ska vara jämlikt och jämställt. Alla ska ha 
möjligheter till bra levnadsstandard samt ett bra liv i Täby kommun, oavsett var de kommer ifrån och 
var de växer upp i för situation.  
 
Det första jag tänker på när jag hör social hållbarhet är människan i centrum och att skapa goda 
livsbetingelser. Dessutom innefattar begreppet trygghet och hälsa, mer specifikt ett hälsosamt 
samhälle. 
 
Social hållbarhet innebär att grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls för alla på ett globalt 
plan, alla människor inkluderas i samhället samt att basala samhällsfunktioner är tillgängliga för alla. 
Vidare placeras stor tyngdvikt vid att invånarna ska vara lyckliga, ha möjlighet att uppnå sina mål och 
drömmar samt ha likartade möjligheter att leva, vilken bland annat innebär att ingen ska kunna köpa 
sig utbildning och sjukvård som är bättre än någon annan. 
 
Figur 26. Hur kommunens tjänstemän och politiker definierar social hållbarhet. 
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Bilaga 5. Sammanfattande tabell  
I denna sektion kommer en konkluderande tabell (figur 25 på nästa sida) att 
presenteras som sammanfattar respondenternas svar i olika frågor. Det som bör 
uppmärksammas är att tabellen inte redogör för allt framfördes av respondenterna, 
utan snarare huvuddragen. För en mer ingående redovisning av deras redogörelser i 
olika sakfrågor hänvisas läsaren till avsnitt 4.6.  
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Roll Nyckel- 
begrepp 

Verksamheter/ 
personer som 
arbetar med 
social hållbarhet 

Tillämpning 
verktyg/ 
processer 

Tjänstemännens 
och politikernas 
bidrag 

Utmaningar  Sociala frågor som 
kommunen har haft 
framgång med 

Förslag på 
förbättring 
 

 

Kommunal 
råd M 

resiliensa -
miljöer  
trygghet 
välbefinnande 
tillgänglighet.  

– det arbetas med 
inom olika verk-
samheter inom 
kommunen 
– planprocessen är 
den formella 
strukturen som 
dessa arbetas med  

– samarbete med 
SGBC och 
medverkan i Citylab  
 

– som kravställare och 
beställare kan han 
säkerställa att 
kommunen får ut det 
som har beställts 
– driva på vikten av 
samverkan, dialog och 
delaktighet tidigt i 
processen 

– uppnå en funktions-
blandad struktur och 
överbygga de stora 
barriärerna  

– undersökningar visar 
att Täby-borna 
identifierar sig mycket 
med kommunen och är 
stolta över att bo i 
kommunen  
– skolan, goda 
elevresultat 

– involvering av fler 
aktörer tidigt i 
planprocessen. 
– integrationsfrågan 
– bättre 
förutsättningar att ta 
hand om nyanlända.   
– bostadsfrågan  

Stads- 
trädgårds- 
mästaren 

trivsel 
trygghet 
socialt-  
nätverk  
pålitligt. 

– alla arbetar med 
social hållbarhet på 
olika sätt. 

– grönplan 
– belysnings-
program 

– – uppsättning av 
indikatorer för 
avstånd till olika 
aktiviteter  

– – trygghets-
vandringar 
 

– skapa angenäma 
mötesplatser för 
invånarna att vistas i 
på fritiden  

– – blandstad och mångfald  
– – kommunen är beroende 

av andra aktörer  
–  

– direktkontakt med 
medborgarna 
 

– ytterligare 
stimulera att 
parkerna används.  
– bygga ut kollektiv-
trafiken 

Kommunal 
råd S 

jämlikhet 
tillgänglighet 
trygghet 

– främst 
samhällsutveckling
skontoret, men 
även social-
förvaltningen och 
utbildnings-
enheterna 

– mycket fokus på de 
fysiska 
funktionsnedsättning
arna  
– Medborgar-
dialogen 

– social hållbarhet 
är ett av hennes teman 
i fullmäktige  
– synliggöra de sociala 
frågorna i debatter och 
olika forum.   

– social hållbarhet är ett 
okänt begrepp, vilket 
försvårar kommunika-
tionerna mellan olika 
aktörer 

– kommunenen har 
styrdokument, även om 
dessa är diffusa.  
– social hållbarhet finns 
med i hållbarhets-
programmet för Täby 
park   

– definiera 
begreppets innebörd 
för Täby kommun 
– föra upp begreppet 
lika högt i 
dagordningen som 
den ekologiska 
hållbarheten 
– möjliggöra för 
unga och andra 
grupper att bo i 
kommunen 

Utrednings-
ledaren 

hälsa  
trygghet 
jämlikhet 
jämställdhet 

– föreningslivet 
– skolan 
– alla verksamheter 
på kommunen 

– viktigt att 
begreppet integreras 
i byggprocessen/ 
detaljplane-
processen  
– Trygghets-
vandringar 

– öka tryggheten i 
kommunen  
– få ungdomar att 
känna sig trygga  

– de sociala frågorna 
kommer upp alldeles för 
sent i planprocessen 
– skapa heterogen stad 
med blandad befolkning  

– kommunikationen ut 
till invånarna. 
– mötesplatser och 
parker för invånarna 

– – formulera en 
enhetlig definition av 
begreppet. 

– – ökad kunskap kring 
begreppet. 

– – arbeta mer aktivt 
med begreppet. 

– – integration  
 



 
 

 
113 

 

Roll Nyckel- 
begrepp 

Verksamheter/ 
personer som 
arbetar med 
social hållbarhet 

Tillämpning 
verktyg/ 
processer 

Tjänste-männens 
och politikernas 
bidrag 

Utmaningar  Sociala frågor 
kommunen har haft 
framgång med 

Förslag på 
förbättring 

Kulturchefen   trygghet  
hälsa 
jämlikhet 
jämställd- 
het 

– det syns tydligast 
i samhälls-
utvecklings-
kontoret där de 
arbetar med det i 
olika planer 

– dialoger med 
kommunens 
invånare och 
framförallt 
ungdomar 
– social hållbarhet 
uttrycks i plan-
dokument som 
utarbetas  

– – genom att vara en 
god ambassadör för de 
sociala frågorna och 
ständigt arbete med de 
sociala frågorna utifrån 
den position han 
besitter 
– skapa förut-
sättningar för alla att 
ta del av kommunens 
verksamheter, som 
bibliotek och 
fritidsgårdar 

– politiken och hur de vill 
att begreppet ska 
uttryckas 
– samarbete mellan olika 
verksamheter på 
kommunen  

– bygga parker, samt 
uppföra belysning på 
gångvägar och tunnlar 
– trygghetsfrågor  
– delaktighet 

– – social hållbarhet 
bör tillägnas ett eget 
stycke i dokument 
relaterade till 
utveckling av 
områden   

– – begreppet bör 
synliggöras mer 

– – skapa bättre 
förståelse kring 
begreppet  

– – tydligare 
målsättningar skulle 
underlätta arbetet 
med begreppet 

–  
Kommunal 
råd L 

jämlikhet 
jämställdhet  
trygghet 
likvärdighet 
livschans  

– alla förvaltningar 
arbetar med social 
hållbarhet utifrån 
deras 
förutsättningar  

– ser olika ut inom 
olika nämnder  
– kan integreras som 
en viktig del i 
planprocessen 
genom uppsättning 
av politiska mål som 
måste omsättas i 
praktiken   

– genom att ständigt 
ha social hållbarhet i 
tankarna vid beslut 

– planprocessen är väldigt 
långsam 

– – begreppet är diffust  

– skola, då 92 procent 
av eleverna uppnår 
samtliga ämnen i 
högstadiet  

– kommunen måste 
ständigt arbeta med 
sociala frågor som 
skola, jobb, bostäder 
och äldre-frågor 
– integration  

Social-
chefen  

tillit 
delaktighet 
jämställdhet  
trygghet 
jämlikhet 

– alla arbetar med 
kärnfrågorna inom 
social hållbarhet 
utan att tänka på 
det  

– – socialtjänstlagen, 
och mer specifikt 
portalparagrafen 

–  
–  

– delta aktivt när de 
bjuds in i samhälls-
planeringen 

– – försäkra att 
begreppet genomsyras 
på ett systematiskt sätt.  

– – hålla människors lika 
värde som en central 
fråga inom 
socialtjänsten 

– medarbetarnas 
kompetens och 
medvetenhet om frågorna 
samt förståelse för 
kopplingen mellan det 
som görs och dess 
konsekvenser. 
– verksamheten är 
beroende av att andra har 
en vilja att bygga bostäder 

– hemtjänsten, där goda 
resultat har uppnåtts 
beträffande kontinuitet 

– kommunen bör 
marknadsföra sig 
som en bra kommun.  

– – fler hyresrätter med 
anpassningsbara 
hyror 
 
 

Kommun-
direktören 

kompensera 
förebygga 

– alla arbetar med 
social hållbarhet, 
men inte alla är 
medvetna om det  

- kommunen har 
inga riktlinjer som 
följs av alla, utan 
riktlinjerna anpassas 
efter verksamhet. 

– genom att inte skriva 
på planförslag som 
hon inte är nöjd med 
och den dialog det 
skapar i kommunen 

– få ökad kännedom om 
det som arbetas med för 
att förenkla uppföljning-
ar av olika projekt 
– höga bostadspriser  

– – utbildning, 
elevresultaten är väldigt 
goda 

–  

– genomföra fler 
uppföljande analyser. 
– skapa bättre 
tillgång på bostäder. 
– Trygghetsfrågor  
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Roll Nyckel- 
begrepp 

Verksamheter/ 
personer som 
arbetar med 
social hållbarhet 

Tillämpning 
verktyg/ 
processer 

Tjänste-männens 
och politikernas 
bidrag 

Utmaningar  Sociala frågor 
kommunen har haft 
framgång med 

Förslag på 
förbättring 

Planchefen trygghet – trygg i Täby 
– olika 
verksamheter på 
kommunen 
 

– bättre belysning 
– markanvisning  
 
 

– planera för trygga 
miljöer  
 

– svårt att veta vad vem 
som ska kontaktas om 
man behöver hjälp med 
de sociala frågorna. 
– bostadspriser 
– bygga blandstad 

– trygghet 
– mötesplatser 

– formulera en 
definition av 
begreppet för 
kommunen 
– någon som driver 
de sociala frågorna 
genom hela 
planprocessen. 
– bättre samarbete 
mellan olika aktörer 
– integration 
  

FÖP-
gruppen  

delaktighet 
trygghet 
mångfald 
levande 
stadskärna 

– alla arbetar med 
social hållbarhet, 
exempelvis: Trygg i 
Täby, skola, social- 
och omsorg, kultur- 
och fritid, ung fritid 
och 
samhällsutveckling
skontoret. 

– delaktighet och 
inkludering av olika 
målgrupper 
– tillämpning av de 
styrdokument och 
måldokument som 
finns  
  

– skapa målpunkter 
och mötesplatser för 
olika grupper av 
människor  
– skapa rörelse genom 
att förenkla för gående 
och cyklister 
– utveckla stråk som 
bilder ihop olika delar 
av kommunen 
bygga fler mindre 
bostäder  
– bygga bort otrygga 
platser  

– få ner bilantalet i 
kommunen 
– Intressekonflikter: vissa 
vill att kommunen bygger 
fler bilvägar, andra önskar 
det motsatta 
– bostadsbeståndet 
– segregerad kommun 
– svårt att veta vem/vad 
ansvaret ligger på 

– föreslå nya parker 
samt skolor och 
förskolor 
– prioritera 
transportslag som är 
jämställda  

– – medborgardialog  
– – välfärdstjänster som 

utbildning och äldre-
omsorg. 
– Täbyborna är nöjda 
med sin kommun  

– en definition på 
begreppet för 
kommunen skulle 
underlätta det 
praktiska arbetet  
– marknaden styr 
bostadspriserna 
– tydligare 
målsättningar 
fordras.  
– inkludering av 
olika förvaltningar 
tidigt i processerna 
– integration   

Figur 27. Sammanfattar sektion 4.6. Tabellen redogör inte för allt som framfördes av respondenterna, utan snarare huvuddragen. För en mer ingående 
redovisning av deras redogörelser i olika sakfrågor hänvisas läsaren till avsnitt 4.6.



 
 

 114 
 

 

Bilaga 6. Ekologigruppens SWOT-analys av FÖP:en 
En hållbarhetsanalys har vidare utarbetats av Ekologigruppen, där en SWOT-analys 
har genomförts för respektive social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För 
respektive dimension har fyra faktorer framställts som har baserats på 
ekologigruppens värderos. De fyra sociala faktorerna är:  
 

§ grönstruktur och rekreation 
§ hälsa och säkerhet 
§ identitet 
§ möten, trygghet och lokal engagemang 

 
Dessutom förekommer sociala begrepp som: socialt kapital under den ekonomiska 
hållbarheten. En brist som framlyfts i samband med det begreppet är segregation 
mellan områden med olika styrkor på socialt kapital (Ekologigruppen, 2016). Nedan 
redovisas de fyra social faktorerna mer detaljerad.  
 
Grönstruktur och rekreation 
Under Grönstruktur och rekreation identifieras gröna mötesplatser, idrottsplatser, 
lekplatser och parker. Det förekommer en brist på sammankopplade stråk och få 
gröna ytor är tillgängliga för allmänheten. Dessutom anses trafikbarriärer ha negativ 
verkan på tillgängligheten och rekreationsupplevelsen. Ett resultat av detta kan vara 
att de gröna ytor som återstår upplevas som privata. Följande mål har formulerats för 
denna faktor: “En hållbar rekreation karakteriseras av tillgänglighet för 
människor, sammanhängande grönstruktur som möjliggör rörelse mellan olika 
områden och variation av rekreativa kvaliteter som kan ge rika upplevelser och 
många aktiviteter” (Ekologigruppen, 2016:6). 
 
Hälsa och säkerhet 
Hur hälsa och säkerhet kan uppnås beskrivs i följande utdrag från dokumentet: “En 
tät stadsstruktur har många fördelar men kan också ha negativa konsekvenser på 
bland annat buller och livskvalitet. Andra hälso- och säkerhetsaspekter som 
behöver beaktas vid planläggning är bland annat trafiksäkerhet, 
översvämningsproblematik, riskhantering, giftfria miljöer, klimatanpassning och 
strålning” (Ekologigruppen, 2016:8). Då Täby stadskärna innesluts av större vägar 
som E-18 samt andra stora vägar, och simultant kör spårbunden trafik tvärsigenom 
området, orsakas bullerproblematik. På ett antal platser inom området anses 
trafiksäkerheten vara låg och en direkt fara för barn (ibid.).   
 
Identitet 
På grund av kommunens bebyggelsestruktur, som främst präglas av storskalig 
bebyggelse, förekommer en oklarhet kring stadskärnans identitet. 
I nulägesbeskrivningen yttras följande: “identitet skapas genom att människor 
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relaterar till sin omgivning, detta skapande hänger starkt ihop med hur historisk 
och nutida användning har präglat landskapet” (Ekologigruppen, 2016:5). Detta 
innebär att hänsyn ska tas till olika områdes historia samtidigt som utvecklingen av 
dessa ska anpassas till dagens behov och förutsättningar. Området kring Täby 
centrum anses ha tydligast identitet, vilket främst relateras till handel (ibid.).  
 
Möten, trygghet och lokala engagemang  
Täby centrum är utpekad som en betydelsefull mötesplats, dels för kommunens 
invånare, dels för besökande från andra kommuner. Tidigare har stadsstrukturen 
präglats av funktionsseparering, vilket har bidragit till att tjänster och service inte är 
integrerade i bebyggelsen. Då detta leder till ett ökat bilberoende, har 
funktionssepareringen öppnat upp för stora parkeringsytor som är mestadels tomma 
under kvällar och nätter, vilket i sin tur bidrar till att området känns otryggt (ibid.). 
Följande citat redogör för innebörden av begreppet trygghet samt hur denna sociala 
faktor kan uppnås: “En trygg miljö innebär att alla kan röra sig under alla tider på 
dygnet utan att känna rädsla. (…). En väl sammanlänkad och orienterbar struktur, 
blandad bebyggelse, tillgång till mötesplatser och trygg stadsmiljö bidrar till att 
öka förutsättningarna för möten och engagemang” (Ekologigruppen, 2016:7). 
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Bilaga 7. Kontigos samhällsekonomiska analys   
Kontigos samhällsekonomiska analys av Täby kommun framhåller ett antal punkter 
som kommunen bör ta hänsyn till i sitt framtida arbete med de sociala frågorna. En 
faktor som dokumentet betonar är att kommunen bör fästa avseende vid vilka 
grupper av människor som bostäderna byggs för samt vilka incitament som föreligger 
för att anpassa bostadsbyggande till olika grupper. Andelen arbetslösa är läst i Täby 
centrum-Arninge. Simultant besitter en hög andel chefsbefattning och många 
Täbybor har universitetsexamen. Dokumentet presenterar två möjliga scenarier som 
kommunen kan utvecklas mot: antingen ”… ett segmenterat samhälle till förmån för 
personer i samhällets så kallade ’övre skikt’ eller mot ett mer blandat samhälle där 
samhällsklasser från alla nivåer finns representerade” (Hugosson et al., 2017:6).  
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Bilaga 8. Intervjufrågor till experterna 
 
Dessa delades in i två större huvudområden: 
 
Experternas konceptualisering av social hållbarhet.  

§ Hur brukar du definiera social hållbarhet i ditt arbete? 
§ Vilka nyckelbegrepp anser du är viktiga? 
§ Är det viktigt att ha en definition på begreppet? Om ja, varför? 
§ Vad ska man tänka på när man vill definiera begreppet i ett arbete? 
§ Hur kan social hållbarhet konceptualiseras? 

 
Hur experterna anser att begreppet kan operationaliseras.  

§ Hur kan man gå från definition av begreppet till att tillämpa det i praktiken? 
§ Hur kan kommuner bättre integrera social hållbarhet i planarbetet?  
§ Vad ska kommuner tänka på när begreppet tillämpas i praktiken? 
§ Vilka metoder, matriser, verktyg tycker du kan använda för att 

mäta/kvantifierasocial hållbarhet? Vad är för- och nackdelarna med dessa? 
§ Hur ser du på sociala indikatorer? 
§ Vad är viktigt att tänka på vid utveckling av sociala indikatorer? 
§ Vilka för och nackdelar finns det med tillämpningen av indikatorsystemet? 
§ Vad anser du om sociala konsekvensbedömningar (SKB)?  
§ Vilka för- och nackdelar finns det med SKB? 
§ Känner du till några handböcker, eller generella riktlinjer för att arbeta med 

social hållbarhet i Sverige? 
§ Vilka är de största utmaningarna för att uppnå social hållbarhet, generellt? 
 
  



 
 

 118 
 

Bilaga 9. Intervjufrågor till kommunens tjänstemän och politiker 
 
Dessa delades in i tre större huvudområden:  
 
Definition av begreppet 

• Vad innebär social hållbarhet för dig? 
• Vilka nyckelbegrepp anser du definierar begreppet?  
• Har Täby kommun en definition på vad social hållbarhet innebär? Om ja, hur 

definierar kommunen hur kommer det sig?begreppet social hållbarhet? Om 
nej,  

Kommunens arbete med social hållbarhet (idag) 
• Hur arbetar kommunen med social hållbarhet i praktiken? 
• Hur anser du att kommunen kan integrera social hållbarhet som en viktig del i 

planeringsprocessen? 
• Arbetar du aktivt med social hållbarhet? Om ja, hur? 
• Vilka andra jobbar med social hållbarhet (personer/förvaltningar inom 

kommunen)? 
• Vilka är de största utmaningarna för att uppnå social hållbarhet i Täby, enligt 

dig? 
• Inom vilka områden tycker du att ni har lyckats bra med social hållbarhet? 
• Finns det något som hindrar ert arbete med social hållbarhet? 

 
Förbättringsmöjligheter 

• Skulle kommunen kunna förbättra sitt arbete med social hållbarhet? Om ja, 
hur? 

• Hur kan du bidra med att öka den sociala hållbarheten i Täby? 
• Anser du att ni behöver stödfunktioner för att kunna arbeta mer aktivt med 

social hållbarhet? Om ja, vilka typer av stödfunktioner? 
• Vilka sociala frågor tycker du att ni behöver jobba ytterligare med? 
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Bilaga 10. Intervjufrågor till fokusgruppen 
Dessa delades in i fyra större huvudområden. Den sista kategorin baseras på 
observationerna.  
 
Definition av begreppet 

• Vad innebär social hållbarhet för dig? 
• Har ni jobbat med att framta en definition av social hållbarhet i FÖP:en? I 

sådant fall hur har denna framtagits?  
• Definierar FÖP:en social hållbarhet? Om ja, hur definierar FÖP:en begreppet? 

Om nej, hur kommer det sig? (kompletterande fråga) 
• Vilka nyckelbegrepp i FÖP:en definierar (eller är relaterade till) social 

hållbarhet?  
 

Kommunens arbete med social hållbarhet (idag) 
• Har ni arbetat med social hållbarhet i FÖP:en? Om ja, hur? Om nej, hur 

kommer det sig? 
• Hur anser ni att ni kan integrera social hållbarhet som en viktig del i hela 

planeringsprocessen för FÖP:en? (det vill säga att det finns med i planering-, 
genomförande- och förvaltningsskede) 

• Vilka är de största utmaningarna för att uppnå social hållbarhet i FÖP:en? 
• Vilka områden inom FÖP:en tycker ni att ni har lyckats bra med social 

hållbarhet? 
• Finns det något som hindrar ert arbete med social hållbarhet i FÖP:en? 
• Vilka andra jobbar med social hållbarhet? (personer/förvaltningar inom 

kommunen). 
 

Förbättringsmöjligheter 
• Skulle ni kunna förbättra ert arbete med social hållbarhet i FÖP:en? Om ja, 

hur?  
• Vilka sociala frågor tycker ni att ni behöver jobba ytterligare med i FÖP:en? 
• Anser ni att ni behöver stödfunktioner för att kunna arbeta mer aktivt med 

social hållbarhet? Om ja, vilka typer av stödfunktioner? 
 
Övrigt 

• När ni har pratat om social hållbarhet, känns det som att det ofta förekommer 
under den ekologiska hållbarheten. Hur kommer det sig att ni inte har social 
hållbarhet som en egen dimension eller egen komponent inom hållbarhet som 
behandlas för sig? 

 
 


