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Sammanfattning
Hållbarhet och social hållbarhet står högt på agendan både internationellt samt nationellt, men även
om arbetet har pågått i över 30 år har Sverige långt kvar innan samhället blir rättvist. Det finns idag
stora kunskapsluckor i den svenska forskningen om socialt hållbar samhällsutveckling. Däremot finns
det vissa som argumenterar att ett jämlikt samhälle fungerar bättre än ett ojämlikt och att alla vinner
på att det skapas en jämlik stad. Idag finns det ingen enhällig definition av social hållbarhet och inte
heller något etablerat arbetssätt. Syftet med denna studie är att undersöka möjligheten att stärka
arbetet med att integrera aspekter av social hållbarhet i kommunal samhällsplanering och fysisk
planering i Sverige. För att få kunskap om hur arbetet med social hållbarhet inom samhällsplanering
och fysisk planering ser ut i Sverige utförs en studie på Gävle kommun. Gävle kommun är en växande
medelstor kommun i södra Norrland med bostadsbrist som en primär utmaning. Studien inleddes
med en litteraturstudie där det undersöktes vad tidigare forskning sa om social hållbarhet och
samhällsplanering. Studien utfördes genom semi-strukturerade intervjuer där två samhällsplanerare
och fyra planhandläggare intervjuades. De fick bland annat svara på frågor om hur de definierar
social hållbarhet, vilka åtgärder de har använt och vilka arbetssätt de använder i arbetet med att
förbättra den sociala hållbarheten ur ett samhällsplaneringsperspektiv.
Resultatet från litteraturstudien visar att även om det inte finns någon enhällig definition av social
hållbarhet så har flera författare försökt definiera och bryta ner begreppet. En sammanfattad bild är
att social hållbarhet kan delas in i två huvudkategorier: Rättvisa och Samhällskapacitet och i sex
underkategorier: Helhetssyn, Samverkan och delaktighet, Tillgång och tillgänglighet, Blandning och
variation, Samhörighet och identitet samt Välmående och säkerhet. Resultatet från intervjustudien
visar att Gävle kommun inte har någon enhällig definition av social hållbarhet. Kommunen har inte
heller något utarbetat arbetssätt för att förbättra den sociala aspekten i planeringsarbetet även om
de har gjort ett försök med att utveckla en checklista. Intervjudeltagarna identifierar däremot ett
antal åtgärder de använder i arbetet för en förbättrad social hållbarhet. Deltagarna nämner främst
åtgärder som att blanda bostäder, skapa en socialt hållbar utformning, skapa flöden och utveckla
inkluderande och säkra offentliga platser.
I vissa sociala aspekter är kommunens definition, åtgärder och arbetssätt samstämmiga medan i
andra aspekter saknas en koppling mellan dessa. Kommunen ser en utmaning i det politiska styret
och deltagarna menar att den politiska viljan och ambitionen är viktig för att få möjlighet att skapa
förändring. Det finns även en otydlighet i planprocessen och vilka åtgärder och arbetssätt som kan
och ska utföras i vilken del av planprocessen. Detta kan medföra att värdefulla möjligheter faller
bort. Deltagarna ser möjligheter i att kommunen äger mycket mark och att det finns ett utrymme för
att prova nya modeller eller verktyg.
Nyckelord: Social hållbarhet, samhällsplanering, socialt hållbar samhällsplanering, kommunal
planering, definition av social hållbarhet, åtgärder för social hållbarhet, arbetssätt för social
hållbarhet.

Abstract
Sustainability and social sustainability are high on the agenda both internationally and nationally, but
even though the work has been going on for over 30 years, Sweden has long to go before Sweden
becomes an equal society. There are currently gaps in the Swedish research of social sustainability in
urban planning. However, some researchers argue that equal societies work better than unequal
societies, and that everyone in the society benefits from an equal city. There is no established or
unified definition of social sustainability and there is no established working method. The purpose of
this study is to investigate the possibility of strengthening the work of integrating social sustainability
aspects into municipal urban planning and spatial planning in Sweden. In order to gain knowledge
about how the work on social sustainability in urban planning and physical planning looks like in
Sweden, the study is applied to the municipality of Gävle. Gävle is a growing medium-sized
municipality in southern Norrland and the municipality struggles with a housing shortage. The study
began with a literature study where earlier research on social sustainability and social planning were
studied. The study was carried out through semi-structured interviews in which six urban planners
were interviewed. The questions regarded their definition of social sustainability, what actions they
have used and which working methods they use to improve social sustainability from an urban
planning perspective.
The result of the literature study shows that although there is no unanimous definition of social
sustainability, several authors have tried to define the concept. A summary of the prior research is
that social sustainability can be divided into two main categories: Justice and Social capacity and in
six subcategories: Holistic view, Collaboration and participation, Access and accessibility, Mixing and
variation, Affinity and identity, as well as Well-being and safety. The results of the interview study
show that Gävle municipality has no established or unified definition of social sustainability. The
municipality does not have an established working method to improve the social aspect of their
urban planning, even though they have made an attempt by developing a checklist. Although, the
interviewees identify that they use several urban planning actions to improve social sustainability.
The participants mainly mention actions such as mixing housing, creating a socially sustainable
design, creating flows and developing inclusive and safe public places.
The municipality's definition, actions and working methods are in some social aspects coherent,
while there in other cases is no connection between definition, actions and working methods. One
challenge for the municipality is in the political governance; the interviewees believe that it plays an
important roll what the political ambition and intention are in order to be able to create change.
There is also an ambiguity in the planning process and what actions and working methods can and
should be carried out in which part of the planning process. This can result in that valuable
opportunities are lost. The participants see opportunities in the municipality´s large ownership of
land and that there is room for trying new models or tools.
Keywords: Social sustainability, urban planning, social sustainable urban planning, municipality
planning, definition of social sustainability, actions for social sustainability, working methods for
social sustainability.
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1 Inledning
Hållbar utveckling står högt upp på agendan både i Sverige såväl som internationellt och där likaså
den sociala dimensionen av hållbarhet (Ström, et al., 2017). Dock menar Ström, et al. (2017) att även
om det är över 30 år sedan begreppet presenterades genom Brundtlandskommissionens slutrapport
Vår gemensamma framtid har Sverige en lång bit kvar innan rättvisa inom hälsa och välfärd uppnås.
Det har under de senaste 30 åren även producerats mängder av skrifter om social hållbarhet där flera
är överens om att samhället behöver en långsiktig och socialt hållbar utveckling (Boverket, 2010).
Dock menar Boverket (2010) att det finns stora kunskapsluckor i den svenska forskningen om social
hållbarhet.
Många städer i Sverige lider i dag av bostadsbrist. Detta skapar ett växande behov av att bygga nya
bostäder och nya bostadsområden växer fram. Samtidigt ökar samhällsklyftorna och de senaste 20
åren har segregationen i Sverige ökat (Abusagr, 2015). Tunström (2017) menar att en segregerad
stad inte är en socialt hållbar stad. Enligt Göteborgs stad (2017) finns argument för att jämlika
samhällen fungerar bättre än ojämlika och att alla i samhället vinner på att staden är jämlik. Sämre
trygghet, sämre hälsa, sämre sammanhållning och ökad social oro är några av de effekter som stora
skillnader i livsvillkor kan orsaka (Stockholms stad, 2015; Göteborgs stad, 2017). Ojämlika
förhållanden kan uttrycka sig i att vissa grupper inte har samma möjlighet att påverka sina liv och
detta kan resultera i ohälsa, dålig ekonomi, trångboddhet, otrygghet, dålig tillit till samhället, lägre
demokratiskt och socialt deltagande (Göteborgs stad, 2017). Den rumsliga och sociala segregationen
kan påverka vilka värderingar en individ i samhället får (Tunstöm, 2017). Göteborgs stad (2017) ser
att ojämlik uppdelning av upplåtelseformer, bostadsyta, kostnadsnivåer samt samhällsservice, fritid,
kultur och friluftsliv påverkar staden och individen negativt. Göteborgs stad (2017) skriver att
likvärdiga villkor kan ses som en samhällsinvestering, rent ekonomiskt, för de menar att förutom att
människor som mår bättre kostar mindre så kostar det även mindre för samhället att förebygga
ohälsa än vad det kostar att ta hand om konsekvenserna.
”Social hållbarhet är inte ett statiskt tillstånd som är möjligt att uppnå en gång för
alla, utan snarare en ständigt pågående process där samhällsplanering kan spela
en viktig roll.” (Ström, et al., 2017, s. 42)
Arbetet med social hållbarhet ska ses som en process och där samhällsplanering är en del av denna
process (Boverket, 2010; Ström et al., 2017). Tunström (2017) anser att stadsplanering kan vara ett
verktyg för att skapa social hållbarhet och där stadsplanering och samhällsplanering skapar
förutsättningar för det sociala livet i den fysiska miljön. Det finns i dagsläget ingen etablerad
definition av social hållbarhet och inte heller något etablerat arbetssätt för hur kommunen ska
arbeta med dessa frågor. Ström et al. (2017) ser att det varken i forskarvärlden eller i
planeringspraktiken är tydligt hur social hållbarhet ska förstås och omsättas till praktiska handlingar.
Samhällsplanering innefattar en lång rad olika aktiviteter med det primära syftet att ta fram riktlinjer
för utvecklingen av bebyggelse, miljö, service och kommunikation (Ström, et al., 2017). Flera
kommuner har utvecklat modeller eller verktyg för att arbeta med social hållbarhet i
samhällsplanering och några av dessa kommuner är Göteborg och Örebro. Göteborg har tagit fram
verktyget Social konsekvensanalys (SKA) som ska ge stöd åt planhandläggaren genom hela processen
och hjälpa planeraren att identifiera och sortera den specifika platsens sociala aspekter (Göteborgs
stad, 2016). Örebro använder sig av Örebromodellen som är en strategi för att styra att kommunens
behov av ny bebyggelse tillgodoses (Örebro kommun, 2018a).
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I Sverige planeras våra städer utifrån det svenska plansystemet och arbetet sker på både nationell,
regional och kommunal nivå. Denna studie kommer att fokusera på det kommunala perspektivet.
Kommunen har planmonopol och därigenom ansvaret för att planera för kommunens mark- och
vattenanvändning och på kommunal nivå sker planering främst genom översiktsplaner och
detaljplaner (Boverket, 2016).

1.1 Syfte och mål
Denna studie syftar till att undersöka möjligheten att stärka arbetet med att integrera aspekter av
social hållbarhet i kommunal samhällsplanering och fysisk planering i Sverige.
•
•

•

Hur definieras social hållbarhet i svensk kommunal kontext?
Hur arbetar samhällsplanerare och planhandläggare för att uppnå social hållbarhet
med hjälp av översiktsplan och detaljplan?
Vilka utmaningar och möjligheter finner samhällsplanerarna och planhandläggarna
för att uppnå social hållbarhet?

I denna studie kommer arbetet med översiktsplan och detaljplan att vara i fokus. För att få ytterligare
kunskap om hur arbetet med social hållbarhet inom samhällsplanering och fysisk planering ser ut i
Sverige utförs en studie på Gävle kommun. För att undersöka hur Gävle arbetar med social hållbarhet
studeras hur Gävle kommun definierar social hållbarhet, vilka åtgärder de har använt och vilka
arbetssätt de använder. För att fånga Gävles framtidsblick undersöks även vilka utmaningar och
möjligheter de ser i arbetet med social hållbarhet.

1.2 Avgränsning
Studien syftar till att undersöka hur Gävle kommun ur ett samhällplanerarperspektiv arbetar med
social hållbarhet. Studien utförs på ett antal samhällsplanerare och planhandläggare som arbetar
inom kommunen och alltså inte på alla inom Samhällsbyggnad och Övergripande planering. Denna
studie fokuserar på tjänstepersonsperspektivet för att få en förståelse för hur kommunen arbetar
och vilka möjligheter kommunen har att påverka arbetet. Därför kommer inte politiker eller privata
aktörer att intervjuas. För att kunna konkretisera social hållbarhet i studien skapas en
sammanställning av ett antal författares bild av social hållbarhet i en samhällsbyggnadskontext och
denna sammanställning kommer att användas genom studien.

1.3 Disposition
Denna studie är fördelad på åtta kapitel. I studiens första kapitel introduceras undersökningens
ämne, syfte, frågeställning, avgränsning och disposition. I andra kapitlet ges en bakgrund av Gävle
kommun och kommunens arbete med ett nytt styrdokument – Socialt hållbarhetsprogram. Detta
följs av studiens metodavsnitt, där tidigare forskning med intervjuer som metod och studiens
forskningsdesign presenteras. Kapitel fyra inleds med en litteraturstudie av hållbarhet för att sedan
behandla social hållbarhet och samhällsplanering. I kapitel fyra presenteras även tidigare forskning
om den sociala hållbarhetens utmaningar och möjligheter ur en samhällsplaneringskontext samt två
kommuners arbetssätt. Vidare presenteras resultatet och analysen av intervjuerna i kapitel fem, för
att sedan övergå till diskussionen i kapitel sex. Studien avslutas med en slutsats och vidare forskning i
kapitel sju samt en redovisning av referenslistan i kapitel åtta.
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2 Metod
I detta avsnitt presenteras studiens metod, där både tidigare forskning på de valda metoderna och
denna studies forskningsdesign kommer att presenteras. I denna undersökning har de kvalitativa
metoderna litteraturstudie och semistrukturerade intervjuer valts som insamling av data. I
litteraturstudien sammanställdes forskarnas definitioner för att ge en överblick av hur social
hållbarhet kan definieras.

2.1 Kvalitativa metoder
I denna undersökning tillämpades kvalitativa metoder för att besvara studiens frågeställningar och
uppnå syftet med studien. Enligt Ahrne & Svensson (2015) är den kvalitativa samhällsvetenskapens
syfte att få kunskap om olika samhällsfenomen. Några av dessa samhällsfenomen kan vara att
undersöka hur samhället fungerar, hur och vad som påverkar människor, hur och vilka möjligheter
som ges att till exempel skapa förändring tillsammans eller makt att bestämma över andra samt hur
samhället uppkommer och hur det kan förändras (ibid). I en kvalitativ metod är ordens mening i
fokus till skillnad från kvantitativa metoder, där insamling och analysen av data kvantifieras (Bryman,
2008). Kvalitativa metoder är tolkande, induktiv och konstruktionistisk. Ordet kvalitet betyder
egenskap, beskaffenhet samt sort och har beskrivande betydelse som utgår från att verkligheten kan
beskrivas och uppfattas på många olika sätt (Hedin & Martin, 2011). Ofta innefattar kvalitativa
studier ett litet antal människor där syftet är att producera data som är beskrivande. Ahrne &
Svensson (2015) delar in den kvalitativa samhällsforskningen i tre olika huvudmetoder:
1. Forskaren kan fråga hur och varför vissa människor gör vissa saker eller var det tycker och
tänker.
2. Forskaren kan observera, iaktta eller lýssna på studiesubjekten och studera hur de beter sig.
3. Forskaren kan studera dokument eller andra saker som producerats av människan; studien
kan ske genom att till exempel läsa texter eller studera bilder.
I denna studie användes huvudmetod ett, att fråga människor om hur de arbetat med social
hållbarhet och vad det tycker och tänker om det. Detta utfördes genom semi-strukturerade
intervjuer med några av Gävle kommuns samhällsplanerare och planhandläggare.
Kvalitativa metoder kan ses som subjektiva eftersom forskaren själv är redskapet vid insamlingen och
bearbetningen av data. Enligt Bryman (2008) är det svårt att helt bestämma vad kvalitativ forskning
är eller inte är; kvalitativ forskning handlar inte enbart om frånvaron av siffror. Trost (2010)
presenterar tre viktiga steg i kvalitativa processer – datainsamling, bearbetning och tolkning av data.
Denna process skiljer sig inte från kvantitativa processer och Trost (2008) menar att en mix av
kvalitativa och kvantitativa metoder ofta förekommer inom samhällsvetenskapen. Bryman (2008) har
också presenterat en kvalitativ process som han kallar ”De viktigaste stegen i en kvalitativ
undersökning” (Figur 2). Brymans (2008) steg används som guide i denna undersökning. Nedan
beskrivs studiens tillvägagångsätt kortfattat för att i nästkommande avsnitt beskrivas mer i detalj.
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Figur 1. Brymans olika steg för att utföra en kvalitativ undersökning (Bryman, 2008).

Steg 1. Generella frågeställningar (forskningsfråga)
Denna studies syfte var att undersöka hur en mellanstor kommun som Gävle arbetar med social
hållbarhet i samhällsbyggnadsprocessen, både i översiktsplan och i detaljplan. Syftet var även att
hitta utmaningar och möjligheter till att förbättra den socialt hållbara stadsutvecklingen.
Steg 2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner
Den plats som valdes till studien var Gävle kommun. Gävle kommun är en medelstor kommun i
Sverige som växer kraftigt och jag ansåg att Gävle var en intressant plats att undersöka tack vare
kommunens förväntade utveckling och dess behov av nya bostäder. Jag ansåg även att det var
intressant att undersöka en medelstor kommun eftersom många studier är utförda på större
kommuner såsom Stockholm, Göteborg och Malmö, vilket inte alltid är representativt för hela
Sverige. Min egen anknytning till platsen har även bidragit till valet. Målet var att intervjua både
samhällsplanerare och planhandläggare som nyligen utvecklat en plan. Kriterierna för valet av planen
var att planen skulle omfatta mer än 100 bostäder och ha mer en ett ändamål, till exempel både
bostäder och service. Sammanlagt intervjuades sex personer; två från avdelningen Övergripande
planering och fyra från avdelningen Fysisk planering. Intervjupersonerna som valdes ut har varit med
och upprättat Gävles nuvarande översiktsplan, det interna styrdokumentet Planeringsriktlinjer för
Gävle växer samt åtta detaljplaner från sidan ”Pågående projekt” från Gävle kommuns hemsida.
Dessa valdes ut för att de arbetat med de mest aktuella planerna vilket skulle ge mig en inblick i
kommunens pågående arbete. Även om detaljplanerna definierades som pågående projekt fanns det
fortfarande ett tidsspann på tio år från den äldsta planen till den senaste planen. För att få en inblick
i det dagliga kommunala arbetet skedde denna studie i samarbete med Enheten för social hållbarhet,
Gävles kommunledningskontor. Enheten tillhandahöll ett kontor där jag kunde utföra min studie.
Enheten har inte påverkat forskningsfrågan eller resultatet, men de var ofta ett värdefullt bollplank
att diskutera idéer med.
Steg 3. Insamling av relevant data
Insamlingen av data skedde genom två olika metoder. Först genom en litteraturstudie för att
undersöka tidigare forskning inom ämnet och för att få en samlad bild av hur social hållbarhet
definieras; vad den sociala hållbarheten innebär i samhällsplanering samt dess utmaningar och
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möjligheter. Sedan användes semi-strukturerade intervjuer som metod, där det först utfördes en
inläsning av plandokumenten, för att få en förståelse för de olika planernas situation. Syftet med
intervjuerna var att ta reda på hur planeraren såg på social hållbarhet och hur de hade arbetat med
de sociala aspekterna i just deras plan, vilka åtgärder och arbetssätt de använt och vad de såg för
möjligheter och utmaningar.
Steg 4. Tolkning av data
Tolkningen av insamlade data skedde genom att sammanställa den tidigare forskningen och genom
kodning. Litteraturstudien avslutades genom att insamlade data analyserades genom kodning där
nyckelord identifierades och grupperades i olika kategorier. Detta resulterade i en summering av
social hållbarhet. Intervjusvaren tolkas och analyseras också med hjälp av kodning där svaren på
intervjufrågorna sorteras in i olika kategorier och sedan analyseras i respektive kategori.
Steg 5. Begreppsligt och teoretiskt arbete, 5a Specificering av frågeställningen samt 5b insamling av
mer data
I denna del analyserades data som tidigare tolkats. Detta kan resultera i att mer data behöver samlas
in. Forskning är sällan en linjär process och ofta behövs data kompletteras allt eftersom forskaren
hittar nya kunskaper. Ny kunskap hämtades till litteraturstudien men intervjuerna kompletterades
inte med mer data.
Steg 6. Formulering av forskningsrapport
I denna undersökning formulerades forskningsrapporten under hela forskningsperioden. Resultatet
presenteras i löpande text och i tabeller. Litteraturstudien tillhandahöll kunskap för att kunna
formulera och tematisera intervjufrågor. Forskningsrapporten formulerades på ett lättbegripligt sätt
för att ge läsaren en tydlig och klar bild av vad som förmedlas.

2.2 Litteraturstudie
En litteraturstudie genomfördes för att samla kunskap om hur social hållbarhet definieras, om svensk
samhällsplanering samt vilka utmaningar och möjligheter det finns i implementeringen av social
hållbarhet i svensk samhällsplanering. Bryman (2008) menar att en litteraturstudie är viktig för att ta
del av kunskaper som redan finns på området. Bryman (2008) anser att litteraturstudien visar om
författaren kan välja ut relevant litteratur och kunskap inom intresseområdet. Han tycker att en
litteraturstudie inte endast ska handla om att återberätta åsikter och teorier från andra forskare. Den
ska även innehålla egna tolkningar och kritiskt granska de olika argumenten och åsikterna (ibid).
Urvalet i en litteraturstudie ska ske systematiskt och metoden för urvalet ska tydligt framgå
(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).
Ett av syftena med denna litteraturstudien var att undersöka och klargöra hur det svenska
plansystemet är uppbyggt. Detta för att skapa en förståelse för vilka instrument och verktyg svensk
samhällsplanering har för att arbeta med social hållbarhet. Ett annat syfte var att undersöka hur
social hållbarhet definieras samt vilka teman och strategier som finns. Detta för att tydliggöra vad
social hållbarhet betyder och skapa en förståelse om vilka möjligheter och utmaningar social
hållbarhet står inför ur ett samhällsplaneringsperspektiv. De olika författarnas åsikter om social
hållbarhet analyserades genom att identifiera nyckelord och ordna dessa i olika teman. Detta kan ses
som en förenklad version av kodning. Dessa olika teman formades eftersom det inte finns någon
enhällig definition av social hållbarhet och det var därför viktigt att konkretisera och tydliggöra hur
social hållbarhet definieras i denna studie. Litteraturstudien utfördes också för att ta reda på hur
andra kommuner har arbetat med social hållbarhet och för att identifiera utmaningar och
möjligheter.
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Litteraturstudien påbörjades genom att söka efter information om social hållbarhet. Detta gjordes via
forskningsartiklar, rapporter, böcker och websidor. Sökmotorer som användes var Google, Google
Scholar, Primo, Diva, Nationalencyklopedin samt biblioteket databaser. Sökorden var olika
kombinationer av Hållbarhet, Sustainability, Social hållbarhet, Social sustainability,
Samhällsplanering, Urban planning, Fysisk planering, Översiktsplanering, Detaljplanering och Det
svenska plansystemet. Litteraturen har sedan valts utifrån ett antal kriterier så som antal tidigare
citeringar och relevans utifrån en svensk kontext.

2.3 Intervjuer
I denna studie användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att undersöka hur Gävle
kommun har arbetat med social hållbarhet i samhällsplanering. Vid semistrukturerade intervjuer vill
utföraren ta reda på den som intervjuas egna uppfattningar och synsätt (Bryman, 2008). Därför
användes semistrukturerade intervjuer i denna undersökning, för att ta reda på hur planerarna själva
uppfattar arbetet med social hållbarhet samt för att ta del av deras erfarenheter om vilka utmaningar
och möjligheter de stött på samt ser i Gävle.
Enligt Kvale & Brinkmann (2014) finns det sju olika stadier i en intervjuundersökning och de erbjuder
en linjär utvecklingsmall som hjälper intervjuaren att strukturera upp sitt arbete.
Deras sju steg är:
1. Tematisering – studiens syfte ska formuleras innan intervjuerna påbörjas. Undersökaren bör
tydliggöra ”vad” och ”varför” studien utförs innan frågan om ” hur” bestäms.
2. Planering – god planering måste ske innan intervjuerna påbörjas och Kvale & Brinkmann
(2014) anser att planeringen ska ske enligt dessa sju steg. Planeringen ska ta hänsyn till vilken
kunskap som eftersträvas.
3. Intervju – intervjuerna ska genomföras med hjälp av en intervjuguide och med ett
reflekterande förhållningssätt.
4. Utskrift – intervjuerna ska förberedas för analys, till exempel genom transkribering av
intervjuinspelningen.
5. Analys – materialet från intervjun ska analyseras för att utvinna de kunskaper som intervjun
gett. Vilken analysmetod som ska användas beror på studiens syfte och ämne.
6. Verifiering – undersök intervjuns validitet och reliabilitet
7. Rapportering – intervjuns resultat ska rapporteras i en läsbar produkt.
Tematisering
Målet med denna studie är att synliggöra hur Gävle arbetar med social hållbarhet i
samhällsplanering. För att kunna studera detta behövs en förförståelse om hur social hållbarhet
definieras samt hur det svenska planeringssystemet fungerar. Denna förförståelse inhämtas med
hjälp av litteraturstudien. Semistrukturerade intervjuer användes för att förstå hur Gävle och dess
planerare arbetar för en förbättrad social hållbarhet. I intervjuerna diskuteras även utmaningar och
möjligheter. De teman som kommer att behandlas är:
•
•
•
•
•

Definition
Syfte, mål och genomförande
Metoder och verktyg
Samarbeten och samverkan
Utmaningar och möjligheter
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Planering
För få kontakt med relevanta deltagare kontaktades avdelningarna, Fysisk planering,
Samhällsbyggnad Gävle och Övergripande planering, Kommunledningskontoret. Målet var att
intervjua de planhandläggare som upprättat planerna. För att nå det målet jämfördes listan med de
som vid tillfället arbetade på avdelningen med de planer kommunen kallade för ”Pågående
byggprojekt” och planen valdes därefter. Den intervjuade fick själv välja var intervjun skulle ske,
detta för att den intervjuade skulle känna sig bekväm. För att ta hänsyn till etiska aspekter och i
enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (2018) sparas inga personuppgifter och inga verkliga
namn på deltagarna publiceras. Vilka planer som användes publiceras inte heller av samma orsak.
Detta för att det inte ska gå att söka upp vilka som deltagit genom att kolla vem som är
planhandläggare på de specifika planerna. En fördel med att deltagarna får vara anonyma kan vara
att de svarar mer ärligt eftersom ingen behöver vara rädd för att de ska behöva försvara sin åsikt
gentemot till exempel en chef, kollega, aktör eller privatperson.
Intervju
Vid semistrukturerade intervjuer skapas en intervjuguide som fungerar som en mall och vägledning
genom intervjun (Bryman, 2008; Hallin & Helin, 2018). Intervjuguiden består av ett antal teman med
tillhörande frågor. Frågorna behöver inte vara helt bestämda och de kan formuleras olika vid olika
intervjuer och komma i blandad ordning (Hallin & Helin, 2018). Trost (2010) menar att den
intervjuade får styra ordningsföljden på frågorna. Intervjuaren kan med fördel anpassa frågorna till
de enskilda intervjuerna för att få djupare och bredare svar (Bryman, 2008). Intervjuguiden formas
efter de teman som redovisas i punkten om tematisering ovan. Hur intervjufrågorna ställs avgör vilka
svar intervjuaren får och färgar hela studien. Trost (2010) har en del tips på hur en bra intervju
utformas och han menar att frågorna ska hållas enkla och raka så att den som får frågan vet vad den
svarar på. Intervjuaren ska även ta det lugnt och låta den som ska svara på frågan tänka ordentligt;
låt inte tystnaden bli ett stressmoment. Vid formuleringen av intervjufrågorna ska frågan om ”varför”
undvikas. Detta för att det kan uppfattas som drastiskt och upplevas som att intervjuaren ifrågasätter
den som bli intervjuad och intervjuaren får aldrig ifrågasätta deltagarens svar. Frågan om varför
begär också att den som får frågan ska kunna bedöma orsak och verkan, vilket den som svarar inte
alltid kan och då blir svaret inte korrekt. Istället för att använda ordet varför menar Trost (2010) att
det är bättre att använda fraser som ”berätta vidare”, ” hur menar du då? eller ”vad betyder det?”. I
denna intervju kommer frågorna inte formuleras som ”varför”. Ett annat viktigt tips som Trost (2010)
ger är att inte ställa ledande frågor eftersom det kan färga svaret. Dessa tips togs i åtanke både innan
och under intervjun. För att få kunskap om de planer som valts ut i studien utfördes en inläsning av
materialet. Inläsningen användes även som kunskapsgrund för att kunna ställa relevanta följdfrågor.
Utskrift
Intervjun spelades in med ljudupptagning via min privata mobiltelefon. Alla deltagare godkände
innan att intervjun spelades in och var medvetna om att ljudfilerna raderades när transkriberingen
var klar. För att ta hänsyn till etiska aspekter och till den nya förordningen GDPR sparades inga
personuppgifter och inga verkliga namn på deltagarna publicerades. Utskriften, eller transkriberingen
som det också kallas, är en process som flera författare påpekar som tidskrävande men nödvändig
och forskaren ska därför planera för att det tar tid. Hallin & Helin (2018) tipsar om att lyssna igenom
materialet så fort som möjligt och att sedan arbeta med materialet genom att lyssna, transkribera
och göra anteckningar. Processen med att transkribera materialet själv ger även undersökaren en
god möjlighet att lära känna materialet ordentligt (Dalen, 2015). Alla intervjuer transkriberades
ordagrant för att sedan kodas och delas in i olika kategorier.
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Analys
För att förbereda för analysen användes kodning. Kodning används för att reducera texten och få
fram kontentan av texten (Hedin & Martin, 2011). Den som utför studien börjar med att systematiskt
gå igenom det insamlade materialet för att ta reda på vad det handlar om (Dalen, 2015; Hedin &
Martin, 2011). Detta gör utföraren genom att läsa igenom texten ett par gånger och plocka ut
nyckelord. Hedin & Martin (2011, s. 8) menar att intervjuaren behöver ställa sig frågor som:
 ”Vad pratar informanten om?
 Verkar det vara viktigt för informanten?
 Kan jag hitta en sammanfattning eller några ord som fångar den
underliggande meningen?
 Vilka nyckelord kommer ofta igen?
 Hur hör dessa ihop – kan det finnas en underliggande dimension?
 Vad kan orden stå för?”
Hedin & Martin (2011) menar att det finns flera olika sätt att utföra kodningen på, antingen kan
nyckelord förutsättningslöst sökas genom hela texten för att se hur de hänger ihop, eller så kan
nyckelord sökas genom att ta en intervjufråga i taget och den sista är att söka nyckelord genom att
utgå från forskningsfrågan. I denna studie kommer kodningen utföras genom att söka genom hela
texten och genom att utgå från forskningsfrågorna. Detta för att kunna utvinna ett relevant resultat i
relation till forskningsfrågorna. När alla intervjutexter är behandlade delas nyckelorden in i olika
teman där nyckelord knyts till olika citat och detta utförs för att få en överblick av materialet (Kvale &
Brinkmann, 2014). När de olika temana är identifierade och alla texter har kodats rekommenderar
Hedin & Martin (2011) att skriva ut alla citat på papper för att sedan analysera citaten i sina olika
teman genom att sprida ut dem på ett bord. Detta kan ge undersökaren ett ytterligare perspektiv. I
denna studie skrevs alla nyckelord med tillhörande beskrivningar ut och delades sen in i olika
kategorier. När detta är utfört menar Hedin & Martin (2014) att det är dags att hitta och beskriva
mönster, sammanhang och variationer. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är fördelarna med kodning
uppenbara. En av fördelarna är att forskaren måste analysera materialet i detalj. En annan är att
kodningen gör att det är relativt lätt för en ny analytiker att bryta ner analysen i de olika stegen.
Kodningar har dock fått kritiken att vara begränsade eftersom de reduceras till olika kategorier (ibid).
När alla nyckelord var kategoriserade analyserades deltagarnas svar i respektive kategori. Tabellen
över sammanfattningen av social hållbarhet användes även i respektive kategori för att tydliggöra
vilka sociala delar som närvarat i deltagarnas svar.
Verifiering
För att skapa trovärdighet menar Bryman (2008) att forskaren ska följa de regler som finns samt att
deltagarna ska få möjlighet att bekräfta materialet. Rådata från intervjuerna har behandlats enligt
Hallins & Helins (2018) tips om transkibering och Hedins & Martins (2011) instruktioner om kodning.
Alla deltagare har fått möjlighet att läsa igenom transkriptionerna om de ville och ta bort vissa
partier om de kände sig obekväma med dessa. För att få en bra överförbarhet har resultatet
presenterats så ordagrants som möjligt, dock har inte citat och talspråk används på grund av att det
kan uppfattas osakligt och för personligt. Forskningsdesignen är tydligt specificerad för att öka
pålitligheten, dock kommer inte rådata att presenteras eller vilka personer som deltaget. Detta för
att värna om den anonymitet som deltagarna utlovats.
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Rapportering
Resultatet har presenterats som löpande text samt i tabeller och går att läsa under avsnittet Resultat
& Analys.

2.4 Objektivitet
Bryman (2008) menar att den vanligaste kritiken mot kvalitativa metoder är att de är subjektiva, att
det är svårt att replikera en undersökning, att det svårt att generalisera och att det ofta förekommer
bristande transparens. Att undersökningen blir för subjektiv kan bero på att forskarens egna
värderingar och föreställningar färgar vad som lyfts fram och vad som väljs bort i en undersökning. På
grund av undersökningens subjektiva och ostrukturerade natur, där forskarens egen
uppfinnesrikedom står i centrum, kan det vara svårt att utföra studien igen under samma
förutsättningar. Kvalitativa undersökningar kan även vara svåra att applicera på en annan situation
och kontext. Dessutom kan det anses att kvalitativa forskningsmetoder inte är transparenta eftersom
till exempel urvalsprocessen eller hur analysen genomförts kan vara oklart (ibid). Ahrne & Svensson
(2015) menar liksom Bryman att det är omöjligt att vara helt objektiv vid kvalitativ samhällsforskning
för att det inte går att distansera sig tillräckligt från samhället.

2.5 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet eller tillförlitligheten i en undersökning handlar om ifall resultatet skulle bli detsamma om
undersökningen utfördes igen eller om resultatet kan ses som slumpmässigt (Bryman, 2008). Men
som det nämns ovan är detta en svårighet i kvalitativa undersökningar eftersom den är subjektiv och
ostrukturerad. Kvale & Brinkmann (2014) menar dock att reliabilitet sällan nämns i samband med
samhällsvetenskapliga intervjuer. Detta är för att samhällsvetenskapliga intervjuer tolkas av den som
analyserar materialet. Validitet är ett annat forskningskriterium som handlar om ifall den dragna
slutsatsen från undersökningen hänger ihop med insamlade data (Bryman, 2008). Det finns en
relation mellan validitet och mätning och eftersom kvantitativ forskning inte innefattar mätning i den
utsträckningen kan validitet förlora betydelsen i kvalitativa undersökningar (ibid). Validitet handlar
även om att välja rätt metod för att besvara forskningsfrågan (Bergström & Boréus, 2018). Bryman
(2008) menar vidare att det går att anpassa reliabiliteten och validiteten till kvalitativ forskning och
presenterar två kriterier för kvalitativ forskning – tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet kan delas in
i fyra kategorier – Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet samt En möjlighet att styrka och
konfirmera. För att skapa trovärdighet i en forskning innefattas både att forskningen utförts enligt de
regler som finns samt att de personer som deltagit i studien får ta del av resultatet och bekräfta att
forskaren tolkat materialet rätt. Överförbarhet syftar till ifall resultatet av studien kan överföras till
en annan kontext och för att åstadkomma detta behövs en detaljerad redogörelse och beskrivning,
vilket i denna studie specificeras i metodavsnittet. Pålitlighet är en motsvarighet till reliabilitet och
för att skapa pålitlighet behöver alla faser i forskningsprocessen vara transparanta och lättillgängliga.
Det ska tydligt framgå vilken problemformulering som finns, hur val av undersökningspersoner har
genomförts, intervjuutskrifter och olika beslut rörande analysen. Dock kan vissa av dessa kriterier
krocka med etiska frågor om rätten till anonymitet vid deltagande i en studie. Den sista delen i
tillförlitlighet är att eftersom det inte går att genomföra studien helt objektivt ska forskaren försöka
säkerhetsställa att den agerat i god tro och att forskarens egna åsikter samt värderingar inte ska
färga slutsatsen. Äktheten relateras till om undersökningen ger en rättvis bild av de åsikter och
uppfattningar som samlats in.

2.6 Etik
En viktig aspekt vid forskning är etik och att de personer som ingår i studien blir behandlade på ett
bra och värdigt sätt, där ingen känner sig kränkt eller överkörd. För att utföra en etiskt korrekt studie
finns det ett antal aspekter att förhålla sig till. Bryman (2008) menar att frivillighet, anonymitet,
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integritet och konfidentialitet är grundläggande etiska frågor. Kvale & Brinkmann (2014) delar in
etiska riktlinjer i de fyra kategorierna: Informerat samtycke, Konfidentialitet, Konsekvenser samt
Forskarens roll. I stort sett samstämmer deras åsikter. De är överens om att forskaren ska informera
deltagarna om studiens syfte och hur den kommer gå till. Däremot lägger Bryman mer tyngd på
deltagarens rätt att själv bestämma över sitt deltagande och om att informera deltagaren om att det
kan avsluta sin medverkan när den vill. Både Bryman (2008) och Kvale & Brinkmann (2014) tydliggör
vikten av att deltagarnas personuppgifter ska behandlas med största möjliga försiktighet och om
rätten att vara anonym. Bryman (2008) anser också att nyttjandekravet är en viktig aspekt som
betyder att insamlad data endast får användas för den särskilda studien. Kvale & Brinkmann (2014)
har två principer som Bryman inte tagit med och det är Konsekvenser och Forskarens roll. Syftet med
att lyfta principen om Konsekvenser är att utföraren behöver bedöma vilka konsekvenser studien kan
få. Forskaren behöver ställa sig frågan om studien kan skada deltagarna och vilka vetenskapliga
fördelar studien kan ge. Studiens mål ska vara att ”göra gott” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 110).
Intervjuaren bör även vara medveten om att en intervjusituation kan kännas personlig och intim
vilket kan göra att den som intervjuas öppnar sig mer än vad hen är bekväm med. Kategorin
Forskarens roll betyder att det är forskarens, som persons, ansvar att se till att de etiska principerna
följs. Det är också forskarens personliga egenskaper som hens integritet, empati och känsla och
engagemang för moraliska frågor som avgör hur etisk studien blir.
För att uppnå dessa etiska principer skickas ett mail till alla deltagare där de informeras om syftet
med studien och att de har rätt att avstå eller avbryta när de vill. För att säkerställa att personerna i
studien förblir anonyma redovisas inte vilka som deltagit eller vilka planer som studerats. I mailet ber
jag även om lov att spela in intervjuerna och det tydliggörs att ljudfilerna kommer att raderas så fort
ljudfilerna transkriberats. Deltagarna kommer även att ha möjlighet att läsa transkriberingen och
återkalla vissa partier ifall något känns obekvämt. Studiens syfte är att synliggöra hur planerare
arbetar med social hållbarhet; detta kan bidra till att arbetssättet kan utvecklas och bli mer effektivt.
Syftet är inte att bedöma om någon enskild planerare har skött sitt jobb eller inte utan syftet är att
studera Gävle kommun som en organisation. Intervjuerna sker med största möjliga respekt och i god
ton.
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3 Litteraturstudie
Detta avsnitt syftar till att ge en kunskapsgenomgång inom två områden: samhällsplanering och
social hållbarhet. Samhällsplanering är en viktig del i stadsutvecklingen och för att förtydliga hur
samhällsplanering kan användas i arbetet med social hållbarhet, undersöks dess roll från
internationell till lokal nivå. Hållbarhet och social hållbarhet är två begrepp med många olika
betydelser och definitioner och en handfull olika definitioner kommer att presenteras och diskuteras
nedan. Samhällsplaneringen har en del utmaningar i arbetet med social hållbarhet men det finns
även möjligheter till förbättringar. I slutet av detta avsnitt kommer tidigare forskares åsikter och
andra kommuners åtgärder att presenteras.

3.1 Hållbarhet
Hållbarhet står just nu högt på agendan i många olika sektorer och discipliner. Begreppet hållbar
utveckling presenterades för världen genom Brundtlandskommissionen och rapporten ”Vår
gemensamma framtid” 1987 (Elias, 2009). Budskapet var att varken social hållbarhet eller ekonomisk
tillväxt är möjlig om miljön och naturresurserna överutnyttjas. En definition av hållbarhet utformades
som "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (FN-förbundet, 2012). Riokonferensen som ägde rum 1992 resulterade i Rio-deklarationen som innehöll 27 principer för
hållbar utveckling och handlingsprogrammet Agenda 21 (Elias, 2009). Arbetet med hållbarhet har
fortsatt och i september 2015 antogs Agenda 2030 och dess 17 globala hållbarhetsmål (Figur 3). De
globala målen ska vara vägledande på global, nationell, regional och lokal nivå. Begreppet hållbarhet
delas ofta in i tre olika dimensioner - ekologisk, social och ekonomisk; dessa ska stödja och samverka
med varandra (FN-förbundet, 2012). En vanlig illustration av hållbarhet är Venndiagrammet där de
tre dimensionerna illustreras som tre cirklar (Figur 4), där alla dimensioner måste vara i balans för att
hållbarhet ska uppstå (Elias, 2009). Ett annat förhållningsätt till de tre dimensionerna är ”The
Wedding Cake” (svenska, Bröllopstårtan) som är utvecklad av Carl Folke med flera. (Stockholm
Resilience Centre, u.d.). Denna modell bygger på de 17 globala hållbarhetsmålen som är organiserad
som en bröllopstårta (Figur 6), där de ekonomiska och sociala delarna måste inrymmas inom jordens
resurser. Stockholm Resilience Centre (u.d.) menar att denna modell förändrar tankesättet för
hållbar utveckling. Det ska bort från det nuvarande tankesättet där ekonomisk, social och ekologisk
hållbarhet ses som separata delar, till en bild där ekonomin ska tjäna samhället så att det kan
utvecklas inom jordens resurser. Raworth (2012) presenterar en annan modell, eller visuellt ramverk
som hon kallar det, som går i samma linje som ”The Wedding Cake” i tanken att det sociala och
ekonomiska behöver anpassa sig till jordens resurser men att det ekonomiska ej får vara på
bekostnad av det sociala. Raworth (2012) presenterar ”The Doughnut” (svenska, Munken) (Figur 5)
där den hållbara utvecklingen inte får ske ovanför det ekologiska taket (jordens resurser) eller under
den sociala grunden (säkerhet, välmående, jämlikhet).

Figur 2. De 17 globala hållbarhetsmålen. (UNDP, u.d.)

Figur 3. Venndiagram av hållbarhet. (Elias, 2009)
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Figur 5. Hållbarhetsmodellen "The Wedding Cake".
(Lokrantz, u.d.)

Figur 4. Hållbarhetsmodellen ”The Doughnut”.
(Raworth, 2012)

Olsson (2012) menar att i bedömningen av hållbarhet finns två utgångspunkter där den första är
systemets förmåga att fungera och den andra är relationen mellan olika enheter. Systemets förmåga
att fungera behandlar frågor om att miljön inte förstörs och överutnyttjas eller att folk får skäliga
inkomster och får leva i bra livsmiljöer. Olsson (2012) anser att för att uppnå hållbarhet ska det finnas
en balans mellan olika dimentioner t. ex. kan inte ekonomisk framgång vara på bekostnad av miljön
eller invånarens levnadsvillkor. Diskussionen om hållbarhet och hur utvecklingen ska kunna uppnå ett
hållbart samhälle har även varit närvarande i stadsutvecklingspolitiken ett tag, men där har den
sociala dimensionen tyvärr har hamnat i skymundan menar Nyström & Tonell (2012). Legeby, et al.
(2015) har emellertid uppmärksammat att de sociala aspekterna under de senaste åren blivet allt
mer prioriterade. Vallance, et al (2011) hävdar att det är pågrund att det tidigare misslyckandet med
att skapa en meningsfull förändring som har ökat intresset för social hållbarhet. En bättre förståelse
av vad social hållbarhet innebär är avgörande för att förena kraven mellan social, ekologisk och
ekonimsk hållbarhet. Tunström (2017) ställer sig frågan varför sociala hållbarhetsfrågor har blivit
uppmärksammade just nu och ifrågasätter om det verkligen är något nytt med social hållbarhet eller
om ”gammalt” innehåll har fått en ny beteckning.

3.2 Social hållbarhet
Den sociala dimensionen av hållbarhet är omdiskuterad om hur den ska definieras. Det finns idag
ingen etablerad allmän definition (Nyström & Tonell, 2012). Legeby, et al. (2015) menar att de sociala
frågorna ofta är mångtydiga och diffusa och att det inte alltid finns en enhällig tolkning. Social
hållbarhet kan definieras olika beroende på i vilken kontext diskussionen sker; organisatoriska
förutsättningar, politik och makt spelar en avgörande roll i hur definitionen utformas (Ström, et al.,
2017). Vallance, et al (2011) anser att de många olika definitionerna skapar ett konceptuellt kaos där
begreppet kompromissas för hårt och nyttan går förlorad. Olsson (2012) anser inte att olika
definitioner är något negativt, begreppet ska inte bestämmas till exakta formuleringar och mätbara
mål, utan det ska vara ett orienterande begrepp som anger riktningen på utvecklingen. Lika som
Olsson anser Dempsey (2011) att social hållbarhet varken är en absolut eller en konstant, utan ska
ses som ett dynamiskt koncept som ändras över tid och rum. Innebörden av social hållbarhet och
vilka problem som behöver lösas förändras genom tid och rum och det är därför viktigt att hållbarhet
ses som en långvarig process och inte ett statiskt resultat (Ström, et al., 2017). Legeby, et al. (2015, s.
10) skriver att ”Social hållbarhet är i grunden ett ’tomt’ koncept som fylls med mening i processer och
interaktioner”. Olsson (2012) anser att även om målen för social hållbarhet aldrig kommer att bli helt
uppfyllda så är strävan efter detta värdefullt.
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Begreppet social hållbarhet kan ses som en portal mellan forskningsvärlden och policyvärlden för att
skapa nya tillämpningar och koncept för att föra samhället i en hållbar riktning (Legeby, et al., 2015).
Avsaknaden av en enhällig definition beror på att vi lever i ett komplext samhälle, människor har
olika erfarenheter och befinner sig på olika platser som påverkar hur social hållbarhet uppfattas
(Ström, et al., 2017). FN-förbundet (2012) menar också att det inte finns någon entydig definition
men understryker att hållbarhet ska var den vägledande principen för den långsiktiga globala
utvecklingen. Hållbarhetsarbetet är en process där det inte finns några färdiga lösningar och arbete
ska ske i dialog där helhetssyn och kritiskt tänkande är viktiga aspekter (ibid). Det breda och flexibla
begreppet har både fördelar och nackdelar; fördelen är att flexibiliteten kan skapa möjligheter för
olika aktörer att samverka men det finns också en risk att det breda begreppet döljer målkonflikter
(Ström, et al., 2017). De vill också belysa att begreppet social hållbarhet har tenderat till att bli ett
modeord som företag använder för att locka till möten. De slår fast att även om social hållbarhet är
ett begrepp med stort tolkningsutrymme ska det inte fyllas med vilket innehåll som helst. Gustavsson
och Elander (2013) hävdar att det som gör social hållbarhet svårt är att det inte finns någon
”måttstock” att mäta stärkt eller försvagad social hållbarhet mot, såsom ekologisk hållbarhet kan
mätas i koldioxidutsläpp eller energiförbrukning. Istället menar de att det används olika teman,
åtgärder, begrepp och indikatorer för att konkretisera social hållbarhet (ibid). Som sagt tidigare är
social hållbarhet ett brett begrepp som innefattar en lång rad olika aspekter. Där vissa aspekter
såsom hälsa, utbildningsnivå, rättvis fördelning av resurser, jämställdhet, tillgänglighet,
boendestandard, sysselsättning, deltagande med flera faktiskt går att mäta och relateras geografiskt
medan aspekter som trivsel, upplevd trygghet, platsidentitet och samhörighet kan vara svåra att
mäta.
Som sagt finns det inte en enhällig definition och genom att studera vad andra forskare tycker
framgår det tydligt att det finns lika många teman och begrepp som det finns författare. Olssons
(2012) förslag är att social hållbarhet delas in i Välfärdsperspektivet och Problemlösningskapaciteten
medan Dempsey (2011) definierar social hållbarhet som Social rättvisa och Hållbart lokalsamhälle.
Murphy (2012) delar in social hållbarhet som Rättvisa, Medvetenhet om hållbarhet, Deltagande samt
Social sammanhållning och Weingaertner & Moberg (2011) beskriver det som Mänskligt kapital,
Socialt kapital samt Välmående. Även fast författarna namnger och delar in social hållbarhet i olika
teman och åtgärder har alla dessa definitioner samma rikting. Målet är att skapa ett samhälle där alla
människor får samma förutsättningar, både när det gäller bostad och inflytande, och att skapa ett
starkt socialt nätverk i samhället. I avsnittet Social hållbarhet i samhällsplanering beskrivs de olika
definitionerna mer ingående.

3.3 Samhällsplanering
Samhällsplanering betyder, i en svensk kontext, att ta fram riktlinjer för utveckling av bebyggelse,
service, miljö och kommunikation; detta ska ske under demokratiska former (NE, u.d.). Boverket
(2014) skriver att ”Samhällsplanering syftar till att ge alla människor i alla delar av landet en från
social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas
samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas”. Samhällsplanering är det verktyg
som under sekel har påverkat hur våra städer utvecklats och de olika tidsepokernas planeringsideal
har satt sina spår i våra städer. I städer runt om i Sverige finns spår av medeltida slingriga gator med
små hus, Ebenezer Howards trädgårdsstadsideal, Frank Lloyd Wrights utopi där decentralisering och
bilen skulle skapa rättvisa och framgångsrika städer, Le Corbusiers funktionsuppdelning, Jane Jacobs
protest mot funktionsuppdelning och det storskaliga samt miljonprogrammets massproduktion och
behov av hälsosamma bostäder. Ett av dagens stadsplaneringsideal heter Hållbarhet och debatten
om hur detta ska utföras och uppnås är närvarande i allra högsta grad. Svensk samhällsplanering och
dess strävan efter hållbarhet utvecklas och regleras med hjälp av det svenska plansystemet. För att
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förstå hur hållbarhet och social hållbarhet ska inkluderas i samhällsutvecklingen är det viktigt att
också förstå planeringens verktyg. Ett vanligt sätt att implementera hållbarhetsmål på lokal nivå är
att använda policydokument (Magnusson, 2015). I en policy formas de riktlinjer som ska användas för
att styra besluten genom hela organisationen, så att målen uppfylls (GALPU, 2016). Detta för att flera
ledningar och förvaltningar i organisationen ska kunna arbeta mot samma hållbarhetsmål. Målen
behöver översättas till åtgärder och arbetssätt; Ström, et al. (2017) skriver att eftersom de sociala
hållbarhetsmålen är diffusa behöver målen brytas ner i mindre delar. Enligt Magnusson (2015) är att
planera för nya stadsdelar ett vanligt sätt att implementera policys, antingen genom helt nya
stadsdelar eller genom att renovera och omvandla befintliga områden.

3.3.1 Det svenska plansystemet
Samhällsplanering är ett samlingsbegrepp för en lång rad olika aktiviteter på internationell, nationell,
regional och lokal nivå (Ström, et al., 2017). En av dessa aktiviteter är fysisk planering som reglerar
användningen av mark och vatten. Fysisk planering och det svenska plansystemet styrs av Plan- och
bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). Plansystemet är hierarkiskt; PLB och MB styr planeringen på
nationell nivå och de olika planerna Regionplan, Översiktsplan och Detaljplan styr på regional
respektive lokal nivå (Figur 7) (Nyström & Tonell, 2012)

Figur 6. Det svenska plansystemets hierarki. (Nyström & Tonell, 2012)
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3.3.1.1 Internationell och nationell nivå
På internationell och nationell nivå förekommer det ingen planering av mark och vatten, förutom viss
havsplanering som regleras av MB (Boverket, 2016). Däremot finns det ramar, lagar, mål och
konventioner som den regionala och den lokala fysiska planeringen måste förhålla sig till (Ström, et
al., 2017). Två av de nationella lagarna som har stor betydelse för planarbete är PLB och MB
(Nyström & Tonell, 2012). Ström, et al. (2017) lyfter fram olika mål, lagar och konventioner som kan
och ska främja hållbar och socialt hållbar samhällsplanering. Bland annat så refererar Ström et al.
(2017) till De 17 globala målen som FN har antagit; mål 11 behandlar tillgång till bostäder och service
samt till säkra och tillgängliga transportsystem. Ström, et al. (2017) refererar även till och
understryker vikten av mänskliga rättigheter och dess betydelse för rätten till bostad. Den svenska
regeringsformen ställer krav på rätten till bostad, trygghet och god hälsa. Bostadsförsörjningslagen
syftar till goda bostäder för alla i kommunen. Plan- och bygglagen kräver att social hållbarhet ska
säkras i planläggningen (ibid). Den sista lagen som Ström, et al. (2017) lyfter fram som viktig är
Diskrimineringslagen som förbjuder diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion, kön,
ålder, funktionsnedsättning med flera och att bristande tillgänglighet kan räknas till diskriminering.
Länsstyrelsen är enligt Plan- och bygglagen ansvarig för att se till att de statliga intressena efterföljs i
planprocessen och kan ses som statens förlängda arm (Boverket, 2016). En av statens uppgifter är att
värna om riksintressen, till exempel utveckling av en järnväg eller skydd av ett naturområde.
Kommuner och regioner måste förhålla sig till dessa riksintressen när de planerar för utveckling
(Boverket, 2016).
3.3.1.2 Regional nivå
I vissa regioner finns det ett behov av att samordna flera kommuner för att skapa gemensamma
riktlinjer för hur regionen ska utvecklas och då kan en regionplan upprättas (Nyström & Tonell, 2012).
Regionplanen är inte bindande men ska vara vägledande för översiktsplanen, för
områdesbestämmelser och för detaljplanen (ibid). Regionplanen kan t. ex. innefatta regional
bostadsförsörjning, klimat och infrastruktur (Boverket, 2016).
3.3.1.3 Lokal nivå
På lokal nivå innebär samhällsplanering och fysisk planering planläggning av mark och vatten inom
kommunens geografiska område. Att kommunen har planmonopol betyder att de bär det enskilda
ansvaret för att anta kommunens fysiska planer (Nyström & Tonell, 2012). Fysisk planering sker
främst genom styrdokumenten översiktsplan och detaljplan men kan också kompletteras med
områdesbestämmelser om det behövs (Boverket, 2015; Nyström & Tonell, 2012). Alla kommuner i
Sverige måste ha en översiktsplan (Nyström & Tonell, 2012); den ska täcka hela kommunen och i
grova drag visa hur tätort och landsbygd ska utvecklas (Boverket, 2015). Översiktsplanen är inte
juridiskt bindande utan ska vägleda detaljplanen i rätt rikting. Detaljplanen är juridiskt bindande och
ger byggrätt (Boverket, 2015). Nyström & Tonell (2015) menar att detaljplanen är det viktigaste
instrumentet för att styra och genomföra planer, bland annat för att detaljplanen reglerar i detalj hur
de nya byggnaderna ska utformas och placeras. Om kommunen vill säkerställa ett mål i
översiktsplanen i ett geografiskt område som inte omfattas av en detaljplan kan de uppföra en plan
med områdesbestämmelser. Detta kan till exempel gälla ett riksintresse eller ett kulturarv.

3.4 Social hållbarhet i samhällsplanering
Att det inte är lätt att förstå vad social hållbarhet betyder och innebär är tydligt från litteraturen
ovan; det komplexa samhället och de omätbara målen kan ge intryck av att det är omöjligt att uppnå
social hållbarhet. Det finns däremot en enhällig uppfattning om att arbetet med social hållbarhet ska
ses som en process, där mål och åtgärder kan förändras genom tid och rum beroende på stadens
utmaningar vid tillfället. Hur social hållbarhet knyts till samhällsplanering är en fråga som många
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forskare försöker svara på. Ström, et al. (2017, s. 5) skriver att ”Samhällsplanering är en av många
processer som kan bidra till ett mer hållbart Sverige”, men anser att det saknas forskning om social
hållbarhet i relation till svensk samhällsplanering. Definitionen av social hållbarhet ur ett
samhällsplaneringsperspektiv behöver bli mer konkret för att det ska gå att applicera på
samhällsplanering och på praktiska stadsutvecklingsprojekt. För att göra begreppet social hållbarhet
mer hanterbart har forskare försökt bryta ner konceptet i olika faktorer.
En av författarna som har gjort en forskningsöversikt för att hitta en definition är Olsson (2012). Han
ser ett mönster i hur social hållbarhet ofta beskrivs och att det i grova drag är på två olika sätt –
Välfärdsperspektivet och Problemlösningskapaciteten – och dessa två sätt ska ses som
kompletterande till varandra. Välfärdsperspektivet är att alla ska ha en hygglig standard, att få leva i
en trivsam miljö och att det goda i livet ska delas någorlunda rättvist. Problemlösningskapaciteten
beskriver samhället och det sociala systemets kapacitet att hantera och lösa intressen och problem.
Dempseys et al. (2011) idéer är återkommande inslag i artiklar och sammanställningar om social
hållbarhet. De har valt att identifiera social hållbarhet som två dimensioner - Social rättvisa och
Hållbart lokalsamhälle. Dessa två dimensioner liknar Olssons idéer. Social rättvisa är rättvis
fördelning av resurser och jämställda villkor i samhället, både socialt och geografiskt. Ett rättvist
samhälle är fritt från diskriminering och exkludering där alla kan delta socialt, politiskt och
ekonomiskt; metoder för att förhindra ett rättvist samhälle kan uttrycka sig i form av rasism och
åldersdiskriminering (ibid). Geografisk exkludering kan resultera i att vissa områden inte får samma
tillgång till offentliga tjänster och anläggningar som boenden i andra områden. Den byggda miljön
kan påverka tillgängligheten till ett område genom kollektivtrafik, gång- och cykelbanor och
offentliga tjänster. Dempsey et al. (2011) menar vidare att de vardagliga aspekterna som invånare
behöver rättvis tillgång till är utbildning, hälsosamma bostäder, offentliga tjänster, infrastruktur,
kultur, rekreation och grönområden. Vissa av dessa är direkt kopplade till den byggda miljön som att
bygga lokaler för offentliga tjänster, kollektivtrafik för att få tillgång till platserna eller att det byggs
billiga bostäder med kvalitet. Hållbart lokalsamhälle syftar till samhällets egen förmåga att fungera
och växa (Dempsey, et al., 2011). Det syftar även till samhällets förmåga att skapa interaktion mellan
invånare, möjliggöra och uppmuntra till delaktighet i samhället både i formella och informella frågor,
skapa en säker och trygg stad där invånarna känner tillit till varandra och till makthavarna samt att
arbeta med områdets identitet så att de som bor där känner samhörighet till området och känner sig
stolta över sitt område. Dempsey et al. (2011) presenterar vidare att urban social hållbarhet kan
brytas ner till fysiska och icke-fysiska faktorer. De har genom litteraturforskning identifierat att
fysiska faktorer kan vara t. ex. hälsosamma bostäder, tillgänglighet, promenadvänliga områden,
attraktiva offentliga platser och hållbar urban design. Några av de icke-fysiska faktorer som de har
identifierat är utbildning, deltagande, lokal demokrati, blandade upplåtelseformer, tillgång till arbete,
hälsa, säkerhet samt identitet.
Även om det finns likheter med Dempsey et al. så har Murphy (2012) valt att använda sig av fyra
koncept. Han har genom sin litteraturgenomgång kommit fram till ett ramverk för social hållbarhet
som består av fyra koncept: Rättvisa, Medvetenhet om hållbarhet, Deltagande samt Social
sammanhållning. Rättvisa står för jämlika villkor och resurser till alla oberoende av etnicitet,
socioekonomisk status, kön eller ålder. Med Medvetenhet om hållbarhet menar Murphy att alla ska
få information om hållbarhet och dess möjligheter, åtgärder och konsekvenser för att öka ansvaret
hos individen att sträva efter hållbarhet. Här syftar Murphy inte bara på social hållbarhet utan även
ekologisk hållbarhet. Deltagande syftar till att låta alla sociala grupper delta i beslutsprocessen vilket
kan leda till ökad social inkludering. Social sammanhållning betyder att alla människor ska må bra,
vara hälsosamma, känna tillit till samhället och ha en känsla av samhörighet.
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Weingaertner & Moberg (2011) har genom en litteraturgenomgång identifierat tre centrala
nyckelteman för att definiera social hållbarhet: Mänskligt kapital, Socialt kapital och Välmående. De
definierar Mänskligt kapital som individens kapacitet, dess kompetens, kunskap, erfarenhet och
färdigheter. Det Sociala kapitalet är kopplat till samhällets och individens förmåga att skapa
relationella band, där ömsesidig existens och förtroende är centralt både mellan individer och till
institutioner. Välmående relaterar både till mental och fysisk hälsa, att individerna i samhället är
hälsosamma och lyckliga, att de får möjlighet att utvecklas och uppfylla sina mål (Weingaertner &
Moberg, 2011). Weingaertner & Moberg (2011 s. 5) har vidare gjort en lista över 17 aspekter som de
relaterar till social hållbarhet i en urban kontext:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tillgänglighet (t.ex. tillgång till arbete, öppna platser, lokal service, resurser)
Socialt kapital och nätverk
Hälsa och välbefinnande
Social sammanhållning och integration (mellan och inom olika grupper)
Säkerhet och trygghet (upplevd och verklig)
Rättvis fördelning av inkomst och arbete
Lokal demokrati, deltagande och egenmakt (samråd i lokalsamhället)
Kulturellt arv (t.ex. lokalt arv och kulturminnesmärkta byggnader)
Utbildning och träning
Lika möjligheter och jämlikhet
Bostäder och samhällsstabilitet
Sammankoppling och rörelse (t.ex. promenadvänligt, goda kommunikationer)
Social rättvisa (inom och mellan generationer)
En känsla av samhörighet och stolthet
Blandade upplåtelseformer och funktion
Attraktiva offentliga miljöer
Lokala rekreationsmöjligheter och miljökvalitet

Boverket tog 2010 fram rapporten Socialt hållbar utveckling - en kunskapsöversikt, som en
vägledning för kommuner att planera sociala hållbara städer. Boverket fokuserade på hållbar
stadsutveckling utifrån ett socioekonomiskt perspektiv, där de kopplar arbetet med social hållbarhet
till att motverka segregation och främja integration. Boendesegregation är ett av de begreppen som
diskuteras mest i relationen mellan social hållbarhet, stadsbyggnad och planering (Legeby, et al.,
2015). Boendesegregation kan leda till ojämlika livsvillkor, orättvis resursfördelning och fysisk
separering av samhällsgrupper och människor (ibid). Boverket (2010) menar vidare att det som
hindrar socialt hållbar stadsutveckling är bristen på samband mellan bostadsområden med svag
socioekonomisk status och den övriga staden. Boverket har identifierat fem teman i arbetet med att
uppnå social hållbarhet:
1.
2.
3.
4.
5.

Helhetssyn
Variation
Samband
Identitet
Inflytande och samverkan

Helhetssyn – Med Helhetssyn menar Boverket (2010) att områdesförnyelse ska ses som en del i den
övergripande stadsutvecklingen, där både sociala och fysiska åtgärder ska kombineras med varandra.
Det är viktigt att planerare är medvetna om att åtgärder som lokaliseras i en del av staden också
påverkar andra delar av staden. Boverket (2010) vill förtydliga att det inte bara är försummelsen av
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stadsdelar i utkanten utan även valet att lokalisera attraktiva och spektakulära byggprojekt till andra
delar av staden som skapar segregation (ibid).
Variation – Med Variation vill Boverket (2010) lyfta en motreaktion till det funktionalistiska idealet
och funktionsuppdelningen som har präglat våra städer under den senare delen av 1900-talet. Här är
idealet istället en blandstad med både ett blandat bostadsutbud, blandade funktioner och en
gestaltningsmässig variation. Funktionsblandning syftar till att skapa en trygg och levande
bostadsmiljö där människor rör sig i området under alla dygnets timmar. Med varierat bostadsutbud
menas att området ska ha olika upplåtelseformer, varierande lägenhetsstorlekar, olika hustyper,
varierande standard, pris och hyresnivå och olika ägandekategorier. Gestaltningsmässig variation
syftar till att bryta den storskaliga och ensidiga arkitekturen med ombyggnad och tillbyggnad (ibid).
Samband – Med Samband syftar Boverket (2010) till att stärka sambandet mellan olika delar av
staden med fysiska och sociala åtgärder. De menar att detta ska ske genom att bygga ihop
stadsdelar, förbättra kollektivtrafik och kommunikationer, överbygga barriärer och utveckla
målpunkter i stadsdelen. Boverket (2010) menar att förtätningen och sammanlänkningen av olika
stadsdelar kan bidra till att människor från olika samhällsgrupper möts. Detta kan stärka
integrationen och motverka främlingsfientlighet (Boverket, 2010). Hur kommunikationerna fungerar
har en stor betydelse för hur ett området rent praktiskt fungerar att bo i. Men Boverket menar också
att tillgängligheten mellan bostadsområdet och resten av staden tydligt speglar områdets betydelse
och roll i staden. Med målpunkter menar Boverket att skapa mötesplatser och attraktioner som kan
locka människor från olika delar av staden att besöka andra delar av staden (ibid)
Identitet – Att stärka Identiteten handlar om att både stärka den kollektiva självkänslan för de som
bor i området men också att skapa en positiv syn på hur andra ser på området (Boverket, 2010).
Boverket menar att de som bor i ett område ska känna samhörighet och känna sig stolta över
området där de bor. Hur media framställer ett område kan påverka hur både de boende och andra
ser på området. Boverket (2010) använder sig av uttrycket ”Ta makten över sin egen berättelse” (s.
58) vilket syftar till att de boende ska hitta vägar att visa sin version av området och bryta ett
eventuellt dåligt rykte. Kulturevent, marknadsförning, attraktiva offentliga platser och kreativa
verksamheter kan styrka områdets identitet (ibid).
Inflytande och samverkan – I denna kategori lyfter Boverket (2010) vikten av dialog och samverkan
både med medborgare och andra aktörer. Ett framgångsrikt tillvägagångssätt har varit att möta
medborgarna där de bor och att göra detta tidigt i processen (ibid).
I arbetet med social hållbarhet behövs det en förståelse för vad som kan påverkas och vad som inte
kan påverkas genom samhällsplaneringsinsatser. Ström, et al. (2017) anser att invånarnas hälsa och
en rättvis fördelning av resurser är genom politiska beslut påverkbara med hjälp av
samhällsplanering. Planering kan t. ex. påverka var skolor etableras och ifall området får en
funktionsblandning och en blandning av boendeformer. I en litteraturgenomgång och med hjälp av
intervjuer har Ström, et al. (2017) identifierat ett antal förhållningssätt och strategier som kan ge
vägledning i arbetet mot social hållbarhet. Ström, et al. (2017) vill också förmedla att ett sätt att få
diskutionen tydligare är att identifiera de åtgärder som inte leder till social hållbarhet och börja
förändringsarbetet där. De fyra strategier och förhållningssätt som Ström, et al. (2017) presenterar
är:
1.
2.
3.
4.

Helhetssyn
Tillgång och tillgänglighet
Blandning och variation
Samverkan och delaktighet
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Den första strategin, Helhetssyn, är en central del i relationen mellan samhällsplanering och social
hållbarhet. Ström, et al. (2017) lyfter vikten av att förstå vilka effekter och åtgärder som har effekt på
vilka geografiska nivåer. Som att en upprustning av ett bostadsområde ska kombineras med andra
planeringsåtgärder som verkar för att skapa en mer sammanhållen stad. Helhetsyn ska genomsyra
både fysiska aspekter som att olika områden byggs ihop med hjälp av stråk eller nya stadsdelar, med
sociala insatser som att t. ex. stärka skolans predagogiska arbete och demokratiska roll samtidigt som
lekplatsen rustas upp (Ström, et al., 2017).
Till Tillgång och tillgänglighet kopplar Ström, et al. (2017) social rättvisa, vilket är ett återkommande
begrepp i definitionen av social hållbarhet. Social rättvisa i staden kan kopplas till rumslig och social
inkludering och den byggda miljön, vilket inte bara innefattar bostäder, utan också offentlig
förvaltning, kollektivtrafik samt gång- och cykelbanor. Dessa faktorer kan ha en effekt på karaktären
och likaså omfattningen av tillgänglighet till den specifika platsen (Ström, et al., 2017). Tillgång till
bostad kan ses som en del av social rättvisa och Ström, et al. (2017) påpekar att planering för billiga
hyresrätter verkar vara en av de största utmaningarna och att det är just bristen på billiga hyresrätter
som har orsakat att hemlöshet även drabbat människor som i övrigt inte är socialt utsatta.
Blandning och variation är den tredje strategin och Ström, et al. (2017) finner att det är ett tema som
är återkommande i litteraturen. Blandade funktioner i staden ses som viktiga för att skapa trygga och
levande bostadsområden. En funktionsblandning av bostäder och affärsverksamheter ger liv och
rörelse dygnet runt. Blandning och variation i bostadsförsörjningen syftar till att skapa en mix av
människor från olika samhällsgrupper, detta genom att tillhandahålla ett brett bostadsutbud som
tilltalar människor med olika boendepreferenser och behov (ibid). Detta kan ske genom blandade
upplåtelseformer, varierande hyresnivå och lägenhetsstorlek (Boverket, 2010). Dock är det oklart om
blandade bostäder verkligen leder till minskad segregation; det finns ingen garanti att människor
interagerar med varandra bara för att bostadsutbudet är blandat (Ström, et al., 2017). Bellander
(u.d.) ser att konceptet ”blandstaden” står som en motvikt till den uppdelningsprocess som pågått de
senaste 150 åren i form av stora gallerior, köpcentrum och företagscentrum. Kluster är något som
idag efterfrågas av näringslivet och ses som framgångsrika innovationsprojekt (ibid). Bellander (u.d.)
vill lyfta att även om dessa kluster kan skapa en ökad kompetens- och kunskapsutveckling samt en
ökad drivkraft finns det även stora risker. Det finns risk för att starka intressenter och attraktiva
företag tillsammas med kommunen tar mark i anspråk som bättre hade lämpat sig för bostäder och
att detta sker utan demokratisk insyn (ibid).
Den sista strategin är Samverkan och delaktighet och syftar till både en samverkan mellan olika
sektorer och förvaltningar och mellan olika professioner, privata aktörer och medborgare (Ström, et
al., 2017). Samhällsplanering innehåller många olika nivåer och samhällsplaneringens problem är
sällan entydiga och enkla att lösa med endast en åtgärd. Ström, et al. (2017) benämner
samhällsplaneringens utmaningar som komplexa problem (eng. wicked problems); med detta menas
att problemet är unikt för ett visst fall, de är svårförstådda och svåra att förutsäga. Dessa problem är
svåra att lösa med enbart analyser och tidigare kunskap. En av framgångsfaktorerna för att integrera
social hållbarhet är att arbeta tvärsektoriellt och kommuner som samverkar över
förvaltningsgränserna menar att det fungerar som en lärande process, men också att det tar mera tid
(Ström, et al., 2017). Samverkan mellan kommuner och andra aktörer framhålls även som viktigt i
bostadsplanering för att skapa ett helhetsperspektiv. Andra aktörer kan även bistå med information
om t. ex. speciella bostadsbehov och tillgänglighet (Ström, et al., 2017). Ström, et al. (2017) påminner
att en viktig del av social hållbarhet handlar om samhällets förmåga att lösa problem om samhällets
uthållighet och att detta kan knytas till frågor om inflytande, makt och demokrati.
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3.5 Sammanställning av social hållbarhet
Syftet med detta avsnitt är att sammanställa de åsikter och idéer som urskiljs i litteraturstudien.
Detta för att ge en tydligare bild av alla forskares olika definitioner. Nyckelord har identifierats från
forskarnas idéer och dessa nyckelord har sedan sorterats i olika kategorier, för att göra begreppet
mer lättöverskådligt. Många av dessa nyckelord hänger på ett eller flera sätt samman och många av
nyckelorden är återkommande hos flera forskare. Två huvudkategorier och sex underkategorier har
hittats (Tabell 1). Huvudkategorierna är Rättvisa och Samhällets kapacitet vilka uppnås via
underkategorierna Helhetssyn, Samverkan och delaktighet, Tillgång och tillgänglighet, Blandning och
variation, Samhörighet och identitet samt Välmående och säkerhet.
Tabell 1. Här presenteras en sammanställning av litteraturstudiens samlade definitioner av social hållbarhet.

Rättvisa

Rättvis fördelning av resurser
Lika möjligheter
Jämlikhet
Rättvis fördelning av inkomst och arbete
Social rättvisa inom och mellan generationer
Jämställda villkor
Rättvist samhälle fritt från diskriminering och exkludering
Social rättvisa = social och rumslig inkludering

Samhällets kapacitet

Samhällets förmåga att fungera och växa
Kapacitet att lösa problem
Medvetenhet om hållbarhet
Problemlösningskapaciteten
Hållbart samhälle
Samhällets förmåga att lösa problem skapas av inflytande,
makt och demokrati

Helhetssyn

Samverkan och delaktighet

Tillgång och tillgänglighet

Blandning och variation

Samhörighet och identitet

Välmående och säkerhet

Kombinera åtgärder
Stärka sambanden mellan olika delar
av staden
Sociala och fysiska åtgärder
Bygga ihop
Förstå effekter och åtgärder på
geografisk nivå
Sammanhållen stad
Se staden som en helhet
Samverkan är viktigt för
helhetsperspektivet
Blanda åtgärder

Blandade upplåtelseformer och
blandad funktion
Levande bostadsområden, liv dygnet
runt
Funktionsblandning ger liv dygnet
runt
Blandade hyresnivåer, storlekar,
standard, upplåtelseformer
Mix av människor

Deltagande/delaktighet
Samverkan mellan kommuner,
sektioner, privata aktörer och
medborgare
Ger en lärandeprocess
Lokal demokrati
Dialog med medborgare och andra
aktörer
Skapa relationer mellan individer och
samhället
Socialt kapital och nätverk
Förstärka demokratin med
medborgardialoger
Samverkan skapar kunskap om behov
och tillgänglighet
Delaktighet skapar nyfikenhet
Delaktighet ökar förtroende
Deltagande ökar social inkludering
Tillit till varandra och till makthavare
Skapar interaktion
Identitet
Socialt kapital
Samhörighet och stolthet
Kan skapas av målpunkter - attrahera
människor från olika delar
Kulturevent, marknadsföring,
attraktiva offentliga platser
Kreativa verksamheter
Gestaltningsmässig variation
Attraktiva offentliga platser
Kulturarv

Rättvis tillgång till resurser,
geografiskt och socialt
Tillgång till bostäder
Tillgång till offentlig förvaltning och
tjänster
Tillgång till mötesplatser
Bygga ihop stadsdelar skapar
samband
Gång och cykelbanor
Kollektivtrafik
Överbrygga barriärer
Tillgång till arbete, lokal service och
resurser
Promenadvänligt
Lokal rekreation

Trivsam miljö
Må bra och att vara lycklig
Hälsosamma bostäder
Bostäder och bostadsstabilitet
Hälsa, välbefinnande, säkerhet
Säkerhet och trygghet
Tryggt och levande funktionsblandning
Möjlighet till utveckling
Kompetens
Utbildning och praktik
Kunskap
Erfarenhet
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3.6 Social hållbarhet i samhällsplanering - utmaning och möjligheter
Som det nämns i avsnittet om samhällsplanering har kommunen planmonopol och använder sig av
översiktsplan, områdesbestämmelser och detaljplaner för att uppfylla sitt ansvar om att fastställa
användningen för mark och vatten. Planeringens förutsättningar har förändrats under de senaste
decennierna (Magnusson, 2015), från att Sverige under 1970-talet hade ett starkt planmonopol och
ett stort inflytande i framtagandet av den framtida stadsutvecklingen med legala rättigheter och
finansiella resurser till att Sverige fick en ökad allmän liberalisering med ökad marknadsorienterad
markanvändningsplanering där privata byggaktörer fått större inflytande. Detta har även skett i
samband med att de kommunala resurserna har minskat (ibid). Magnusson (2015) menar vidare att
kommunens mål blir allt mer ambitiösa samtidigt som deras resurser för att själva genomföra och
realisera planerna blir allt mindre. De privata exploatörerna får mer makt och detta ställer högre krav
på kommunikationen mellan kommunen och exploatören för att målen ska uppnås. Detta betyder
inte att kommunen står helt maktlös och att den inte kan påverka utvecklingen alls. Kommunen har
möjlighet att påverka vad som byggs genom olika avtal (Nyström & Tonell, 2012). Om kommunen
äger marken kan kommunen, i viss mån, reglera upplåtelseformer och utformning genom ett
markanvisningsavtal. I markanvisningsavtalet ska kommunen tydliggöra för exploatören vilka mål
kommunen har med upplåtelsen av marken. Ett exploateringsavtal kan användas om kommunen inte
äger marken men ändå vill reglera vad som byggs (Ström, et al., 2017).

3.6.1 Utmaningar
För att tydliggöra vilka utmaningar som kommunerna står inför i deras arbete med hållbarhet
presenteras Magnussons (2015) sammanställning som han har gjort över tre svenska lokala projekt
med hållbarhetsprofil – Hammarby sjöstad i Stockholm, Västra hamnen i Malmö och Kvillebäck i
Göteborg. Magnusson (2015) har igenom sina studier identifierat både konflikter och möjligheter
med att planera med hållbarhet som mål. Bland annat finns det målkonflikter mellan ekonomiska
intressen, miljökrav och sociala mål. De ekonomiska intressena har fått styra om det inte funnits
tillräckligt med styrmedel som möjliggjort för andra mål att ta plats (ibid). Enligt Magnusson (2015)
planerar privata exploatörer ofta kortsiktigt på grund av kostnadsskäl och Magnusson presenterar ett
exempel i Västra hamnen. Målet från planerarna var att skapa mångfald och att upprätta olika
boendeformer men det målet uppfylldes inte eftersom exploatörerna som köpt marken ansåg att det
var mer lönsamt att bygga bostadsrätter (Magnusson, 2015). Magnusson (2015) fortsätter med att
det även finns en utmaning i att planerare och exploatörer inte haft samma vision för området. Detta
kan bero på att exploatörerna kommit in för sent i processen när målen redan varit satta och där de
inte haft någon möjlighet att påverka. Det kan vara tidspressen på projekten som gjort att alla inte
har närvarat från början. Fördelar med att andra aktörer får närvara tidigt i processen är att idéer och
resurser kan tillvaratas och det kan skapa ett engagemang. Ett annat problem är om målen är
orealistiska och det är svårt att förstå hur de ska uppfyllas, därför är det viktigt med tydliga
styrdokument där alla aspekter i projektet identifieras så att målen kan bli tydliga.

3.6.2 Möjligheter
Magnusson (2015) har i sin forskningsöversikt tagit fram rekommendationer i arbetet med social
hållbarhet. Han menar att frågor om social hållbarhet såsom inkludering, trygghet, tillgänglighet,
platsidentitet ska vara närvarande i planeringsprocessen och att dessa faktorer måste brytas ner till
den aktuella situationen för att planerare ska förstå hur målen ska implementeras. Planeraren
behöver tidigt utreda möjliga målkonflikter och potentiella prioriteringar. Den sista
rekommendationen från Magnusson är att skapa mötesplatser för både medborgare, tjänstemän,
exploatörer och politiker. Magnusson (2015) har tagit fram ett antal rekommendationer i arbetet
med att nå hållbarhetsmålen i planprocessen:
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 ”Ju mer förarbete som är nedlagt för att utveckla vision och mål, desto
större sannolikhet att de kan uppfyllas
 Inled diskussioner tidigt med alla inblandade parter och skapa en
gemensam helhetsvision för projektet
 Sätt upp målen tillsammans utifrån visionen, ta fram kvantifierbara mål
och integrera dem i plandokument
 Sätt upp realistiska mål som går att nå
 Eftersträva långsiktighet bland inblandade aktörer
 Ta fram styrdokument som även behandlar utvärdering och sätt upp
sanktioner om mål inte uppfylls
 Väg in beteende bland boende och utred vilka tekniska lösningar som är
rimliga och överväg att skapa feedback-system i tekniska apparater och
system
 Diskutera och utred vilka målkonflikter som kan uppstå både i
planeringsfas och byggprocessen och ta fram strategier för att hantera
dem
 Skapa möjligheter att göra hushåll involverade i sin boendesituation –
skapa intresse och ge incitament för att bo kvar längre
 Skapa engagemang inom projektet”
(Magnusson, 2015, s. 33)

3.6.3 Tre arbetssätt
Det finns i dag flera kommuner runt om i Sverige och runt om i världen som har skapat olika modeller
eller analysverktyg i arbete för ett socialt hållbart samhälle. Nedan presenteras tre strategier –
Skanskas och Malmös Social agenda, Örebros Örebromodellen och Göteborgs stads Social
konsekvensanalys.
3.6.3.1 Social agenda
Skanska har i samarbete med Malmö stad tagit fram en ny arbetsmodell, Social agenda, för att bidra
till ökad social hållbarhet och även till ökad ekonomisk och ekologisk hållbarhet (Skanska Sverige AB,
2015). År 2015 beslutade Malmö stad att reservera mark för att utveckla Kv. Sjösättningen i Västra
Hamnen där målet var att bygga nya bostäder och kontor (ibid). I markreservationen ställdes det krav
på exploatören att den skulle utveckla sociala hållbarhetsparametrar i projektet (ibid). Projektet blev
det första där Malmö tillsammans med en exploatör formade och implementerade sociala
hållbarhetsmål i ett markanvisningsavtal (Skanska Sverige AB, 2015). Arbetsmodellen Social agenda
bygger på en modell i fem steg: Markreservation, Markanvisning, Köpeavtal, Produktion samt
Färdigställning och förvaltning (Figur 8).
Steg 1 – Markreservation. Här anges kommunens sociala villkor för att exploatören ska få förvärva
marken. I Kv. Sjösättningen satte Malmö villkoren att den sociala dimensionen skulle utvecklas samt
att barn och unga från utsatta områden skulle få möjlighet att delta i projektet i form av

29

praktikplatser, lärlingsplatser och genom arbetstillfällen (Skanska Sverige AB, 2015). Mål som Malmö
stad lyfte för Kv. Sjösättningen var:
•
•
•
•

En ung global och modern stad
En stad för arbete och näringsliv
En stad för barn och unga
En kreativ stad

Steg 2 – Markanvisning. Exploatören har mellan markreservationen och markanvisningen möjlighet
att arbeta med de önskemål och kravställningar som presenterades i markreservationen. I Kv.
Sjösättningen anordnades två workshops med involverade aktörer samt Malmö stad för att fastställa
vilka sociala hållbarhetsaspekter som skulle prioriteras (Skanska Sverige AB, 2015). De sociala
aspekter som valdes som prioriterade var:
•
•
•
•
•
•

Funktionsblandning och samutnyttjande
Mötesplatser och öppenhet
Mångfald
Sysselsättning
Barn och unga
Samverkan med andra aktörer

Steg 3 – Köpeavtal. I skedet mellan markanvisningen och köpeavtalet ska exploatören i samarbete
med kommunen arbeta med de önskemål och kravställningar som beslutas i markanvisningen. Här
går exploatören in i en design- och planeringsfas. I Kv. Sjösättningen tog de fram en konkret
Handlingsplan för social hållbarhet, där det fanns en tydlig beskrivning på hur de sociala aspekterna
skulle inarbetas i projektet med konkreta åtgärder, ansvarsfördelning, tidplan, uppföljning,
utvärdering och finansiering (Skanska Sverige AB, 2015).
Steg 4 – Produktion. I produktionsfasen implementeras de åtgärder som bestämts i köpeavtalet. I
produktionsfasen påbörjas även uppföljning och utvärdering av de åtgärder som valts att
implementeras (Skanska Sverige AB, 2015).
Steg 5 – Färdigställning och förvaltning. Åtgärder för förvaltningen av nybyggnationen finns även
med i handlingsplanen (Skanska Sverige AB, 2015).

Figur 7. Arbetsmodellen och dess process för Social agenda (Skanska Sverige AB, 2015).
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3.6.3.2 Örebromodellen
Örebro kommun har skapat en strategi för att kunna styra vad som byggs i kommunen och för att
kunna tillgodose de behov kommunen har (Örebro kommun, 2018a). Denna strategi samt plan- och
markanvisningsprocess kallas för Örebromodellen. Erik Blohm som är enhetschef på Mark och
exploatering på Örebro kommun säger att Örebromodellen skapar förutsättningar att kunna erbjuda
invånarna lägenheter till en billigare hyra och med goda livsmiljöer (Örebro kommun, 2018b).
Örebromodellen underlättar byggprocessen och skapar ett snabbt byggande med hög kvalitet och
skapar även utrymme för en ökad ambition för social hållbarhet men också för ekologisk och
ekonomisk hållbarhet (Örebro kommun, 2018b). Örebro kommun har genom ett strategiskt arbete
med att förvärva mark ett stort markinnehav, vilket är en av förutsättningarna för att
Örebromodellen ska gå att genomföra. Örebro kommun (2018a) anser att en av förutsättningarna för
en framgångsrik samhällsbyggnadsprocess är samarbete och dialog och därför är det viktigt i
Örebromodellen att det sker en kontinuerlig dialog mellan kommun, exploatör och arkitekt. Dialogen
skapar en förståelse för varandras uppdrag och roller och det leder vidare till att vision kan bli
verklighet. I Örebromodellen ses dialogen även som en del i effektivisering och kostnadsbesparing
eftersom styrning och input sker vid rätt tid utan att dyra omarbetningar behöver ske. Örebro
kommun (2018a) menar att Örebromodellen enkelt kan förklaras som att kommunen först planlägger
marken och sedan markanvisar. En gestaltningsplan tas fram genom en kontinuerlig dialog med
byggaktören och byggaktören binder sig i ett avtal att följa gestaltningsplanen. Kommunen säljer inte
marken till byggaktören förrän den har påbörjat byggnationen. Detta för att säkerställa att den
överenskomna kvalitetsnivån efterföljs. Örebro kommun (2018a) menar också att detta säkerställer
att marken blir bebyggd och kan motverka spekulation med kommunägd mark. Med Örebromodellen
blir processen mellan markanvisning och byggstart för byggaktören kort och tidseffektiv eftersom
marken redan är planlagd (Figur 9). När marken är planlagd så är redan de större frågorna lösta. I
Örebro använde de sig av zonprissättning på marken vilket innebär att byggaktörerna kan räkna
utifrån fasta priser. Det är genom kommunens markinnehav och deras strategiska arbete med att
förvärva mark som det blir möjligt att arbeta på detta sätt. De menar även att deras arbete med
markförvärv är en av de bidragande faktorerna att kommunen haft en stark tillväxt de senaste åren.

Figur 8. Processen för Örebromodellen. (Örebro kommun, 2018a)

I planläggningen som är det första steget i Örebromodellen upprättas en generell och flexibel
detaljplan som inte reglerar mer än nödvändigt. Även om planen ska vara generell ska den innehålla
bärande gestaltningsidéer och funktionskrav. Kommunen kompletterar detaljplanen med ett
kvalitetsprogram som innehåller kommuns genomförandeambitioner där visionen för området och
de krav som ställs på det som ska byggas beskrivs. Ett krav kan till exempel vara att de gemensamma
lösningarna för innergårdar eller parkeringar efterföljs. Vem som får bebygga marken beror på
exploatörernas genomförandeambition er och om deras planer går i enlighet med
markanvisningsriktlinjerna som kommunen har.
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När marken är planlagd startar förstudieskedet där en byggaktör får ensamrätt att under en viss tid
utveckla och presentera sin idé om den tilltänkta marken. Kommunen ska informera om de ramar
och förutsättningar som styr projektet. Förstudiens syfte är att byggaktören ska få möjlighet att
visualisera och konkretisera sin ide för kommunen så att kommunen tydligt kan förstå hur förslaget
kommer att bli. Örebro menar att en av nyckelfaktorerna är att processen sker i dialog med
öppenhet och lyhördhet till varandra. När byggaktören och kommunen kommit fram till en plan
tecknas ett reservationsavtal. Detta avtal ger byggaktören en option att köpa tomten när
byggaktören fått bygglov och börjat bebygga tomten. Eftersom kommunen fortfarande äger tomten
kan de stämma av att bygglovet stämmer överens med det som är överenskommet. När
reservationsavtalets villkor har uppfyllts får byggaktören köpa marken.
3.6.3.3 Social konsekvensanalys
Göteborg stad såg ett behov att stärka det sociala predikativet i deras fysiska planering (Göteborgs
stad, 2016). Göteborgs stads (2016) mål var att Göteborg skulle bli en socialt hållbar stad och de
utvecklade tre verktyg för att föra dem mot målet. Ett av verktygen var en kunskapsbank på nätet
utvecklad av S2020, där de samlade forskning och kunskap om sociala aspekter och som alla
intresserade kan ta del av (ibid). Det andra verktyget var en Barnkonsekvensanalys som användes för
att analysera och synliggöra barns perspektiv och de som planerar, bygger och förvaltar den fysiska
miljön kan använda verktyget. Det sista verktyget och det verktyg som efterföljande text kommer att
handla om är Social konsekvensanalys, SKA. SKA-verktyget ska i första hand användas av
planhandläggare (ibid). Göteborgs stad menar att SKA-verktyget ska fungera som ett kontinuerligt
stöd genom hela planprocessen och där de sociala frågorna i relation till den fysiska miljön står i
fokus. Göteborgs stad har likt Olsson (2012) definierat social hållbarhet som Välfärdsperspektivet och
Problemlösningskapaciteten. Ur ett välfärdsperspektiv menar Göteborgs stad att SKA-verktyg ska
vara en hjälp till att stadsplaneringen ska kunna ge alla människor möjlighet att få leva och använda
den fysiska miljön på sätt som fungerar praktiskt i deras vardag. Göteborgs stad pekar på åtgärder
som att det ska finnas service i närheten av boendet, att det ska finnas mötesplatser för att ge
möjlighet till ett socialt liv, att invånarna ska kunna känna anknytning till platsen och att detta ska ske
så rättvist som möjligt. Göteborgs stad (2016) menar att problemlösningskapaciteten är central för
hållbarheten och att det handlar om gruppers och individens möjlighet att lösa sina problem och ha
möjlighet att utöva sina intressen. Göteborg menar att kapaciteten är beroende av att det finns
medborgaranda och tillit till varandra. Göteborg menar att detta kan uppstå om miljön känns
attraktiv och värd att engagera sig i.
Varje människa är unik och en social varelse, vilket betyder att vi har olika förutsättningar och olika
behov (Göteborgs stad, 2016). Göteborg stad (2016) menar att det ofta krävs både kvalitativa och
kvantitativa analyser för att förstå hur människor upplever den fysiska miljön. Göteborgs stad (2016)
skriver att för att få en helhet och skapa långsiktighet behöver arbetet både ske på en regional och
en lokal nivå. Göteborgs stads (2016) menar att om mål för social hållbarhet ska uppnås behövs en
öppen process och samverkan mellan sektorer och discipliner. Göteborg menar att det finns stor
kunskap hos de olika förvaltningarna i staden och att ett samarbete är viktigt. Göteborg skriver här
att SKA-verktyget kan vara ett sätt att samla denna kunskap och lägga en grund för kommande
stadsutveckling.
För att få bäst effekt och resultat ska SKA-verktyget finnas med under hela planprocessen (Göteborgs
stad, 2016). Verktyget ska fungera som ett stöd för att det ska bli lättare att identifiera och sortera de
specifika sociala aspekterna för just den platsen. Göteborgs stad delar upp arbetsprocessen i
inventering, åtgärder och konsekvenser (Figur 10).
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Inventering

Vid inventeringsskedet ska verktyget användas [att utläsa vilka sociala aspekter som påverkar
området idag (Göteborgs stad, 2016). Med hjälp av SKA-verktyget kan användare hämta kunskap om
till exempel befolkningsstatistik, brottsstatistik, trygghetsundersökningar. Det kan även vara
intressant för användaren att hitta kunskap om områdets fysiska struktur såsom samband och
innehåll. Denna inventering ska göras med hjälp av Göteborgs kunskapsmatris för att kunna
identifiera kunskapsluckor och forma mål (ibid).
Åtgärder

I skedet för åtgärder formuleras vilka åtgärder behövs, där kunskapen från
inventeringen ligger som grund. Här menar Göteborgs stad (2016) att det
är viktigt att göra avvägningar och tydligt motivera valen i
planhandlingarna.
Konsekvenser

I konsekvensbeskrivningen ska de sociala aspekter som tidigare samlats in
analyseras. Här tar det ställning till i fall den nya planen kan få positiva,
oförändrade eller negativa konsekvenser (Göteborgs stad, 2016).
Arbetet med den sociala konsekvensanalysen ska ske genom fem
geografiska nivåer (Figur 11) (Göteborgs stad, 2016). Detta för att påminna
om att de sociala aspekterna påverkas på flera nivåer. Att arbeta på olika
nivåer ska ske för att varje plats eller område ska bidra till en positiv
utveckling i staden som helhet. I SKA-verktyget har de delat upp de sociala
aspekterna i fyra huvudgrupper. Dessa är Sammanhållen stad, Samspel,
Vardagsliv och Identitet (ibid).

Figur 9. Göteborg stads
(2016) beskrivning av
arbetsprocessen för SKAk

Figur 10. Ovan visas Göteborgs stads (2016) SKA-verktyg och dess aspekter.
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4 Gävle kommun
I detta avsnitt presenteras en bakgrund av Gävle kommun, som är föremål för denna studie. Här
kommer Gävles förutsättningar och utvecklingsmål att presenteras.

4.1 Gävle kommun
Gävle kommun ligger vid södra Norrlands östkust, i Gästrikland och Gävle är residensstad i
Gävleborgs län. I mars 2017 nådde kommunen en befolkning på över 100 000 och Gävle fortsätter att
växa; idag ökar befolkningen med knappt 1000 personer per år. Prognosen visar en ökad
befolkningsutveckling och år 2030 kommer Gävle öka med över 2000 personer per år. Gävle kommun
förväntas växa till 120 000 invånare år 2030 (Gävle kommun, 2018a). Detta betyder att Gävle står
inför stora utmaningar och det behöver byggas nya bostäder för att möta den växande befolkningen.
I Gävle kommuns (2017) nuvarande översiktsplan – Översiktsplan Gävle kommun år 2030, med
utblick mot år 2050 – lyfts tre övergripande mål för att möta utvecklingen:
•
•
•

En av Sveriges bästa miljökommuner
Attraktiva livsmiljöer
En tillväxtmotor i regionen

Kommunen ska bland annat värna om den biologiska mångfalden, om värdefull natur och om
kulturmiljön. Kommunen ska skapa en mångfald av attraktiva livsmiljöer för människor samt arbeta
för ett bra företagsklimat med goda kommunikationer både lokalt och globalt, där
funktionsblandning ger inspiration och kreativa miljöer (Gävle kommun, 2017). En av strategierna för
att upp nå detta är Det goda livet för alla där ledorden är: byggnation av nya bostäder, verksamheter
och offentlig service, tillgänglighet, hälsosamma bostäder, blandad bebyggelse och boendeformer,
trygghet, säkerhet, jämställdhet samt delaktighet. Planeringsriktlinjer för Gävle växer antogs i juni
2018 och är ett internt styrdokument för att hjälpa kommunen i dess utvecklingsarbete (Gävle
kommun, 2018a) . Några av de mål som lyfts i planeringsriktlinjerna är mer mötesplatser och mer
blandad och jämlik stad. För att uppnå dessa mål ska kommunen öka funktionsblandningen och
blanda hustyper och upplåtelseformer. De ska planera för att minska fysiska barriärer och främja god
gestaltning och arkitektur. Mer mötesplatser ska främjas genom fler flexibla mötesplatser, där
människor kan mötas året om. Hela Gävle ska vara en mötesplats och välfärdsinvesteringar ska bygga
upp dessa nya mötesplatser.

4.1.1 Gävles utmaningar
Gävle kommun har i styrdokumentet Planeringsriktlinjer för Gävle växer identifierat ett antal
utmaningar som Gävle behöver arbeta med. Dessa utmaningar är bostadsbrist, segregation och
bristande funktionsblandning.
4.1.1.1 Bostadsbrist
Gävle kommun har precis som många andra städer bostadsbrist och Gävle kommun (2018a) menar
själva att de har stark bostadsbrist. Kommunen bedömer att det i dagsläget saknas 1 500 bostäder.
Eftersom Gävle förväntas växa ännu mer behöver kommunen planera för fler bostäder. Det kommer
behöva byggas 10 000 nya bostäder på kort tid och i Gävles översiktsplan finns det planer för att
8000 av bostäderna ska byggs i Gävle stad (ibid).
4.1.1.2 Segregation
I en av Gävles lokaltidningar står det i mars 2015 att klyftorna ökar i Gävle. Artikeln lyfter fram att
segregationen i hela Sverige har ökat de senaste 20 åren och att Gävle är en av de kommuner där det
ökat mest (Abusagr, 2015). Det finns flera orsaker till segregationen menar Abusagr (2015), bland
annat bostadsbrist och arbetslöshet. Regeringen beslutade 2018 om ett trygghetsprogram, en
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långsiktig miljardsatsning för att bekämpa klyftor, motverka segregation och minska ojämlikheter
(Regeringskansliet, 2018). Denna satsning gav 32 kommuner möjlighet att söka ekonomiskt stöd för
att bekämpa segregation och Gävle var en av dessa kommuner (Roos, 2018). Kommunen får ta del av
”rättvisemiljarderna” och får ekonomiskt stöd fram till 2027 och pengarna ska användas för att bryta
segregation och minska klyftor. Regeringskansliet (2018) menar att viktiga lärdomar om satsningar
för att minska segregation är att det krävs långsiktighet och sektorsövergripande arbete med tidiga
insatser, det behövs lokal förankring, samverkan och samordning.
Gävle kommun (2018a) har i en geografisk analys av parametrarna köpkraft, förvärvsfrekvens,
utbildning och utrikesfödda sett att det finns ojämlika sociala strukturer som kan knytas till
boendesegregation. Ett av målen för Gävle är att skapa jämlikhet i staden och kommunen menar att
det då är intressant att undersöka sambanden mellan sociala och fysiska strukturer. Den fysiska
miljön påverkar sambandet mellan olika delar av staden och fysiska barriärer kan förstärka
segregation (Gävle kommun, 2018a). Genom analysen blir det synligt att vissa områden sticker ut
som socioekonomiskt svaga och dessa områden är: Andersbergs centrum, sydöstra Sätra, Nordost,
Öster, nordöstra Brynäs och Bomhus centrum (Figur 1). De socioekonomiskt starka områdena är:
Villastaden och Hemlingby (Figur 1).

Figur 11. Kartan visar de områden i Gävle som pekas ut som resurssvaga och resursstarka. (Baskarta, Hitta.se, u.d.)

4.1.1.3 Funktionsblandning
Funktionsblandning lyfts i planeringsriktlinjerna som en viktig aspekt för att attrahera människor att
använda platsen dygnet runt, vilket därigenom skapar en livfull och trygg plats. Med
funktionsblandning menas att det är en blandning av bostäder, kultur, verksamheter, natur, idrott
och service (Gävle kommun, 2018a). De konstaterar att Gävle stad har en bristande
funktionsblandning och att det finns en tydlig uppdelning av framförallt bostäder och arbetsplatser.
Det lyfter även att alla kvarter inte kan vara funktionsblandade men att det skulle vara en fördel om
stadsdelen som helhet var blandad.
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4.1.2 Socialt hållbarhetsprogram
Gävles Kommunstyrelse tog i augusti 2015 ett beslut att stärka arbetet med social hållbarhet.
Beslutet var att ta fram ett styrdokument för hela kommunkoncernen med syftet att utveckla arbetet
med social hållbarhet. Styrdokumentet skulle skapa tydlighet i hur arbetet med mänskliga rättigheter
skulle utföras samt ge en helhetssyn och skapa en politisk viljeinriktning (Enheten för social
hållbarhet, 2018). Detta skulle ske genom att samla de olika sociala åtgärderna i ett gemensamt
styrdokument för social hållbarhet – Socialt hållbarhetsprogram. Programmet antogs den 10 dec
2018 (Gävle kommun, 2018b). Programmet ska användas av tjänstepersoner och förtroendevalda i
Gävles kommunkoncern. Enheten för social hållbarhet (2018) understryker att social hållbarhet är
komplext och kräver tydlig strategisk samverkan mellan bolag och förvaltningar.
I programmet för social hållbarhet skriver de att:
”Ett socialt hållbart Gävle är jämställt, jämlikt, där alla människor får sina
rättigheter respekterade. Oavsett behov och förutsättningar ges lika möjligheter
till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa
samt vara delaktig i samhällsutvecklingen. Det förutsätter tillit, respekt för
mångfalden och alla människors lika värde. Ett aktivt arbete med social hållbarhet
skapar ett samhälle som är tryggt, förändringsbenäget, tål påfrestningar och där
ingen person missgynnas strukturellt.”
(Enheten för social hållbarhet , 2018, s. 3)
För att uppnå detta har enheten för social hållbarhet valt ut fyra målområden med tillhörande
målprogram. Målområdena är: Trygghet, Jämställdhet och jämlika villkor, Delaktighet och inflytande
samt Icke-diskriminering. Dessa mål är framtagna i enlighet med tidigare program samt Agenda 2030
samt nationell lagstiftning och presenteras i följande stycken.
Trygghet
I målområdet för Trygghet ingår att alla ska känna trygghet - fysisk, social och ekonomisk. Enheten
för social hållbarhet (2018) menar att en av grundstenarna i ett socialt hållbart samhälle är trygga
levnadsförhållanden och låg kriminalitet, vilket i sin tur kan stärka tillväxten och göra kommunen mer
attraktiv. Ett tryggt boende är grundläggande för människors hälsa och integration. Strategierna eller
Målprogrammen som de kallar dem är: Gävle är en kommun fri från våld, Alla i Gävle kommun har
trygga boendemiljöer samt Barn och Unga i Gävle kommun har trygga uppväxtvillkor (Enheten för
social hållbarhet, 2018).
Jämställda och jämlika villkor
Målområdet för Jämställda och Jämlika villkor innefattar lika villkor för inkomstfördelning och
möjligheten till ekonomisk utveckling, demokrati, integration, lagstiftning, jämlikhet samt
jämställdhet. Enheten för social hållbarhet (2018) menar att ojämlika villkor uppkommer på grund av
att människor har olika möjligheter och förutsättningar, är med om olika händelser och fattar olika
beslut genom livet. Dessa olika aspekter har benägenhet att påverka och förstärka varandra och
därför är det viktigt med tidiga insatser. Gävles strategier och programmål för att uppnå jämlikhet
och jämställdhet är: ”Alla i Gävle kommun har jämställd och jämlik hälsa”, ”Alla i Gävle kommun ges
förutsättningar att bilda, utbilda sig och bli en del av arbetsmarknaden” samt” Gävle kommun skapar
förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid för alla”.
Delaktighet och inflytande
I målet för Delaktighet och inflytande inkluderas vikten av tillit för att skapa ett demokratiskt och
hållbart samhälle. Enheten för social hållbarhet (2018) framhåller att en både låg tillit och stora
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skillnader i tillit mellan olika samhällsgrupper ger en ökad risk för hälsomässiga och ekonomiska
klyftor. Alla har rätt till delaktighet och att bli inkluderade i samhället, alla ska ha samma möjligheter
att vara med och påverka men likaså har alla skyldighet att ta ansvar för samhället. Detta kan ske
genom medborgardialoger och samarbeten med civilsamhället. För att åstadkomma delaktighet och
inflytande har Enheten för social hållbarhet valt att arbeta med programmålen: ”Gävle kommun
verkar för delaktighet och reellt inflytande”, ”Gävle är en tillgänglig kommun”, ”Gävle kommun har
ett strukturerat och gott samarbete med civilsamhället” samt ”Gävle kommunskoncerns
verksamheter har god kunskap om och respekt för nationella minoriteternas rättigheter”.
Icke-diskriminering
Målområdet icke-diskriminering innehåller mål om alla människors lika värde och lika rätt till
tillgångar och möjligheter. Det blir allt tydligare att diskriminering och rasism är en del av vårt
samhälle. Enheten för social hållbarhet (2018) hänvisar till diskrimineringslagen som innebär att
ingen får kränkas eller missgynnas på grund av hens kön, könsidentitet eller uttryck, sexuell läggning,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. Ett samhälle
fritt från diskriminering är grundläggande för mänskliga rättigheter och för ett demokratiskt
samhälle. För att bekämpa diskriminering har Enheten för social hållbarhet valt programmålen:
”Gävle kommunkoncerns verksamheter arbetar rättighetsbaserat” samt ”Gävle kommunkoncerns
verksamheter har ett respektfullt bemötande utifrån ett inkluderande förhållningssätt”.
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5 Resultat & analys
I detta kapitel kommer studiens resultat och analys att presenteras. Resultatet från intervjustudien
kommer att presenteras genom att intervjudeltagarnas svar först presenteras var och en för sig, för
att sedan följas av en analys av alla deltagarnas svar. Deltagarna är anonyma och har därför tilldelats
en bokstav från A till F. Skälet till att bokstäver används är även för att hålla deltagarnas svar
könsneutrala. Intervjusvaren är kodade enligt beskrivningen i metodavsnittet och har delats in i olika
kategorier. Alla deltagare är intervjuade enligt samma intervjuguide, däremot har följdfrågor formats
efter intervjusituationen för att få ett så djupt svar som möjligt. Detta har resulterat i att alla
deltagare inte fått exakt samma frågor och därför är inte alla deltagares svar representerade i alla
resultatavsnitt.

5.1 Gävle kommuns definition av social hållbarhet
Deltagarna ombads att börja med att definiera social hållbarhet med inriktning mot
samhällsplanering och fysisk planering. Detta för att få en förståelse för vad social hållbarhet betyder
för de som intervjuades i Gävle och för att utläsa vilka aspekter som de lyfter. Det är även intressant
att se om de intervjuade har samma definition och innebörd av social hållbarhet. Detta för att
undersöka om de arbetar mot samma mål.

5.1.1 Deltagarnas svar
Vid frågan om hur deltagare A definierar social hållbarhet refererar A till ett av målen från
översiktsplanen Det goda livet för alla. Deltagare A menar att social hållbarhet handlar om
människans behov och nämner Maslovs behovspyramid. Deltagare A fortsätter med att definiera det
som vardagliga behov som att kunna ta sig till jobbet, utöva fritidsaktiviteter, kunna införskaffa de
saker som behövs för sin överlevnad i form av mat och konsumtionsvaror, samt att kunna träffa
vänner och ha ett socialt liv.
Deltagare B har valt att definiera social hållbarhet utifrån två perspektiv: individen och staden. På
individnivå menar hen att det innefattar hälsa, säkerhet och trygghet, där gestaltningsfrågor också
har en betydande del. Sociala mötesplatser och social kontroll över platsen är en del av den sociala
hållbarheten enligt B och hen säger även att platsen ska vara tillgänglig för alla. Gestaltningsfrågor
kan till exempel behandla hur det offentliga rummet är utformat och B nämner exemplet att de som
rör sig i området ska uppleva en social kontroll över platsen. Ur stadens perspektiv menar B att det
handlar om den övergripande tillgängligheten, rörelser och flöden; om invånaren kan röra sig fritt i
staden och ta sig till stadens olika stadsdelar. Här menar B att gatunätets struktur påverkar hur fritt
individen kan röra sig och om staden eller stadsdelen blir promenadvänlig. Blandningen av
upplåtelseformer påverkar staden och dess stadsdelar och B hänvisar till miljonprogrammens
struktur och dess negativa påverkan på staden med ett isolerande gatunät och med dess avsaknad av
blandade upplåtelseformer. B menar även att social hållbarhet i staden kan handla om hur man
arbetar med störande industrier eller andra miljöer som kan påverka hälsa, buller och luft.
Deltagare C börjar med att hänvisa till Gävle kommuns mål Det goda livet för alla och klargör att
social hållbarhet ska ses ur ett mänskligt perspektiv. Hen utvecklar sin definition och menar att det
också innefattar integration, socio-ekonomiska, tillgänglighet och etniska frågor. C handlar social
hållbarhet i stadsplanering även om hur staden eller ett område ska planeras för att blanda
människor från olika grupper och skapa en trygg boendemiljö, som är levande dygnet och året runt. C
menar att social hållbarhet är ett brett begrepp men att det ur ett planeringsperspektiv handlar om
att få till en blandning av bostäder och verksamheter där det planeras för trygghet. C lyfter även upp
fysiska strukturen och gatunätet som en viktig aspekt och att staden ska utvecklas för den gående
människan. Deltagare C menar att social hållbarhet är en ”het potatis” och förtydligar att social
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hållbarhet är en stor utmaning och att om de hittar en lösning på hur de skapar social hållbarhet så
har de löst stora delar av framtidens utmaningar. C lyfter även att social hållbarhet är ett komplext
begrepp och tror att alla på avdelningen inte har samma definition och uppfattning av begreppet.
Däremot menar C att den nyligen antagna översiktsplanen ändå definierar social hållbarhet i viss
mån. Deltagare C får frågan om det skulle underlätta arbetet om det fanns en enhällig definition av
social hållbarhet hos Gävle kommun. C menar att det är viktigt att de belyser det på samma sätt och
att den checklista1 som de utvecklat var ett första trevande försök för att få ett samlat grepp om
sociala frågor.
Deltagare D svarar, när hen beds definiera social hållbarhet, att det i praktiken är helt omöjligt. D tror
inte att det går att få social hållbarhet så konkret att det går att definiera. D menar att social
hållbarhet är en frågeställning i planeringssammanhanget som är i direkt relation till den fysiska
miljön som också är starkt beroende av individens val och dess beteenden. I social hållbarhet är
människan i fokus och D säger att det rent fysiskt betyder att strukturera områden så att det blir
säkra, trygga, barnvänliga, blandade och mixade samt att de ska tala till en bred allmänhet. D
fortsätter med att påpeka att det är de konkreta faktorerna som de kan styra över men att de som
planerar inte kan styra över områdets rykte eller manér utan att det är undermedvetna mekanismer
som tar lång tid att förändra. D utrycker att hen tror att planerare ibland lurar sig själva att de kan
göra mer än vad de kan, men att de ändå kan skapa förutsättningar i den fysiska miljön. D vill även
förtydliga att social hållbarhet för hen är starkt kopplat till segregation.
Att deltagare E inte har någon specifik definition av social hållbarhet är något hen gör tydligt.
Däremot menar E att utifrån hens roll som stadsplanerare så arbetar hen för en stad där alla är lika
värdefulla och där alla är fria att göra, tänka och bete sig som de önskar samt att alla ska kunna vara
glada och friska. Deltagare E fortsätter med att lyfta att ”vi” har ett för begränsat ordförråd när det
kommer till social hållbarhet och att det inte går att bara prata om rättigheter. Medborgarna ska
kunna leva fullgoda liv i sin stad och de ska kunna känna sig hemma. E tycker att kommunen ska stå
på allas sida men att kommunen inte gör det idag. Enligt deltagare E har hen och hens kollegor inte
kommit överens om en gemensam definition. E vill trycka extra på att det är viktigt att arbetet med
social hållbarhet inte stannar vi rättighetsfrågor utan att det ska finnas mål och ambitioner kring
integration, jämställdhet, jämlikhet, folkhälsa, tillgänglighet och att vi planerar utifrån olika åldrar.
Att social hållbarhet, och även begreppet hållbarhet i stort, är vitt och brett är något som deltagare F
uttrycker. F tycker att när det kommer till fysisk planering så handlar det om att skapa förutsättningar
och möjligheter för ett gott liv. Ett gott liv kan innefatta många aspekter såsom trygghet, jämlikhet,
hälsa, välbefinnande och säkerhetsaspekter för barn och ungas uppväxtförhållanden (Deltagare F). F
menar att det handlar om de mjuka värdena och om människan i fokus. När deltagare F får frågan
om det skulle underlätta med en enhällig definition menar hen att hen inte vet om det egentligen är
ett hinder att det inte finns någon. F fortsätter med att säga att det kanske skulle underlätta arbetet
om det var definierat tydligare. Hen drar parallellen till miljöbedömningar som hen menar är tydligt
formulerade i Plan- och bygglagen medan det bara för den sociala hållbarheten står att det ska

Checklistan1
Checklistan för sociala aspekter i fysisk planering utvecklades som en intern metod för att
hantera sociala aspekter i fysisk planering av Samhällsbyggnad Gävle år 2016. Syftet var att
definiera sociala konsekvenser i planbeskrivningen och att utveckla en metod i arbete med
sociala frågor. Metoden skulle resultera i en kvalitativ analys där geografisk skala och sociala
hållbarhetsaspekter skulle innefattas (Rundström, 2016).
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uppnå ”goda sociala levnadsförhållanden”. F tror inte att lagen ska fastställa mätbara mål som till
exempel att en viss procentsats av hyresrätter måste uppnås utan att lagstiftningen ska ge tydligare
målsättningar. F menar att det är viktigt att få upp frågorna på agendan, att de måste lyftas och ges
utrymme samt att de som arbetar med frågorna måste inse komplexiteten.

5.1.2 Analys
Deltagarna i intervjustudien har inte en och samma definition och det skiljer sig i vad de väljer att
inkludera. Deltagare F uttrycker att hela begreppet hållbarhet, inte bara social hållbarhet, är svårt att
greppa. D tror att det är omöjligt att definiera social hållbarhet och att de aldrig kommer få de sociala
frågorna så konkreta att det går att komma fram till en gemensam definition. Detta går även i linje
med vad E säger. E gör tydligt att hens och hens kollegor inte har kommit överens om någon
gemensam definition av social hållbarhet. Till skillnad från D som tror att det inte går att definiera
social hållbarhet menar E att målen och ambitionen mot social hållbarhet behöver specificeras och
att det ska innefatta frågor om tillgänglighet, folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och integration.
Deltagare C tror att det skulle underlätta arbetet med en enhällig definition för att alla ska belysa
frågan på samma sätt. Där är D först mer osäker på om det verkligen skulle underlätta med en
enhällig definition men tror att det kanske skulle underlätta om det fanns tydligare målsättningar i
lagen. Både C och F lyfter att social hållbarhet är ett komplext begrepp och C tror att det är på grund
av komplexiteten som alla inte har samma uppfattning om begreppet. F menar att de som arbetar
med sociala frågor måste inse komplexiteten. Även om deltagarna inte har en unison definition så
finns det en gemensam bild av att social hållbarhet handlar om de mänskliga perspektiven och A
säger att det handlar om människans behov och att alla ska kunna fungera i vardagen. Här tar F upp
alla människors lika värde, att alla ska kunna leva fullgoda liv och vara glada och lyckliga medan C
beskriver det som att det handlar om socioekonomiska frågor eller om integration.
De aspekter deltagarna lyfter som en definition av social hållbarhet är i mångt och mycket samma. En
sammanfattad reflektion är att de flesta lyfter aspekter som integration, jämställdhet, jämlikhet,
hälsa, tillgänglighet, välbefinnande, säkerhet och trygghet. Där några av de åtgärder de lyfter för att
uppnå dessa aspekter är:
•
•
•
•
•
•
•

att blanda människor genom blandade bostäder
att blandade bostäder kan skapa trygghet
att det ska ske genom en god och blandad gestaltning
genom mötesplatser
genom social kontroll över offentliga platser
genom rörelse och flöden i staden
att det ska vara promenadvänligt

De intervjuades samlade definition jämfördes med den sammanfattade definitionen från
litteraturstudien. Där kan det utläsas att vid frågan om hur de definierar social hållbarhet lyfter de
tillsammans sex av åtta kategorier (Tabell 2). Dessa är Rättvisa, Helhetssyn, Tillgång och
tillgänglighet, Blandning och variation, Samhörighet och identitet samt Välmående och säkerhet.
Däremot saknas det aspekter från Samhällets kapacitet samt Samverkan och deltagande.
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Tabell 2. Tabellen visar de aspekter som deltagarna lyft i definitionen. De mörkmarkerade orden är de som de intervjuade
lyfte i deras definition. De ljusmarkerade är frånvarande från deltagarnas svar.

Rättvisa

Rättvis fördelning av resurser
Lika möjligheter
Jämlikhet
Rättvis fördelning av inkomst och arbete
Social rättvisa inom och mellan generationer
Jämställda villkor
Rättvist samhälle fritt från diskriminering och exkludering
Social rättvisa = social och rumslig inkludering

Samhällets kapacitet

Samhällets förmåga att fungera och växa
Kapacitet att lösa problem
Medvetenhet om hållbarhet
Problemlösningskapaciteten
Hållbart samhälle
Samhällets förmåga att lösa problem skapas av inflytande,
makt och demokrati

Helhetssyn

Samverkan och delaktighet

Tillgång och tillgänglighet

Blandning och variation

Samhörighet och identitet

Välmående och säkerhet

Kombinera åtgärder
Stärka sambanden mellan olika delar
av staden
Sociala och fysiska åtgärder
Bygga ihop
Förstå effekter och åtgärder på
geografisk nivå
Sammanhållen stad
Se staden som en helhet
Samverkan är viktigt för
helhetsperspektivet
Blanda åtgärder

Blandade upplåtelseformer och
blandad funktion
Levande bostadsområden, liv dygnet
runt
Funktionsblandning ger liv dygnet
runt
Blandade hyresnivåer, storlekar,
standard, upplåtelseformer
Mix av människor

Deltagande/delaktighet
Samverkan mellan kommuner,
sektioner, privata aktörer och
medborgare
Ger en lärandeprocess
Lokal demokrati
Dialog med medborgare och andra
aktörer
Skapa relationer mellan individer och
samhället
Socialt kapital och nätverk
Förstärka demokratin med
medborgardialoger
Samverkan skapar kunskap om behov
och tillgänglighet
Delaktighet skapar nyfikenhet
Delaktighet ökar förtroende
Deltagande ökar social inkludering
Tillit till varandra och till makthavare
Skapar interaktion
Identitet
Socialt kapital
Samhörighet och stolthet
Kan skapas av målpunkter - attrahera
människor från olika delar
Kulturevent, marknadsföring,
attraktiva offentliga platser
Kreativa verksamheter
Gestaltningsmässig variation
Attraktiva offentliga platser
Kulturarv

Rättvis tillgång till resurser,
geografiskt och socialt
Tillgång till bostäder
Tillgång till offentlig förvaltning och
tjänster
Tillgång till mötesplatser
Bygga ihop stadsdelar skapar
samband
Gång och cykelbanor
Kollektivtrafik
Överbrygga barriärer
Tillgång till arbete, lokal service och
resurser
Promenadvänligt
Lokal rekreation

Trivsam miljö
Må bra och att vara lycklig
Hälsosamma bostäder
Bostäder och bostadsstabilitet
Hälsa, välbefinnande, säkerhet
Säkerhet och trygghet
Tryggt och levande funktionsblandning
Möjlighet till utveckling
Kompetens
Utbildning och praktik
Kunskap
Erfarenhet

5.2 Prioriteringen av social hållbarhet i samhällsplaneringen
För att undersöka hur Gävle kommun arbetar med social hållbarhet ansåg jag att det var intressant
att undersöka hur frågor som rör social hållbarhet prioriteras. Deltagarna fick svara på hur de anser
att frågor om social hållbarhet prioriteras både ur ett politiskt perspektiv, ett kommunalt
tjänstepersons perspektiv och utifrån de privata exploatörers perspektiv.
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5.2.1 Deltagarnas svar
Deltagare A säger att det finns en stark medvetenhet om att dessa frågor är viktiga och tror att ingen
kommer att säga att det inte prioriteras, för då menar A att man har svarat fel på frågan. Dock ser A
att när det väl kommer till kritan kanske det inte är lika självklart längre att det ska prioriteras högt. A
tycker sig kunna utläsa att så länge det inte kostar pengar så är det lönt att prioritera saker. Deltagare
A tar upp exemplet att för att skapa en bra social hållbarhet i ett område behöver det finnas
mötesplatser för att invånarna ska ha någonstans att samlas, mötas och interagera med varandra
men ytan för mötesplatsen har även en prislapp. Om det finns en intressent som är beredd att betala
och bygga någonting där istället, finns det en risk att mötesplatsen blir nedprioriterad menar A.
Deltagare B menar att det är olika från projekt till projekt vad som prioriteras och säger att ibland
väger ekologisk hållbarhet tyngre, ibland ekonomisk och ibland social hållbarhet. B tror att det är
ovanligt att alla tre aspekter väger lika tungt i alla projekt och att det hela tiden handlar om en
värderingsbalans. B fortsätter med att berätta att hen ser en förändringsprocess hos de privata
aktörerna, att de har fått upp ögonen för sociala frågor och insett deras betydelse och utmaningar. B
nämner ett företag som har arbetat med att skapa jämställdhet i deras projekt, där hälften av de som
deltar i projektet från början till slut ska vara kvinnor. Vid frågan om hur social hållbarhet prioriteras i
kommunen svarar C att det är svårt att säga eftersom Gävle precis fått ett nytt styre. Hen konstaterar
att när det var en blå politik var de ekonomiska argumenten starka. När det kommer till att prioritera
social hållbarhet hos privata aktörer tänker C att exploatörerna har ett vinstintresse att förhålla sig
till och att det är kommunens ansvar att lägga helhetspusslet. Deltagare D tycker att frågan är högt
upp på agendan men att frågan är komplex och svår att ta i. D identifierar att konkreta åtgärder som
trygga miljöer, attraktiva och säkra gång- och cykelbanor med mera alltid prioriteras högt.
Intervjuperson F menar att vissa frågor av den sociala hållbarheten lyfts kommunalt. Trygghet och
tillgänglighet är sådana aspekter som är högt upp på agendan och när det kommer till fysisk
planering är tillgänglighet och till exempel krav på tillgänglighetsanpassade bostäder mycket
prioriterat. F menar att vissa frågor prioriteras högt medan andra frågor glöms bort. F ser att sociala
faktorer inte lyfts lika mycket på nämndnivå. F tror att det håller på att bli bättre och reflekterar över
att de idag försöker få in mer social service när de planerar.

5.2.2 Analys
Hur de sociala aspekterna prioriteras uttrycks olika och det finns en skillnad om det handlar om
prioriteringen hos politiker, tjänstepersoner eller privata aktörer. Som C menar beror det på det
politiska styret hur det prioriteras och F ser att sociala frågor på nämndnivå inte lyfts. Enligt D och F
prioriteras vissa sociala faktorer högt, som till exempel trygghet, tillgänglighet, attraktivitet och säkra
gång och cykelbanor. Däremot ser A att hur den sociala hållbarheten prioriteras när det kommer till
konkreta åtgärder inte alltid är densamma som den ambition de har i målsättningen. Här tar A upp
exemplet att när det kommer till konkreta sociala åtgärder som att planera in en mötesplats kan de
ekonomiska aspekterna väga tyngre. Men, F och B ser en förändringsprocess, där F ser en skillnad i
hur social hållbarhet diskuteras ibland planerare och B ser en skillnad i hur privata aktörer ser på
sociala frågor. B tycker att de privata aktörerna har fått upp ögonen mer för sociala frågor men C vill
påpeka att det största ansvaret ligger hos kommunen eftersom exploatörerna alltid har ett
vinstintresse att förhålla sig till.

5.3 Planerarnas åtgärder för att förbättra den sociala hållbarheten
Alla deltagare i studien tror att det går att stärka den sociala hållbarheten med samhällsplanering och
fysisk planering. De har igenom intervjun berättat om åtgärder de använder för att stärka den sociala
hållbarheten.
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5.3.1 Deltagarnas svar
Deltagare A menar att det finns flera sätt att stärka den sociala hållbarheten och nämner åtgärder för
blandning och variation – funktionsblandning, blandade upplåtelseformer och bostäder med olika
prislapp. A tar även upp att en promenadvänlig stad inte bara kan ge en social hållbarhet i form av att
alla ska kunna ta sig genom staden, utan att det även kan skapa mer social interaktion mellan
invånarna än vad det skulle göra om de körde bil. A nämner även en åtgärd där de arbetat med att
starta en större skola i Gävles centrum. Skolan samlar barn från flera olika stadsdelar för barn och
ungdomar från olika stadsdelar kan mötas. A menar att det kan vara en åtgärd för att minska
segregationen. A nämner även andra åtgärder som att arbeta med arkitektur och utformning av
parker och så vidare. A lyfter ett exempel på ett område strax utanför Gävles stadskärna. Området
byggdes under Sveriges miljonprojektår och ansågs då vara ett fint område. Idag har delar av
området fått en annan stämpel menar A. De som bor i det utsatta området tillhör samma
socioekonomiska kategori och området består bara av hyresrätter. När området planerades var bilen
i centrum och framför husen planerades stora parkeringsytor in. Idag vill kommunen bygga bostäder
på parkeringsytorna och A menar att kommunen försöker samtala med byggherrarna och få dem att
bygga bostadsrätter för att få en bättre blandning av upplåtelseformer i området. Men A menar att
det är lättare sagt än gjort eftersom kommunen inte bygger några bostäder, förutom indirekt genom
det kommunala bostadsbolaget, och att de privata exploatörerna bygger det som de tror att de kan
tjäna mest pengar på. A vill även tillägga att arbetet med social hållbarhet måste ske på olika fronter,
med fritidsgårdar och i skolan.
Deltagare B svarar att hen absolut tror att det går att förbättra social hållbarhet med stadsplanering.
B menar att det inte bara handlar om jämställdhet, trygghetsfrågor och segregation utan att det är så
mycket mer. Det rör även frågor om hur stadsrummet gestaltas, hur byggnaderna placeras, hur
entréerna placeras, om människor rör sig genom platsen, om de stannar och vistas på platsen samt
hur upplåtelseformer blandas. B menar att en social blandning är viktig för att stärka den sociala
hållbarheten och där blandade upplåtelseformer kan vara en åtgärd. Utan variation menar B att det
lätt blir uppdelat och segregerat. B menar att de i en plan har använt åtgärder som blandade
upplåtelseformer, funktionsblandning, mötesplatser och med stråk för att binda samman området
med havet. B lyfter en åtgärd där de skapat ett boulevardrum för att öppna upp den aktuella platsen
mot havet, skapa en mötesplats och samtidigt ge de som bor längre in i området möjlighet att få en
kontakt med vattnet. B säger att de även arbetat med att blanda upplåtelseformer i husen vid
boulevardrummet. I området är det inte bara planerat för bostäder utan även för centrumfunktion,
som till exempel restaurang, café, vård- och omsorgsboende samt att de planerat in en ny
kontorsbyggnad med plats för flera hundra anställda. För att öka den sociala kontrollen menar B att
det vänder byggnaderna ut mot gatan för att skapa fler ögon på gatan. B får frågan om hen tror att
området som diskuteras kommer att bidra till en ökad social hållbarhet i staden i stort. B säger att
hen tror att området på kort sikt inte kommer att bidra till social hållbarhet eftersom nyproduktion
är dyrt. Även om det finns blandade upplåtelseformer har alla inte råd att bo där. Däremot är de
offentliga rummen öppna för alla och B menar att hen ofta ser personer från olika samhällsgrupper
vistas och använda platsen. B har en förhoppning om att området på lång sikt kan bidra till social
hållbarhet i staden, att när området inte är nytt längre kommer förhoppningsvis variationen och
områdets planering att bidra till social hållbarhet. B vill även ta upp att det fanns en möjlighet till att
sammanlänka det nya området med ett område med andra socioekonomiska förhållanden, som
ligger precis bredvid. B menar att det tyvärr misslyckades eftersom det fanns olika uppfattningar i
beslutsprocessen. B menar att trots den misslyckade sammanlänkningen ser hen många barn och
ungdomar från det andra området om använder det nya områdets offentliga rum.
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Deltagare C är övertygad om att samhällsplanering och fysisk planering kan bidra till en social
hållbarhet. C menar att hen tror att hur den fysiska strukturen upplevs och uppfattas påverkar de
sociala strukturerna. C tar upp målet Tillgänglighet för alla där de arbetar utifrån att kollektivtrafiken
ska prioriteras högst, därefter gång- och cykeltrafikanter och sist bilen. C säger att detta är för att
skapa mer rörelse i området, där individen kan bli sedd och detta kan i sin tur skapa trygghet. C
menar att områden ska planeras i ett ögonhöjdsperspektiv där gatunätet ska vara sammankopplat
för att individen ska kunna röra sig fritt i området. C tror att rörelse i området, en mix av funktioner
samt att ibland tvinga fram verksamheter i bottenvåningen kan vara ett sätt att skapa ett levande
område dygnet runt. Planeringen ska även ske för att passa olika åldrar och C säger att de brukar
prata om 8-åringen och 80-åringen. Där de utgår från dessa två grupper för att få ett bra perspektiv
på planeringen; det ska finnas plats för både lek och vila. I den detaljplan som diskuteras med C
menar hen att en tät och hållbar stadsdel har varit vägledande i projektet, där de försökt tagit ett
grepp kring social hållbarhet och även bevarat kulturhistorien som finns på platsen. Området är
attraktivt, ligger centralt och precis vid vattnet. Området blir högt exploaterat och C menar att det
ger underlag för service i området och därigenom kan de planera för verksamheter i
bottenvåningarna och få ett levande område med hållbara transporter nära entréerna. C menar även
att de planerade pocketplatserna har en social tanke, där det ska finnas plats för lek och vila.
Nedprioriteringen av bilen och att skapa sociala mötesplatser säger C är åtgärder som kan öka den
sociala hållbarheten. C anser att blanda personer från olika samhällsklasser kan skapa möten vilket
kan skapa social förståelse för varandra och för varandras situation. Helst ska människor från olika
samhällsgrupper blandas i varje kvarter. I C:s utvalda plan gjorde de ett försök att blanda exploatörer
i varje kvarter men det antogs inte för att den ledande exploatören ansåg att det skulle bli för
krångligt att projektleda.
Deltagare D tror att samhällsplanering och fysisk planering kan skapa förutsättningar för en
förbättrad social hållbarhet men poängterar att de inte kan lösa allt. D förklarar att de har arbetat
med den visuella kontakten och med sikten för att öka tryggheten i en av hens detaljplaner. Området
i fråga var sedan tidigare bebyggt och en av anledningarna till att platsen upplevdes otrygg var hur
byggnaderna var placerade. Även den stora parkeringsytan bidrog till hur platsen upplevdes enligt D.
D påpekar att vilka åtgärder som bestäms i ett område också är politiska, till exempel var lekplatser
ska byggas. D ser en trend i att det blir allt färre lekplatser och att politikerna har bestämt att bygga
större men färre lekplatser. D konstaterar att det å ena sidan är bra att de satsar på stora lekplatser
men att det också handlar om var lekplatserna ligger och vem som har möjlighet att ta sig dit.
Gävle står inför utmaningen att utveckla nya bostäder för en växande befolkning och E menar att
Gävle behöver bli en mer blandad stad. För att få en mer blandad stad anser E att
funktionsblandningen behöver öka och att hustyper och upplåtelseformer behöver blandas. Gävle
har också en del barriärer i staden som det behöver arbetas med och staden ska även främja
gestaltning och god arkitektur.
Deltagare F tror att de skulle kunna göra mycket mer i arbetet med att förbättra social hållbarhet
genom samhällsplanering och fysisk planering. F anser att arbetet med säkerhetsfrågor,
trygghetsfrågor, flöden och hur gatorna befolkas kan bli bättre. F uttrycker att de vet vad som
attraherar och hur ”vi” planerar för det, men att de skulle kunna göra mycket mer. F berättar även
vilka analysmetoder de använder för att hämta kunskap och att det även där finns utrymme för
förbättring. I detaljplanen som diskuteras med F lyfter hen åtgärder som mixade upplåtelseformer,
utformning av offentliga platser, skala, placering av entréer, rörelsestråk, byggnaders placering,
tillgänglighet och verksamheter i bottenvåningen. F menar att husens skala påverkar hur de som
vistas i området kan röra sig. De befintliga husen som ligger bredvid utvecklingsområdet har en stor
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skala med långa kvarter. Detta ville F bryta upp med den nya planen för att skapa bättre flöden och
bättre tillgänglighet, både inom området och till de områdena runt om kring. F menar att en mindre
skala av kvarteren kan bidra till att de boende får en känsla för platsen och för sitt trapphus. Att de
som bor där känner sig som en del av grannskapet; det finns både de offentliga platserna att umgås
på och den privata sfären i form av sin egen balkong. F säger också att de arbetat med utformningen
av de gemensamma gårdarna och styrt hårt att det skulle vara entréer från olika gator och från
gårdarna. I planen har det även diskuterat olika ramplösningar för att öka tillgängligheten för
människor med funktionsvariationer. De har även arbetat med grönskan i området och tittat på
ljusinfallet; det ska både finnas soliga och skuggiga platser på gården. I planen har F också arbetat
med att få in kontor, förskola och handel i bottenplan för att skapa liv och rörelse. Området är även
en del av ett större stadsomvandlingsprojekt och bidrar till helheten.

5.3.2 Analys
Som skrivs ovan så tror alla deltagare att den sociala hållbarheten kan förbättras med hjälp av
samhällsplanering och fysisk planering. I deltagarnas svar går det att utläsa fyra kategorier på vilka
åtgärder som kan bidra. Dessa är: Blandning, Utformning, Flöden och rörelse samt Offentliga platser.
Blandning – Alla deltagare i studien tar på ett eller annat sätt upp blandning som en åtgärd för att
förbättra den sociala hållbarheten. Blandade funktioner och blandade upplåtelseformer är mest
närvarande. Här menar A att det även är viktigt att det finns en blandning i boendekostnaden. C
tycker att det finns fördelar med att blanda människor från olika samhällsgrupper för att skapa
förståelse för varandra och där att blandningen helst ska ske i varje kvarter. B tycker liksom C att
social blandning är en viktig aspekt för den sociala hållbarheten och B menar att blandade
upplåtelseformer kan vara en bra åtgärd. En blandning av funktioner kan enligt C och F skapa levande
områden där blandningen kan ge liv och rörelse dygnet runt. Men som B tar upp skapar blandning
inte automatiskt socialt hållbara städer och pekar på att även om det byggs bostäder med blandade
upplåtelseformer så blir nybyggnation ofta dyrt, vilket kan resultera i att det inte blir en blandning av
människor från olika samhällsgrupper i alla fall. Det går även att utläsa ett problem till; som A tar upp
är det svårt för kommunen att påverka vad som byggs eftersom kommunen själva inte är en stor
bostadsbyggare; de privata exploatörerna bygger det som de tror att de kan tjäna mest på.
Utformning – Nästa kategori som kan utläsas är åtgärder för utformningen av den fysiska miljön och
det är främst A, B, D och F som lyfter dessa åtgärder. A ser precis som D att utformningen som finns i
dag i många miljonområden skapar otrygga platser. Detta är på grund av stora och isolerande vägar
och på grund av husens och parkeringarnas placering. B och F pekar även på att entréernas placering
kan spela roll för rörelsen i området och för hur trygg platsen upplevs. Här menar F även att
utformningen av innergårdar och hur ljuset faller in spelar roll för hur platsen upplevs. Som
deltagarna säger har de fysiska åtgärderna betydelse för hur platsen upplevs ur ett socialt perspektiv
och vissa av dessa åtgärder går att styra i detaljplanen. Däremot framgår det även att arbetet
behöver ske i både övergripande planer och i detalj. F pekar på att utformningen kan bidra till vilken
känsla för platsen och vilken samhörighet de som bor där får. Detta kan starkt kopplas till
Samhörighet och identitet som är en av kategorierna i sammanställningen för social hållbarhet.
Flöden och rörelse - Flödet och rörelsen både i staden och i området är aspekter som tas upp av A, B,
C, E och F och de framhåller det som en viktig del av att skapa en hållbar stad. A lyfter att en
promenadvänlig stad inte bara ger alla möjlighet att röra sig genom staden, oavsett socioekonomisk
status, utan att det också skapar en större social interaktion mellan invånarna än om bilen tas. Detta
är A inte ensam om att tycka, C lyfter liknande fördelar om staden planeras efter de gående. C
argumenterar att staden ska planeras i ett ögonhöjdsperspektiv och att detta kan vara en strategi för
att utveckla en stad som är trevlig och lätt att röra sig i. Detta kan relateras till F och hens
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konstaterande att bättre flöden ger bättre tillgänglighet. Argumenten att alla ska kunna röra sig
genom staden kan kopplas till rättvise-aspekten i social hållbarhet. Ökad social interaktion och
planering ur ett ögonhöjdsperspektiv kan kopplas till ökad trygghet. E tar även upp att Gävle på ett
övergripande plan behöver arbeta med de barriärer som finns i staden för att skapa en mer
sammanhållen stad.
Offentliga platser – En åtgärd som mötesplatser var tydligt närvarande i definitionen av social
hållbarhet och att skapa mötesplatser såg även deltagarna som en viktig fysisk åtgärd för att öka den
sociala hållbarheten. C har till exempel använt sig av pocketplatser för att fånga in de sociala
aspekterna och skapa en plats för vila och lek. B lyfter att den offentliga platsen kan bidra till social
hållbarhet när bostäderna brister i att skapa en blandad tillgång. B menar att om priserna på
bostäder i ett område blir för dyra för att skapa tillgång för alla, finns det möjlighet att arbeta med de
offentliga platserna i området, för att bjuda in invånare från hela staden.
Deltagarnas åtgärder sammanfattas i tabellen nedan och det kan utläsas att deltagarna lyfter sex av
åtta kategorier från sammanfattningen av social hållbarhet (Tabell 3). Dessa är Rättvisa, Helhetssyn,
Tillgång och tillgänglighet, Blandning och variation, Samhörighet och identitet samt Välmående och
säkerhet. Däremot saknas det aspekter från Samhällets kapacitet samt Samverkan och delaktighet.
Tabell 3. Tabellen visar de aspekter som deltagarna lyft som åtgärder för att stärka den sociala hållbarheten. De
mörkmarkerade orden är de som de intervjuade lyfte som deras åtgärder. De ljusmarkerade är frånvarande från deltagarnas
svar.

Rättvisa

Rättvis fördelning av resurser
Lika möjligheter
Jämlikhet
Rättvis fördelning av inkomst och arbete
Social rättvisa inom och mellan generationer
Jämställda villkor
Rättvist samhälle fritt från diskriminering och exkludering
Social rättvisa = social och rumslig inkludering

Helhetssyn

Kombinera åtgärder
Stärka sambanden mellan olika delar
av staden
Sociala och fysiska åtgärder
Bygga ihop
Förstå effekter och åtgärder på
geografisk nivå
Sammanhållen stad
Se staden som en helhet
Samverkan är viktigt för
helhetsperspektivet
Blanda åtgärder

Samhällets kapacitet

Samhällets förmåga att fungera och växa
Kapacitet att lösa problem
Medvetenhet om hållbarhet
Problemlösningskapaciteten
Hållbart samhälle
Samhällets förmåga att lösa problem skapas av inflytande,
makt och demokrati

Samverkan och delaktighet

Deltagande/delaktighet
Samverkan mellan kommuner,
sektioner, privata aktörer och
medborgare
Ger en lärandeprocess
Lokal demokrati
Dialog med medborgare och andra
aktörer
Skapa relationer mellan individer och
samhället
Socialt kapital och nätverk
Förstärka demokratin med
medborgardialoger
Samverkan skapar kunskap om behov
och tillgänglighet
Delaktighet skapar nyfikenhet
Delaktighet ökar förtroende
Deltagande ökar social inkludering
Tillit till varandra och till makthavare

Tillgång och tillgänglighet

Rättvis tillgång till resurser,
geografiskt och socialt
Tillgång till bostäder
Tillgång till offentlig förvaltning och
tjänster
Tillgång till mötesplatser
Bygga ihop stadsdelar skapar
samband
Gång och cykelbanor
Kollektivtrafik
Överbrygga barriärer
Tillgång till arbete, lokal service och
resurser
Promenadvänligt
Lokal rekreation
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Blandning och variation

Blandade upplåtelseformer och
blandad funktion
Levande bostadsområden, liv dygnet
runt
Funktionsblandning ger liv dygnet
runt
Blandade hyresnivåer, storlekar,
standard, upplåtelseformer
Mix av människor

Samhörighet och identitet

Skapar interaktion
Identitet
Socialt kapital
Samhörighet och stolthet
Kan skapas av målpunkter - attrahera
människor från olika delar
Kulturevent, marknadsföring,
attraktiva offentliga platser
Kreativa verksamheter
Gestaltningsmässig variation
Attraktiva offentliga platser
Kulturarv

Välmående och säkerhet

Trivsam miljö
Må bra och att vara lycklig
Hälsosamma bostäder
Bostäder och bostadsstabilitet
Hälsa, välbefinnande, säkerhet
Säkerhet och trygghet
Tryggt och levande funktionsblandning
Möjlighet till utveckling
Kompetens
Utbildning och praktik
Kunskap
Erfarenhet

5.4 Kommunens arbetssätt och verktyg för ökad social hållbarhet
För att undersöka hur deltagarna arbetat med social hållbarhet fick de svara på vad de använt för
arbetssätt, verktyg eller metoder i planeringen.

5.4.1 Deltagarens svar
Deltagarna får frågan om de använt sig av några metoder eller verktyg i arbetet med social
hållbarhet, som till exempel en Social konsekvensanalys eller med strategiska planer. A säger att hen
aldrig har gjort en Social konsekvensanalys och kan inte komma på några specifika verktyg för just
social hållbarhet. Däremot så arbetar kommunen med Walkability för att skapa en bra social
utveckling säger A. Att ett område har bra Walkability - att det är promenadvänligt - kan enligt A
stärka den sociala hållbarheten. Det handlar både om att alla ska kunna röra sig genom staden och
att det skapar en bättre interaktion mellan människor än vad bilåkande gör. A berättar att
kommunen arbetar med överföringsmedel ifrån det kommunala bostadsbolaget, där 15 miljoner
kronor varje år ska gå till sociala insatser i olika bostadsområden i Gävle. Kommunen har precis
anställt en ny person för att ta fram en markstrategi och A menar att de är nya med att arbeta med
strategiskt markförvärv. A hoppas att ett nytt stort områdesförvandlingsprojekt ska ge dem möjlighet
att arbeta mer strategiskt. A menar att innan har kommunen köpt mark där det råkat dykt upp men
hoppas nu på att de ska få en mer långsiktig strategi; dock vet inte A vilken plats de sociala
aspekterna kommer få. A berättar att de däremot har börjat arbeta mer med markanvisningar där A
menar att de har möjlighet att ställa vissa krav och på det sättet få med de sociala aspekterna. A
menar att förut var den ekonomiska aspekten enarådande men att den aspekten har tonats ner och
att de nu ställer andra typer av krav.
B berättar att de oftast beaktar sociala konsekvenser när de planerar men att de inte har gjort någon
speciell social konsekvensbeskrivning i detaljplaneringen. Däremot har B i den översiktliga
planeringen gjort vad de kallar en strategisk miljöbedömning och där en del var en
konsekvensbeskrivning av sociala delar. B menar att det inte finns någon checklista men att de har en
beskrivningsmall med stöd, frågor och stöduppgifter för planbeskrivningen, där bland annat sociala
delar är med. B hävdar att det egentligen inte är detaljplanen som kan styra upplåtelseformer,
förutom möjligtvis lite bebyggelsetyper, utan att det främst är i markanvisningar2 som de kan styra

Markanvisningar2
Markanvisningar: kommunen anger riktlinjer för anvisad mark. Markanvisningen sker i
överenskommelse mellan kommun och exploatör, där exploatören under en viss tid och med
vissa framtagna villkor får ensamrätt att förhandla med kommunen om upplåtelse eller
överlåtelse av kommunägd mark för exploatering (Boverket, 2018).
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vilka upplåtelseformer som ska utvecklas. I B:s detaljplan fanns det ett samarbete mellan
detaljplaneringen och de som markanvisar för att få olika upplåtelseformer i området. B menar också
att kommunen kan arbeta med markanvisningar för att till exempel få ner hyrorna, där vissa
kommuner givit riktlinjer för att en del av bostadsrättens vinst ska finansiera billigare hyror i
hyresrättsdelen i samma kvarter. B menar att Gävle inte har kommit dit än när det gäller
markanvisningar men att det däremot är på gång i ett område där det bor många som tillhör en stark
socioekonomisk kategori. Där ska markanvisningen gälla boendeekonomin och att boendekostnaden
ska redovisas innan byggnation för att säkerställa att bostaden inte blir för dyr att bo i.
Deltagare C har inte heller använt någon speciell social konsekvensanalys. Däremot har C i ett
inledande skede använt sig av analyser för att kartlägga olika bebyggelsetyper, upplåtelseformer och
närheten till service. Detta för att skapa en bild av nuläget för att kunna börja ”lägga pusslet” över
vad som behöver utvecklas. Men C säger att de inte haft någon speciell metod eller modell. Däremot
vill C framhålla ett arbetssätt där de har använts sig av ett arkitektteam för både stöd,
kompetenshöjning och som medlande part. Arkitekterna gav stöd när kommunen själva inte hade tid
att prioritera vissa saker, arkitektteamet kom även med kreativa idéer och förslag på vad som
behövde belysas och hade tid att rita igenom vissa förslag. C ser även att en av de starka fördelarna
var att arkitekterna fungerade som en länk mellan kommunen och exploatören där det blev en mer
konstruktiv dialog. Arkitekterna kunde även kompetenshöja både kommunen och exploatören.
C menar att det finns många olika strategiska program att förhålla sig till och att det ibland kan
kännas som en ”djungel” av program och strategier. Men C pekar på att de har en nyantagen
översiktsplan där många av dessa strategier finns samlat och där det i framtagandet av
översiktsplanen fanns ett samarbete med Enheten för social hållbarhet. C menar att de vill bygga
socialt hållbart och att kommunen måste vässa verktygen när det kommer till genomförande,
försäljning av mark och vid exploateringsavtal. C tror att kommunen måste förbättra vissa skrivelser
och ha vissa standardformuleringar för avtalsskrivningar. C tar även upp att kommunen skulle kunna
använda en lista över ”ska-skrivningar” där planerare kan uttrycka vad som ska – måste – finnas i
planen och C ger exemplet på att när kommunen säljer mark så ska skolor byggas ut enligt ett visst
schema.
Deltagare D menar att det finns en egenutvecklad hållbarhetschecklista där de försöker lyfta sociala
aspekter men att det är, som D uttrycker det, en diverseverkstad utav allt möjligt. Den innefattar allt
från människors beteenden till den fysiska planeringen av enstaka hörn. D tycker att spektrumet blir
för stort och tror att det inte är någon av dom som mäktar med hela spektrumet av social hållbarhet
och att det därför bli stuprörsaktigt. D tycker även att det kan vara svårt att veta hur de ska begränsa
sig när de arbetar med social hållbarhet och detaljplanering, för att frågan blir för stor. D drar
parallellen till checklistan för miljöpåverkan som är konkret och där de vet om det blir miljöpåverkan
eller inte. D tycker att det är svårt att veta om barn till exempel kommer att trivas på platsen. D
menar att ett annat problem är att de olika aspekterna inte är viktade mot varandra. D tar upp ett
exempel som ofta finns i miljonprogramsområden, där trafiksäkerhet och trygghet står i konflikt med
varandra. D anser att det är viktigt med målstyrning för att planerarna ska veta vilka strategier de ska
använda. D anser även att det finns en begränsning i vad planen kan göra och tycker att det inte finns
någon ”röd tråd” genom byggprocessen när det kommer till dessa frågor. Där har avdelningen enligt
D arbetat med en egen mall för att få bättre stöd. Målet är där att allt som står i planen ska kunna
knytas till planens syfte. Detta för att skapa en rödare tråd och säkerställa att det följs upp i nästa
steg. Ett annat verktyg som D tar upp är att de använt olika typer av dialog-forum tillsammans med
det kommunala bolaget. D menar att det inte är ett regelrätt verktyg men att det använts för att
involvera invånarna, bygga upp en stolthet och få kommunikation med invånarna.
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Deltagare E hänvisar till ett nytt internt styrdokument med riktlinjer, som är framtaget för att
kommunen ska få ett bättre och ett gemensamt arbetssätt i arbetet med Gävles stadsutveckling. E
beskriver det som att kommunkoncernen måste gå bättre i takt och att kommunen behöver ha en
gemensam utgångspunkt, en gemensam ambition och en gemensam plattform. E menar att de
tidigare har gjort flera försök till testmodeller kopplat till sociala frågor, där de haft både barnfokus
och jämställdhetsfokus. I de nya styrdokumenten har de använt sig av olika analyser på social
hållbarhet där de bland annat har analyserat parametrarna köpkraft, förvärvsinkomst, utbildning och
utrikesfödda för att ringa in ojämlika områden. E berättar att de har tittat på befolkningstäthet för att
se om det stämmer överens med bebyggelsetätheten. De har analyserat funktionsblandning i staden
och sett olika barriärer i staden. E tar upp att de även haft ett analysraster med för att kolla på den
geografiska tillgängligheten. E menar att detta kanske inte kan ses som en metod men att det är ett
försök till en analys och ett försök till förändring. Gällande mark och strategiskt markförvärv kommer
kommunen nästa år att jobba med en markförvärvsstrategi där det eventuellt kommer finnas med
sociala krav eller kriterier säger E. Dock vill E påpeka att kommunen redan har en stor pott med mark
och att markförvärv har skett under hela Gävle kommuns tid men att det inte har uppmärksammats.
E tar upp arbetet med de miljöstrategiska aspekterna och att de där både har kunskapshöjt och
bestämt en tydlig riktning och en helhet; detta har gjort att Gävle för andra året i rad är Sveriges näst
bästa miljökommun. E menar att det är för att alla vet vad de ska göra när det kommer till miljöfrågor
och att alla vet ambitionen samt att det finns utrymme för att hitta nya vägar att förbättra. E tror att
de sociala faktorerna behöver något liknande. E menar att Gävle kommun behöver hitta arbetssätt
och rutiner kring hur olika frågor ska hanteras, vad som efterfrågas och ta reda på vad målsättningen
är. E menar att även om kommunen har målsättningen Det goda livet för alla är det svårt att veta hur
målen ska mätas för att se att kommunen går i rätt riktning.
Deltagare F säger att de försöker arbeta mer med checklistor för att lyfta de sociala frågorna.
Checklistan är en kombination av olika exempeldelar där bland annat Göteborgs sociala
konsekvensanalys är med. Men F påpekar att det finns mer rutiner för miljöbedömning och att det
finns en tydligare koppling till Länsstyrelsen. F tror att detta är för att det finns mätbara mål och att
det blir lättare att veta vad som kan göras för att arbeta mot ekologisk hållbarhet. E har snart arbetat
lika mycket med detaljplaner som med översiktsplaner och menar att det finns olika möjligheter med
de olika planerna. I översiktsplanen har de till exempel tagit fram en social hållbarhetsbedömning
och olika checklistor som till exempel barnchecklistan. F säger att de även har arbetat med olika
typer av analyser för till exempel tillgänglighet och närhet till skolor och parker. Tillgänglighetsindex
och restidskvoten är modeller de har använt och F förklarar att restidskvoten handlar om
kollektivtrafik och ett hållbart resande samt människors möjlighet att ta sig från bostaden till arbetet,
fritidsaktiviteter eller studier utan bilen. Även fast de redan använder vissa analyser och verktyg tror
F att de skulle kunna göra mycket mer. F berättar även att Gävle är en av de 32 kommuner i Sverige
som fått möjlighet att söka bidrag från staten och Delegationen mot segregation3. Kommunen sökte

Delegationen mot segregation3
Delegationen mot segregation är en myndighet som inrättades den 1 januari 2018.
Delegationen mot segregations uppdrag är att motverka och minska segregationen i samhället
och att arbeta för att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden. Detta ska ske
genom ett sektorsövergripande arbete på nationell, regional och lokal nivå. Myndigheten ska
arbeta för att främja samverkan och kunskapsutbyte, där bland annat ett stadsbidrag delas ut.
De ska även arbeta med att följa och sprida forskningen och annan kunskap (Delegationen mot
segregation, 2018).
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och fick stöd för år 2018, 2019 och 2020 och ett antal åtgärder har redan utförts och fler planeras. F
menar att det hoppas på en fortsättning men att det beror på vilken regering Sverige får. För stödet
som Gävle fick för 2018 har en del av pengarna gått till samhällsbyggnad och kommunen har byggt
två temalekplatser på noga utvalda platser för att skapa möten mellan grupper av människor med
olika socioekonomiska förutsättningar. E tror att det behövs mer kunskapsinhämtning i form av mer
forskning och genom nya verktyg för att analysera samhället.

5.4.2 Analys
Kommunen använder idag inte några specifika verktyg i arbetet för social hållbarhet förutom en
checklista med sociala aspekter som avdelningen Fysisk planering har utvecklat. Det finns olika
åsikter bland planhandläggarna ifall denna checklista fungerar eller inte. C och F menar att
checklistan är ett bra verktyg för att stämma av, hålla frågan på agendan och som stöd. Dock menar
D att checklistan är för svår att fylla i eftersom spektrumet blir för stort. B säger att det egentligen
inte finns någon checklista utan att den mer fungerar som en mall. Det framgår under intervjuerna
att det inte finns någon gemensam rutin på hur de ska arbeta med checklistan och att det då blir upp
till var och en av dem att använda den som de tycker passar bäst. Verktyget de har använt är ett nytt
internt styrdokument, utvecklat av avdelningen Övergripande planering på Gävle kommun med
ambitionen att skapa en gemensam riktning för kommunen i arbetet med Gävles utveckling. Både C,
E och F nämner analyser och kartläggning som arbetssätt för att hämta kunskap om den aktuella
situationen, för att styra utvecklingen mot social hållbarhet. D har använt sig av medborgardialoger
och har sett ett värde i att samtala med medborgarna för att skapa medskapande, förtroende och
tillit. Flera av deltagarna lyfter att markanvisningsavtal och exploateringsavtal kan användas för att
stärka de sociala aspekterna och B säger att i markanvisningen kan de besluta om blandade
upplåtelseformer eller om billigare hyror, vilket de i detaljplanen inte kan. Det som kan utläsas av
vissa av deltagarnas svar är att det finns en vilja att prova nya verktyg men att det då behövs rutiner
och styrning. Det är flera av deltagarna som påpekar att verktygen för det miljöstrategiska arbetet är
tydligare och enklare att följa upp och E menar att det skulle underlätta arbetet om det fanns ett
tydligare arbetssätt även för de sociala delarna. Men som D säger kan de sociala frågorna vara för
komplexa för att få dem tydliga. Deltagarens arbetssätt sammanfattas i tabellen nedan och det kan
utläsas att de tillsammans lyfter fem av åtta kategorier i sammanfattningen av social hållbarhet
(Tabell 4). Dessa är Helhetssyn, Samverkan och deltagande Tillgång och tillgänglighet, Blandning och
variation samt Samhörighet och identitet.
Tabell 4. Tabellen visar de aspekter som deltagarna lyft som arbetssätt och verktyg för att stärka den sociala hållbarheten. De
mörkmarkerade orden är de som de intervjuade lyfte som deras åtgärder. De ljusmarkerade är frånvarande från deltagarnas
svar.

Rättvisa

Rättvis fördelning av resurser
Lika möjligheter
Jämlikhet
Rättvis fördelning av inkomst och arbete
Social rättvisa inom och mellan generationer
Jämställda villkor
Rättvist samhälle fritt från diskriminering och exkludering
Social rättvisa = social och rumslig inkludering

Samhällets kapacitet

Samhällets förmåga att fungera och växa
Kapacitet att lösa problem
Medvetenhet om hållbarhet
Problemlösningskapaciteten
Hållbart samhälle
Samhällets förmåga att lösa problem skapas av inflytande,
makt och demokrati
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Helhetssyn

Samverkan och delaktighet

Tillgång och tillgänglighet

Blandning och variation

Samhörighet och identitet

Välmående och säkerhet

Kombinera åtgärder
Stärka sambanden mellan olika delar
av staden
Sociala och fysiska åtgärder
Bygga ihop
Förstå effekter och åtgärder på
geografisk nivå
Sammanhållen stad
Se staden som en helhet
Samverkan är viktigt för
helhetsperspektivet
Blanda åtgärder

Blandade upplåtelseformer och
blandad funktion
Levande bostadsområden, liv dygnet
runt
Funktionsblandning ger liv dygnet
runt
Blandade hyresnivåer, storlekar,
standard, upplåtelseformer
Mix av människor

Deltagande/delaktighet
Samverkan mellan kommuner,
sektioner, privata aktörer och
medborgare
Ger en lärandeprocess
Lokal demokrati
Dialog med medborgare och andra
aktörer
Skapa relationer mellan individer och
samhället
Socialt kapital och nätverk
Förstärka demokratin med
medborgardialoger
Samverkan skapar kunskap om behov
och tillgänglighet
Delaktighet skapar nyfikenhet
Delaktighet ökar förtroende
Deltagande ökar social inkludering
Tillit till varandra och till makthavare
Skapar interaktion
Identitet
Socialt kapital
Samhörighet och stolthet
Kan skapas av målpunkter - attrahera
människor från olika delar
Kulturevent, marknadsföring,
attraktiva offentliga platser
Kreativa verksamheter
Gestaltningsmässig variation
Attraktiva offentliga platser
Kulturarv

Rättvis tillgång till resurser,
geografiskt och socialt
Tillgång till bostäder
Tillgång till offentlig förvaltning och
tjänster
Tillgång till mötesplatser
Bygga ihop stadsdelar skapar
samband
Gång och cykelbanor
Kollektivtrafik
Överbrygga barriärer
Tillgång till arbete, lokal service och
resurser
Promenadvänligt
Lokal rekreation

Trivsam miljö
Må bra och att vara lycklig
Hälsosamma bostäder
Bostäder och bostadsstabilitet
Hälsa, välbefinnande, säkerhet
Säkerhet och trygghet
Tryggt och levande funktionsblandning
Möjlighet till utveckling
Kompetens
Utbildning och praktik
Kunskap
Erfarenhet

5.5 När i processen finns det möjlighet att påverka
Under intervjuernas gång framgick det att det inte är självklart när i processen vissa åtgärder ska ske.

5.5.1 Deltagarens svar
Enligt deltagare A är det inte i översiktsplanen som det finns den största kraften att arbeta med
social hållbarhet, utan att detaljplanen är ett viktigare instrument. A menar att översiktsplanen
arbetar mer med hur staden ska växa och att det kan vara svårt att säga exakt hur det kopplas till
social hållbarhet. A menar att social hållbarhet kan handla om strukturella åtgärder där
översiktsplanen inte kan ses som ett instrument. Däremot säger A att det finns möjlighet att påverka
i översiktsplanen när det kommer till större projekt och nämner ett stort
stadsdelsomvandlingsprojekt i Gävle som exempel. Idag har området en hel del barriärer som vid bra
planering kan brytas upp och den nya stadsdelen kan knyta ihop flera av Gävles bostadsområden. A
tar också upp skolstrukturen och att även om det inte är något som bestäms i översiktsplanen så
finns det möjlighet att skapa förutsättningar. Enligt deltagare B måste det finnas en förståelse för
vilka åtgärder som kan utföras i vilken del av processen. B menar att många frågor om till exempel
tillgänglighet och säkerhet hanteras i projekteringen och kan inte styras genom detaljplanen.
Deltagare C menar att detaljplanen är begränsad i vad den kan göra för åtgärder för att förbättra den
sociala hållbarheten. C tror att det finns större möjligheter att arbeta med dessa frågor i en fördjupad
översiktsplan eller i ett program. Deltagare D tar upp att det kan finnas ett problem i att till exempel
trygghetsutformning finns med på ett teoretiskt plan i planprocessen men att de sen inte vet hur det
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lyfts i projektering och genomförande. D tror att sociala frågor har mer genomslagskraft om det tas
upp tidigt, i översiktsplanen, i en fördjupad översiktsplan eller i program, för att skapa en målbild
som sen detaljplanen kan arbeta efter. D menar att detaljplanen i sig inte kan göra underverk
eftersom den har en relativt liten fysisk avgränsning. Dock menar D att program ska hållas flexibla i
sin användning och detta kan resultera i att de inte innehåller någonting alls. D säger att det behövs
andra styrmedel i form av markanvisningsavtal och exploateringsavtal för att tydligare kunna styra
gestaltning, förhållningssätt, markfördelning, trygghetsaspekter och genomförande i en socialt
hållbar riktning. D föreslår att översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner ska användas för att få
en tydlig, direkt och rak styrning. D framhåller att även om detaljplanen har kraft att låsa fast vissa
fysiska åtgärder är inte detaljplanen rätt instrument när det kommer till att omvandla ett större
sammanhang som till exempel att länka ihop stadsdelar eller skapa större stråk. D menar att det är
vanligare med mer utförliga medborgardialoger i översiktsplanen och i fördjupade översiktsplaner.

5.5.2 Analys
Det finns en otydlighet bland deltagarna om vilka delar av processen som kan påverka vad i den
sociala hållbarheten. Deltagare A börjar med att säga att hen tror att översiktsplanen inte är det
främsta verktyget för att arbeta med den sociala hållbarheten och att detaljplanen är ett bättre
verktyg för att låsa fast fysiska sociala åtgärder. Samtidigt som både C och D menar att detaljplanen
är för geografiskt begränsad för att kunna hantera de flesta av de sociala frågorna. C och D menar att
dessa frågor behöver tas upp tidigt i processen och att det i översiktsplanen, den fördjupade
översiktsplanen eller i programmet finns större möjlighet att påverka. Även om A tror att
detaljplanen kan göra mer i arbetet med den sociala hållbarheten ser A att översiktsplanen kan
påverka övergripande strukturer och att till exempel arbeta med barriärer i staden. Men, D
efterfrågar även att översiktsplanen eller en fördjupad översiktsplan ska ge en tydlig, direkt och rak
styrning samt målsättning för att de ska kunna göra riktade åtgärder i detaljplanen. Som D lyfter finns
det andra styrmedel som markanvisningsavtal och exploateringsavtal för att kunna styra. B och C
lyfter även att det i projekteringsfasen kan finnas större möjligheter att styra vissa sociala frågor som
till exempel belysning och markbeläggning för tillgänglighet. Deltagarna ser att arbetet med social
hållbarhet kan påverkas av att processen inte är tydlig. De aspekter som deltagarnas svar synliggör
är: Helhetssyn samt Samhörighet och identitet (Tabell 5).
Tabell 5. Tabellen visar de aspekter som påverkas av en otydlig process. De mörkmarkerade orden är de som de intervjuade
pekar ut. De ljusmarkerade är frånvarande från deltagarnas svar.

Rättvisa

Rättvis fördelning av resurser
Lika möjligheter
Jämlikhet
Rättvis fördelning av inkomst och arbete
Social rättvisa inom och mellan generationer
Jämställda villkor
Rättvist samhälle fritt från diskriminering och exkludering
Social rättvisa = social och rumslig inkludering

Samhällets kapacitet

Samhällets förmåga att fungera och växa
Kapacitet att lösa problem
Medvetenhet om hållbarhet
Problemlösningskapaciteten
Hållbart samhälle
Samhällets förmåga att lösa problem skapas av inflytande,
makt och demokrati
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Helhetssyn

Kombinera åtgärder
Stärka sambanden mellan olika delar
av staden
Sociala och fysiska åtgärder
Bygga ihop
Förstå effekter och åtgärder på
geografisk nivå
Sammanhållen stad
Se staden som en helhet
Samverkan är viktigt för
helhetsperspektivet
Blanda åtgärder

Samverkan och delaktighet

Deltagande/delaktighet
Samverkan mellan kommuner,
sektioner, privata aktörer och
medborgare
Ger en lärandeprocess
Lokal demokrati
Dialog med medborgare och andra
aktörer
Skapa relationer mellan individer och
samhället
Socialt kapital och nätverk
Förstärka demokratin med
medborgardialoger
Samverkan skapar kunskap om behov
och tillgänglighet
Delaktighet skapar nyfikenhet
Delaktighet ökar förtroende
Deltagande ökar social inkludering
Tillit till varandra och till makthavare

Tillgång och tillgänglighet

Blandning och variation

Samhörighet och identitet

Välmående och säkerhet

Blandade upplåtelseformer och
blandad funktion
Levande bostadsområden, liv dygnet
runt
Funktionsblandning ger liv dygnet
runt
Blandade hyresnivåer, storlekar,
standard, upplåtelseformer
Mix av människor

Skapar interaktion
Identitet
Socialt kapital
Samhörighet och stolthet
Kan skapas av målpunkter - attrahera
människor från olika delar
Kulturevent, marknadsföring,
attraktiva offentliga platser
Kreativa verksamheter
Gestaltningsmässig variation
Attraktiva offentliga platser
Kulturarv

Rättvis tillgång till resurser,
geografiskt och socialt
Tillgång till bostäder
Tillgång till offentlig förvaltning och
tjänster
Tillgång till mötesplatser
Bygga ihop stadsdelar skapar
samband
Gång och cykelbanor
Kollektivtrafik
Överbrygga barriärer
Tillgång till arbete, lokal service och
resurser
Promenadvänligt
Lokal rekreation

Trivsam miljö
Må bra och att vara lycklig
Hälsosamma bostäder
Bostäder och bostadsstabilitet
Hälsa, välbefinnande, säkerhet
Säkerhet och trygghet
Tryggt och levande funktionsblandning
Möjlighet till utveckling
Kompetens
Utbildning och praktik
Kunskap
Erfarenhet

5.6 Samarbeten och samverkan
Deltagarna fick frågan om hur de upplevde arbetet med samarbeten och samverkan. Syftet med
frågan var att se vilka utmaningar och möjligheter de såg med samarbeten och samverkan.

5.6.1 Deltagarens svar
Enligt deltagare A har en del av samarbetet med de som arbetar med sociala aspekter gått förlorad
sedan en omorganisation där tidigare kollegor som arbetat med dessa frågor har bytt avdelning. A
menar att även om kompetensen finns kvar hos kommunen blir det inte samma när de inte sitter i
samma sammanhang och blir en del av den vardagliga kommunikationen. A lyfter att de har ett
samarbete med skolan men att de ibland kommer in försent i processen. A ger förslaget att alla de
som arbetar med hållbarhetsbegreppen skulle sitta tillsammans för att motverka ett stuprörsaktigt
arbetssätt. A efterfrågar fysisk och organisatorisk närhet. Deltagare C förklarar att det finns
samarbeten med både tillgänglighetsgruppen och Enheten för social hållbarhet men att det är klart
att hur ingående samarbetet blir beror på hur stort projektet är. C anser att det i små detaljplaner
inte blir samma samarbete och att det skulle behövas utvecklas mer. Deltagare D menar att de har
ett bra samarbete med vissa avdelningar som Trafik, Gata och park, Mark och exploatering samt
Övergripande planering. D säger att de har andra forum för tvärsektoriella samarbeten där olika
intressen representeras. E anser att samverkan är mycket viktigt för alla delar av hållbarheten. E tror
på samverkan och på att många saker löses bäst tillsammans och menar att samarbetet kan bli
bättre, att det alltid finns en förbättringspotential. När det kommer till samverkan menar E att de
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aldrig blir fullärda och att de alltid ska jobba för en bättre samverkan och dialog. E menar att det är
viktigt att de skapar en gemensam kunskapsgrund. E tycker att det finns brister i deras
kunskapsgrund och tror att det skulle bli bättre om de hade en gemensam kunskapsbas och
gemensam ambitionsnivå i ett styrdokument. Detta för att det skulle bli tydligare vad det finns för
åtgärder och vad Gävle kommun vill samt vad politikerna vill. E menar att det finns många olika
samverkansmöjligheter och att det inte är fel på viljan hos de olika handläggarna eller politikerna,
utan att de inte fått ett bra sammanhang än och att kommunen måste välja vilken väg den ska gå.
Deltagare F menar att det finns många samverkans- och samarbetsmöjligheter både inom
kommunkoncernen och med andra aktörer. F säger att en viktig aspekt med samarbeten är att få en
tydligare bild av verkligheten och för att öka kunskapen hos alla. F tycker sig se att de olika
avdelningarna och disciplinerna är rätt homogena; det är samma typer av människor som söker sig
till samma typer av arbeten, de bor i samma typer av områden och tillhör ungefär samma
socioekonomiska kategori. F menar därför att det blir extra viktigt att samverka och mötas över
gränserna för att få en bättre helhetsbild och att alla borde ställa sig frågan om ”Min verklighet
verkligen är samhällets verklighet”. F menar även att det är viktigt att få se konsekvenserna av de
besluts som fattas.

5.6.2 Analys
Samarbete och samverkan är aspekter som lyfts som viktiga i arbetet med social hållbarhet och E
anser att det är mycket viktigt för att alla delar av hållbarheten ska fungera. Både samarbete och
samverkan med andra avdelningar och sektorer men också med politiker och medborgare. Flera av
dem menar att det redan finns ett bra samarbete mellan vissa avdelningar och att de arbetar
tvärsektoriellt med olika arbetsgrupper. Vissa deltagare lyfter vikten av samarbete högre än andra
och E menar att samarbeten och samverkan alltid kan bli bättre. Under intervjuerna framgår det att
alla är villiga till samarbeten och samverkan med andra men som F uttrycker det så har kommunen
ingen gemensam plattform för det och att det i vissa fall saknas rutiner. Att samarbeten och
samverkan kan leda till en bättre kunskapsgrund är något som F menar och en bättre kunskapsgrund
är något som E efterfrågar.
Deltagarna svar angående samverkan och samarbeten sammanfattas i tabellen nedan och det kan
utläsas att de tillsammans lyfter två av åtta kategorier ur sammanställningen av social hållbarhet
(Tabell 6). Dessa är Helhetssyn, samt Samverkan och delaktighet.
Tabell 6. Tabellen visar de aspekter som deltagarna lyft under samverkan och samarbeten för att stärka den sociala
hållbarheten. De mörkmarkerade orden är de som de intervjuade lyfte som deras åtgärder. De ljusmarkerade är frånvarande
från deltagarnas svar.

Rättvisa

Rättvis fördelning av resurser
Lika möjligheter
Jämlikhet
Rättvis fördelning av inkomst och arbete
Social rättvisa inom och mellan generationer
Jämställda villkor
Rättvist samhälle fritt från diskriminering och exkludering
Social rättvisa = social och rumslig inkludering

Samhällets kapacitet

Samhällets förmåga att fungera och växa
Kapacitet att lösa problem
Medvetenhet om hållbarhet
Problemlösningskapaciteten
Hållbart samhälle
Samhällets förmåga att lösa problem skapas av inflytande,
makt och demokrati
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Helhetssyn

Kombinera åtgärder
Stärka sambanden mellan olika delar
av staden
Sociala och fysiska åtgärder
Bygga ihop
Förstå effekter och åtgärder på
geografisk nivå
Sammanhållen stad
Se staden som en helhet
Samverkan är viktigt för
helhetsperspektivet
Blanda åtgärder

Samverkan och delaktighet

Deltagande/delaktighet
Samverkan mellan kommuner,
sektioner, privata aktörer och
medborgare
Ger en lärandeprocess
Lokal demokrati
Dialog med medborgare och andra
aktörer
Skapa relationer mellan individer och
samhället
Socialt kapital och nätverk
Förstärka demokratin med
medborgardialoger
Samverkan skapar kunskap om behov
och tillgänglighet
Delaktighet skapar nyfikenhet
Delaktighet ökar förtroende
Deltagande ökar social inkludering
Tillit till varandra och till makthavare

Tillgång och tillgänglighet

Blandning och variation

Samhörighet och identitet

Välmående och säkerhet

Blandade upplåtelseformer och
blandad funktion
Levande bostadsområden, liv dygnet
runt
Funktionsblandning ger liv dygnet
runt
Blandade hyresnivåer, storlekar,
standard, upplåtelseformer
Mix av människor

Skapar interaktion
Identitet
Socialt kapital
Samhörighet och stolthet
Kan skapas av målpunkter - attrahera
människor från olika delar
Kulturevent, marknadsföring,
attraktiva offentliga platser
Kreativa verksamheter
Gestaltningsmässig variation
Attraktiva offentliga platser
Kulturarv

Rättvis tillgång till resurser,
geografiskt och socialt
Tillgång till bostäder
Tillgång till offentlig förvaltning och
tjänster
Tillgång till mötesplatser
Bygga ihop stadsdelar skapar
samband
Gång och cykelbanor
Kollektivtrafik
Överbrygga barriärer
Tillgång till arbete, lokal service och
resurser
Promenadvänligt
Lokal rekreation

Trivsam miljö
Må bra och att vara lycklig
Hälsosamma bostäder
Bostäder och bostadsstabilitet
Hälsa, välbefinnande, säkerhet
Säkerhet och trygghet
Tryggt och levande funktionsblandning
Möjlighet till utveckling
Kompetens
Utbildning och praktik
Kunskap
Erfarenhet

5.7 Medborgardialog
Att kommunen ska ha en dialog med medborgare och andra intressenter både i översiktsplaneringen
och i detaljplaneringen är lagstadgat i Plan- och bygglagen. Därför ansågs det intressant att
undersöka hur deltagarna upplevde arbete med dialog med medborgarna.

5.7.1 Deltagarens svar
Deltagare A berättar att de gör en hel del ansträngningar för att nå ut och samverka med
medborgarna men tror att de kanske arbetar lite för ”gammaldags”. A menar att det finns många
krav som är lagbundna men att det finns stor frihetsgrad att utöka dialogen. A säger att de främst är
fokuserade på att göra rätt kallelser; kallelsen ska postas i både lokaltidningen och i Post- och Inrikes
Tidningar för annars får de tillsägelser från Länsstyrelsen att det begått ett formalia fel. A säger att de
blir så upptagna med att göra formellt korrekt att de tappar många medborgare, vilket leder till
samrådsmöten där äldre män är överrepresenterade. A menar att problemet är att de inte når ut till
ett snitt av befolkningen. A påpekar att när de arbetar med övergripande och långsiktiga processer är
det extra viktigt att ha en dialog med ungdomar men även andra grupper som nysvenskar. A menar
att det görs vissa ansträngningar men att det kan göras mer. När A får frågan om vad hen tror det är
som gör att det brister i dialogen så svarar A att det inte handlar om pengar. A menar att det inte
kostar några stora pengar att utföra bra dialoger utan att det kan handla om tid men framförallt att
de hamnar i ”gamla hjulspår” och fortsätter att arbeta som de gjort tidigare.
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Deltagare B säger att medborgardialog främst sker i översiktsplaneringen när frågor om var och när
byggnationen ska ske tar upp. B menar att det är oftast de frågorna som upprör mest. B berättar att
de i översiktsplanen har använt sig av workshops och att de vid ett tillfälle samarbetat med skolbarn.
I detaljplaneringen menar B att det kan se väldigt olika ut från projekt till projekt. I vissa fall har de en
dialog innan planeringen kommit igång för att fråga vad folk tycker och andra gånger sker dialogen
mest med exploatörerna menar B.
Deltagare C för en diskussion om när i processen den mesta nyttan med medborgardialog finns. C
menar att det kan vara svårt för medborgaren att veta vad hen ska tycka till om i detaljplanefasen
där strukturen för området bestäms och det planläggs var det ska vara allmänplats och kvartersmark.
C tycker att det vore bättre att ha en dialog både före och efter detaljplanefasen. I en så kallad
fördjupad översiktsplan, som i vissa fall upprättas och som då sker innan detaljplanen, kan
medborgarna vara med och tycka till om i vilken riktning utvecklingen ska gå, vad som behövs i
området och vilken vision området ska ha. I fasen efter detaljplaneringen, i projekteringen, menar C
att medborgarna skulle kunna vara med och tycka till om den exakta utformningen, till exempel vad
det ska finnas en lekplats och vad som behövs i den, var det ska finnas plats för vila. I projekteringen
skulle det även vara bra att arbeta med referensgrupper som till exempel äldre eller barn.
Deltagare D säger också att det är vanligare med en bredare dialog i översiktsplanen och i program
än i detaljplanen men ger ett exempel på en medborgardialog i detaljplaneskede. Vid det tillfället
stod de på plats i området och samtalade med de som bodde där. Dialogen gav både en bild av vad
medborgarna vill ha i området. D menar att det finns en positiv effekt och det är att kommunen visar
upp sig på plats och visar att de bryr sig om sina invånare.
F berättar att de i den översiktliga planeringen arbetar mycket utifrån projektgrupper och
referensgrupper och att de försöker få in alla olika perspektiv. De bjuder in fastighetsägare, skolan,
omvårdnad, olika föreningar samt barn och unga för att få in åsikter och skapa delaktighet. F menar
att arbetet med dialog med medborgarna är bredare i den övergripande planeringen och mer
begränsat i detaljplaneringen, detta är för att detaljplaneringen är en kortare process. I
detaljplaneringen säger F att de inte har rutiner än på hur de ska utföra medborgardialogen utan att
de bara följer lagstiftningen. Enligt lagstiftningen ska kommunen annonsera i tidningen om när och
var samrådet äger rum men F påpekar att annonsen i tidningen antagligen inte når alla. Alla läser inte
tidningen, alla kan inte språket och vissa har inte tid att komma ifrån på den specifika tiden. F pekar
också på att det skulle vara bra att få en dialog som är bättre anpassad för en bredare grupp.

5.7.2 Analys
Att medborgardialog är svårt är något som framgår. När och hur medborgardialogen ska ske och när
den har mest genomslagskraft verkar också vara svårt att säga. Både B, C, D och F menar att den
mesta medborgardialogen sker i den övergripande planeringen och att det i detaljplaneringen kan
skilja från projekt till projekt i hur medborgardialogen utförs. Oftast följer de bara lagstiftningen
menar A och F. Detta kan relateras till det F säger att de skulle behöva en rutin på att välja ut vilka
detaljplaner som skulle vara föremål för en utökad dialog, för D nämner att när hen hade en utökad
dialog som riktade sig mot medborgarna så såg hen en del positiva effekter. Det problem som A ser i
medborgardialogen är att de inte får med sig alla grupper och att det oftast är äldre som deltar,
något som hen själv tror är deras eget fel eftersom de arbetar för gammaldags. Det finns flera olika
guider och verktyg för hur en kommun kan arbeta för en bättre dialog och A menar att de helt enkelt
kört fast i gamla ”hjulspår” men att det finns utrymme för förbättring. Deltagarnas samlade bild av
medborgardialog sammanfattas i tabellen nedan (Tabell 7).
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Tabell 7. Tabellen visar de aspekter som deltagarna lyft som aspekter av medborgardialogen. De mörkmarkerade orden är de
som de intervjuade lyfte som deras åtgärder. De ljusmarkerade är frånvarande från deltagarnas svar.

Rättvisa

Rättvis fördelning av resurser
Lika möjligheter
Jämlikhet
Rättvis fördelning av inkomst och arbete
Social rättvisa inom och mellan generationer
Jämställda villkor
Rättvist samhälle fritt från diskriminering och exkludering
Social rättvisa = social och rumslig inkludering

Samhällets kapacitet

Samhällets förmåga att fungera och växa
Kapacitet att lösa problem
Medvetenhet om hållbarhet
Problemlösningskapaciteten
Hållbart samhälle
Samhällets förmåga att lösa problem skapas av inflytande,
makt och demokrati

Helhetssyn

Samverkan och delaktighet

Tillgång och tillgänglighet

Blandning och variation

Samhörighet och identitet

Välmående och säkerhet

Kombinera åtgärder
Stärka sambanden mellan olika delar
av staden
Sociala och fysiska åtgärder
Bygga ihop
Förstå effekter och åtgärder på
geografisk nivå
Sammanhållen stad
Se staden som en helhet
Samverkan är viktigt för
helhetsperspektivet
Blanda åtgärder

Blandade upplåtelseformer och
blandad funktion
Levande bostadsområden, liv dygnet
runt
Funktionsblandning ger liv dygnet
runt
Blandade hyresnivåer, storlekar,
standard, upplåtelseformer
Mix av människor

Deltagande/delaktighet
Samverkan mellan kommuner,
sektioner, privata aktörer och
medborgare
Ger en lärandeprocess
Lokal demokrati
Dialog med medborgare och andra
aktörer
Skapa relationer mellan individer och
samhället
Socialt kapital och nätverk
Förstärka demokratin med
medborgardialoger
Samverkan skapar kunskap om behov
och tillgänglighet
Delaktighet skapar nyfikenhet
Delaktighet ökar förtroende
Deltagande ökar social inkludering
Tillit till varandra och till makthavare

Skapar interaktion
Identitet
Socialt kapital
Samhörighet och stolthet
Kan skapas av målpunkter - attrahera
människor från olika delar
Kulturevent, marknadsföring,
attraktiva offentliga platser
Kreativa verksamheter
Gestaltningsmässig variation
Attraktiva offentliga platser
Kulturarv

Rättvis tillgång till resurser,
geografiskt och socialt
Tillgång till bostäder
Tillgång till offentlig förvaltning och
tjänster
Tillgång till mötesplatser
Bygga ihop stadsdelar skapar
samband
Gång och cykelbanor
Kollektivtrafik
Överbrygga barriärer
Tillgång till arbete, lokal service och
resurser
Promenadvänligt
Lokal rekreation

Trivsam miljö
Må bra och att vara lycklig
Hälsosamma bostäder
Bostäder och bostadsstabilitet
Hälsa, välbefinnande, säkerhet
Säkerhet och trygghet
Tryggt och levande funktionsblandning
Möjlighet till utveckling
Kompetens
Utbildning och praktik
Kunskap
Erfarenhet

5.8 Utmaningar
Deltagarna får frågan om vilken den största utmaningen är för att uppnå social hållbarhet med hjälp
av samhällsplanering.

5.8.1 Deltagarens svar
Deltagare A ser att de stora utmaningarna ligger i de ekonomiska mekanismerna, kommunen är
ingen stor bostadsbyggare och där bostadsbyggandet hamnar i händerna på marknaden; en marknad
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som är svår att greppa och där det svänger fort. A menar också att Sverige har ett politiskt system
som sedan 1991 har lämnat ansvaret till marknaden att lösa bostadsbyggandet. A menar att hens
personliga åsikt är att detta system inte har lyckats så bra och har svårt att förstå hur politikerna
fortfarande kan tro att det ska lösa sig när de i nästan 30 år har sett att det inte fungerar. A menar att
marknaden bygger det marknaden tror att den kan tjäna bäst på. Dock vill A flika in att det finns
företag med ett större socialt patos än andra men att det fortfarande handlar om att göra en vinst. A
menar att hittills har marknaden byggt exklusiva bostäder där avansen är störst men där marknaden
börjar bli mättad. A undrar om marknaden kommer kunna ställa om och bygga bostäder för ”vanligt
folk”. Dock menar A att ”vanligt folk” ändå har en hygglig plånbok och tror att marknaden aldrig
kommer kunna bygga för människor med nästan ingen plånbok alls.
Deltagare B ser en utmaning i Gävles miljonprogramsområden. Områdena är byggda enligt SCAFTprincipen4 och med zonindelning. B menar att problemet med dessa områden är att det är en
koncentration av endast hyresrätter, att de är uppdelade i bostäder, centrum och arbete samt att
områdena har stora parkeringsytor, och detta gör att platsen känns otrygg. B menar att de trafikleder
som finns runt dessa områden inte bara fungerar som en barriär utan även isolerar de som bor i
området. För att hantera denna utmaning menar B att flera av dessa ringleder kunde planeras bort
genom att bygga bostäder och ger förslaget att bygga mindre stadsgator som länkar ihop stadsdelen
istället för att ha vägar som går runt och separerar. B menar att en annan utmaning med detta kan
vara att det är känsligt politiskt eftersom det skulle kosta mycket pengar och att det skulle kunna
resultera i att vissa byggnader behöver rivas. B vill också ta upp utmaningen med att det finns många
som tycker att om de ska bygga billiga bostäder så blir det också med sämre kvalitet och B menar att
risken finns att det byggs nya miljonprojekt fast med mycket sämre kvalitet.
Deltagare C tycker att den största utmaningen med att planera för social hållbarhet i
detaljplanefasen är avgränsningen i planuppdraget. C menar att det är det rumsliga uppdraget och
den geografiska avgränsningen som sätter ramen för vad som ska utredas. C säger att om de bara har
en liten tomt att arbeta med så finns det inte möjlighet att titta på till exempel hur det går att ta sig
till fots eller med cykel till eller från området, för det ligger utanför den geografiska avgränsningen. C
berättar också att vilka möjligheter det finns att planera socialt beror på hur beställningen av
detaljplanen ser ut. En möjlighet att påverka detta är att ställa motkrav på beställaren men det är
bara möjligt om det finns ett politiskt stöd. C tror att om planeringen ska nå ända fram så behövs
statliga åtgärder. En annan utmaning som C ser är att bygga för alla grupper, något som hen menar
att planeringen inte kan styra över. C menar att nybyggnation blir dyrt och att det då är de
resursstarka som det byggs för. Om kommunen själva äger marken kan de till viss del styra över vilka
upplåtelseformer som utvecklas men om kommunen inte äger marken kan de bara försöka motivera
exploatören till att bidra till blandade upplåtelseformer.
Deltagare D ser en utmaning i att förstå och kunna begränsa var respektive fråga får störst effekt. D
menar även att det finns en utmaning i att veta hur olika sociala aspekter ska viktas mot varandra
och tar upp ett exempel som finns i miljonprojektområdena. Miljonområdena är planerade för att

SCAFT-principen4
SCAFT 1968: riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet. Under 1961 och 1967 togs
riktlinjer fram för hur samhällsplaneringen skulle kunna bidra till ökad trafiksäkerhet. I riktlinjerna
pekade de på fyra principer som skulle reducera konflikterna och störningarna mellan trafikant,
fordon och väg. Dessa fyra principer var: Lokalisera verksamheter och funktioner, separera olika
trafikslag, differentiera inom varje trafiknät och att skapa överskådlighet och enkelhet (Hagson,
2004).
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vara trafiksäkra men detta medför även att de upplevs otrygga, och ställer frågan om det är viktigast
om ett område är trafiksäkert eller tryggt. D menar att det måste finnas styrning som bestämmer hur
dessa aspekter ska vägas mot varandra. D ser även en annan utmaning i problemet med segregation.
Det finns vissa faktorer som gör att ett område blir otryggt och det kan till exempel handla om vilket
rykte ett område har. D anser att till exempel problemet med segregation inte bara handlar om den
byggda miljön utan att människor medvetet delas upp. D menar att ”vi” delar upp folk genom att
bestämma att till exempel nyanlända eller studenter ska bo på ett visst ställe. D tycker att det inte är
den fysiska platsens fel utan människans egna beteende. D tycker även att diskussionen om
segregation är skev där diskussionen ena stunden är att segregationen ska motverkas, när den sker i
områden med problem, medan segregationen i andra områden gärna främjas, när den sker i
områden med vit medelklass.
Deltagare E ser den största utmaningen i politiken och att om Gävle inte får en tydlig politisk riktning
så kommer Gävle inte förbättra den sociala hållbarheten. E säger att om Gävle bestämmer en tydlig
politisk ambition kommer kommunen att lyckas, för då kommer det att avsättas pengar och det
kommer vara efterfrågat.
Deltagare F ser prioritering och kunskapsmedvetande som en utmaning. F menar att frågorna
behöver komma upp högre på agendan och att de behöver öka kunskapsmedvetandet och förstå
vilka åtgärder som behövs. F säger att de behöver förstå verkligheten för att kunna se vad som
behöver göras och för att de ska kunna kraftsamla och komma framåt. F tror att de behöver en
gemensam plattform och agenda för att veta hur de och andra ska arbeta med frågorna. F menar att
de i vissa fall har bra kontakt med andra instanser och avdelningar som till exempel med polisen,
men att det skulle kunna bli mycket bättre och att de inte har någon rutin på hur det ska ske. F
känner att det är lång väg kvar innan de har en bra plattform för kommunikation och där frågorna
lyfts ordentligt. F tror att putten att komma igång är en stor utmaning.

5.8.2 Analys
Att det finns utmaningar för att uppnå social hållbarhet är tydligt. En av utmaningarna som deltagare
A ser beror på politiska strukturer på nationell samt internationell nivå. Dessa strukturer kan vara
svårt för kommunen att själva hantera men det är bra att ha dessa med sig för att förstå vilka hinder
som spelar in i utvecklingen. Det finns andra utmaningar som kommunen kan hantera och B nämner
utmaningen med miljonprogramsområdena. Dessa områden behöver länkas samman med staden
och få en ökad trygghet. En annan utmaning som C menar är att detaljplanen är för begränsad. Att
detta är en utmaning tas även upp av andra deltagare i andra frågor och det verkar inte vara tydligt
för dem när det finns mandat att påverka vissa frågor. Deltagarna har ett brett spektrum av
utmaningar och där ibland samverkan och kunskap. Flera av deltagarna menar att samverkan och
kunskap om social hållbarhet – vilka aspekter det kan påverka, vilka aspekter som väger tyngst och
hur de kan påverka dessa, är en stor utmaning. E ser den största utmaningen i att politiken inte har
en tydlig riktning och både E och F menar att Gävle behöver en tydligare riktning. I tabellen nedan
samlas deltagarna utmaningar och tabellen visar att deltagarna ser utmaningar i fyra av åtta
kategorier (Tabell 8). Dessa är Helhetssyn, Samverkan och deltagande, Blandning och variation samt
Välmående och säkerhet.
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Tabell 8. Tabellen visar de aspekter som deltagarna lyft som utmaningar för att stärka den sociala hållbarheten. De
mörkmarkerade orden är de som de intervjuade lyfte som deras åtgärder. De ljusmarkerade är frånvarande från deltagarnas
svar.

Rättvisa

Rättvis fördelning av resurser
Lika möjligheter
Jämlikhet
Rättvis fördelning av inkomst och arbete
Social rättvisa inom och mellan generationer
Jämställda villkor
Rättvist samhälle fritt från diskriminering och exkludering
Social rättvisa = social och rumslig inkludering

Samhällets kapacitet

Samhällets förmåga att fungera och växa
Kapacitet att lösa problem
Medvetenhet om hållbarhet
Problemlösningskapaciteten
Hållbart samhälle
Samhällets förmåga att lösa problem skapas av inflytande,
makt och demokrati

Helhetssyn

Samverkan och delaktighet

Tillgång och tillgänglighet

Blandning och variation

Samhörighet och identitet

Välmående och säkerhet

Kombinera åtgärder
Stärka sambanden mellan olika delar
av staden
Sociala och fysiska åtgärder
Bygga ihop
Förstå effekter och åtgärder på
geografisk nivå
Sammanhållen stad
Se staden som en helhet
Samverkan är viktigt för
helhetsperspektivet
Blanda åtgärder

Blandade upplåtelseformer och
blandad funktion
Levande bostadsområden, liv dygnet
runt
Funktionsblandning ger liv dygnet
runt
Blandade hyresnivåer, storlekar,
standard, upplåtelseformer
Mix av människor

Deltagande/delaktighet
Samverkan mellan kommuner,
sektioner, privata aktörer och
medborgare
Ger en lärandeprocess
Lokal demokrati
Dialog med medborgare och andra
aktörer
Skapa relationer mellan individer och
samhället
Socialt kapital och nätverk
Förstärka demokratin med
medborgardialoger
Samverkan skapar kunskap om behov
och tillgänglighet
Delaktighet skapar nyfikenhet
Delaktighet ökar förtroende
Deltagande ökar social inkludering
Tillit till varandra och till makthavare

Skapar interaktion
Identitet
Socialt kapital
Samhörighet och stolthet
Kan skapas av målpunkter - attrahera
människor från olika delar
Kulturevent, marknadsföring,
attraktiva offentliga platser
Kreativa verksamheter
Gestaltningsmässig variation
Attraktiva offentliga platser
Kulturarv

Rättvis tillgång till resurser,
geografiskt och socialt
Tillgång till bostäder
Tillgång till offentlig förvaltning och
tjänster
Tillgång till mötesplatser
Bygga ihop stadsdelar skapar
samband
Gång och cykelbanor
Kollektivtrafik
Överbrygga barriärer
Tillgång till arbete, lokal service och
resurser
Promenadvänligt
Lokal rekreation

Trivsam miljö
Må bra och att vara lycklig
Hälsosamma bostäder
Bostäder och bostadsstabilitet
Hälsa, välbefinnande, säkerhet
Säkerhet och trygghet
Tryggt och levande funktionsblandning
Möjlighet till utveckling
Kompetens
Utbildning och praktik
Kunskap
Erfarenhet
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5.9 Möjligheter
Deltagarna fick även frågan vad de ser för möjligheter i framtiden i arbetet med social hållbarhet.
Syftet med denna fråga var att undersöka vad deltagarna själva såg för utrymme till förbättring.

5.9.1 Deltagarens svar
Deltagare A ser en stor möjlighet i att arbeta med överförningsmedlen från det kommunala
bostadsbolaget. A menar att det finns mycket de kan göra med de pengarna. A ser även en möjlighet
i arbetet med fritidsgårdar för att kunna hantera problem snabbt. A berättar att de arbetat med att
sätta in extra resurser på fritidsgårdarna för att kunna styra om dåliga beteenden. A trycker på att
grundskolan är viktig i ett sådant sammanhang. A tycker att det är en förutsättning att ingen av
Gävles områden har hamnat på listan över särskilt utsatta områden och menar att Gävle behöver
arbeta förebyggande för att de inte ska hamna där.
Deltagare B ser en möjlighet i att Gävle kommun äger mycket mark. B ger förslaget att kommunen
skulle kunna ombilda hyresrätter, i områden med mycket hyresrätter, till bostadsrätter. B ser en
möjlighet i att kommunen skulle kunna byta mark med privata markägare för att få en bättre
variation. B menar att problemet är att kommunen genom det kommunala bostadsbolaget äger
mycket mark i miljonprogramsområdena. I dessa områden har de fått direktiv att bygga mera
bostäder och då är förslaget att bygga ännu fler hyresrätter. B menar att även om hyresrätterna
kortsiktigt kommer att bli dyra och resultera i att en annan grupp flyttar in kommer det långsiktigt att
bara öka segregationen. B ger förslaget att kommunen borde byta mark med andra markägare så att
kommunen kan markanvisa för villor eller bostadsrätter i områden med mycket hyresrätter och att
kommunen själv kan bygga hyresrätter i villaområden. B påpekar att de på hens avdelning inte kan
påverka detta men att kommunen kan och att kommunen behöver se staden som en helhet och inte
bara titta på den mark kommunen äger. B tycker även att det finns en möjlighet i att det byggs
mycket bostäder just nu och att kommunen måste tänka till lite extra.
Deltagare C ser möjligheter i att det finns åtgärder som skulle kunna göras nu på en gång. C menar
att de skulle kunna börja redan nu med att göra sociala konsekvensanalyser och menar att det skulle
vara bra för beslutsfattarna att få se konsekvenserna. C lyfter att det finns pågående projekt i Gävle
där det finns risk för att redan svaga områden förvärras genom att cementera markanvändning och
bebyggelsetyper. På dessa platser finns det behov av att bryta upp dessa strukturer. Där menar C att
det skulle vara bra med en social konsekvensanalys i botten för att göra det tydligare för de som tar
besluten. C ser också en möjlighet i att frågor om social hållbarhet tar en tydligare plats i dag än vad
det gjorde förr.
Deltagare D tror att det skulle bli lättare att arbeta med social hållbarhet om det skulle specificeras i
respektive del av processen vad som kan påverkas. Till exempel vilka möjligheter det finns inom
ramen för detaljplan att påverka. D tror även att det finns en stor möjlighet i att de fortfarande inte
vet hur de ska arbeta med frågan. Det ger utrymme för att prova nya modeller hela tiden, om viljan
finns. D menar att om det redan funnits en etablerad modell hade det varit svårare att gå utanför. D
säger att det finns möjligheter att prova nya vägar.
Deltagare E tror att det finns en möjlighet i att det finns rum för att prova nya innovativa lösningar. E
menar att om det är någon som tydligt anger riktning, avsätter pengar och möjlighet för
kunskapsinhämtning och ger kommunkoncernen möjlighet att prova nya lösningar så kommer det
komma fram många olika spännande resultat. Här menar E att politikerna måste ge en riktigt tydlig
riktning för att det ska gå. E tror också att det ännu inte antagna Sociala hållbarhetsprogrammet
skulle kunna vara en stor möjlighet om det antas; där kan kommunen hitta en gemensam riktning.
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Deltagare F ser en möjlighet i att kommunen har möjlighet att göra stora insatser. Kommunen har
planmonopolet, ett stort markägande och har möjlighet att påverka exempelvis kollektivtrafiken och
skolan. F menar dock att det handlar om resurser. Sen menar F att det finns saker som fysisk
planering inte rår över som till exempel kriminalitet men att de kan skapa förutsättningar genom att
arbeta med trygghet. Utbildningsnivå är en sak som F lyfter som svårt att påverka och tror att
kommunen och staten behöver fundera på i vilka former de driver saker. Kommunen behöver arbeta
tvärsektoriellt både statligt, regionalt och kommunalt. F menar även att det är viktigt att arbeta
öppet och hela tiden anpassa eftersom verkligheten i dag kanske inte är den samma som
verkligheten i morgon. F ser en möjlighet i samverkan för att det kan skapa en bättre helhetsbild.

5.9.2 Analys
Även om utmaningarna är många ser deltagarna även flera möjligheter i arbetet mot social
hållbarhet. En möjlighet som både B och F tar upp är att kommunen äger mycket mark och har
planmonopol och har därför möjlighet att påverka utvecklingen i viss mån. B menar även att
kommunen skulle kunna byta mark med andra markägare för att blanda upp upplåtelseformer. Flera
av deltagarna lyfter även att en möjlighet som finns är att det finns utrymme för nya arbetssätt. E
menar att det finns rum för nya innovativa lösningar. B lyfter att verktyget markanvisningar kan börja
användas mer. C ser att kommunen redan idag skulle kunna börja använda sociala
konsekvensanalyser. Det blir tydligt att deltagarna ser att kommunen är i början av arbetet med
social hållbarhet och att det finns en strävan efter att arbeta med dessa frågor även om alla rutiner
och arbetssätt inte är utvecklade än. Som F uttrycker ser hen att frågorna blir allt mer närvarande i
diskussionen både inom kommunen, nationellt och internationellt. I tabellen nedan samlas de
möjligheter deltagarna ser och tabellen visar att deltagarna främst ser möjligheter i två av åtta
kategorier (Tabell 9). Dessa är Helhetssyn samt Samverkan och deltagande.
Tabell 9. Tabellen visar de aspekter som deltagarna lyft som möjligheter för att stärka den sociala hållbarheten. De
mörkmarkerade orden är de som de intervjuade lyfte som deras åtgärder. De ljusmarkerade är frånvarande från deltagarnas
svar.

Rättvisa

Rättvis fördelning av resurser
Lika möjligheter
Jämlikhet
Rättvis fördelning av inkomst och arbete
Social rättvisa inom och mellan generationer
Jämställda villkor
Rättvist samhälle fritt från diskriminering och exkludering
Social rättvisa = social och rumslig inkludering

Samhällets kapacitet

Samhällets förmåga att fungera och växa
Kapacitet att lösa problem
Medvetenhet om hållbarhet
Problemlösningskapaciteten
Hållbart samhälle
Samhällets förmåga att lösa problem skapas av inflytande,
makt och demokrati

62

Helhetssyn

Samverkan och delaktighet

Tillgång och tillgänglighet

Blandning och variation

Samhörighet och identitet

Välmående och säkerhet

Kombinera åtgärder
Stärka sambanden mellan olika delar
av staden
Sociala och fysiska åtgärder
Bygga ihop
Förstå effekter och åtgärder på
geografisk nivå
Sammanhållen stad
Se staden som en helhet
Samverkan är viktigt för
helhetsperspektivet
Blanda åtgärder

Blandade upplåtelseformer och
blandad funktion
Levande bostadsområden, liv dygnet
runt
Funktionsblandning ger liv dygnet
runt
Blandade hyresnivåer, storlekar,
standard, upplåtelseformer
Mix av människor

Deltagande/delaktighet
Samverkan mellan kommuner,
sektioner, privata aktörer och
medborgare
Ger en lärandeprocess
Lokal demokrati
Dialog med medborgare och andra
aktörer
Skapa relationer mellan individer och
samhället
Socialt kapital och nätverk
Förstärka demokratin med
medborgardialoger
Samverkan skapar kunskap om behov
och tillgänglighet
Delaktighet skapar nyfikenhet
Delaktighet ökar förtroende
Deltagande ökar social inkludering
Tillit till varandra och till makthavare
Skapar interaktion
Identitet
Socialt kapital
Samhörighet och stolthet
Kan skapas av målpunkter - attrahera
människor från olika delar
Kulturevent, marknadsföring,
attraktiva offentliga platser
Kreativa verksamheter
Gestaltningsmässig variation
Attraktiva offentliga platser
Kulturarv

Rättvis tillgång till resurser,
geografiskt och socialt
Tillgång till bostäder
Tillgång till offentlig förvaltning och
tjänster
Tillgång till mötesplatser
Bygga ihop stadsdelar skapar
samband
Gång och cykelbanor
Kollektivtrafik
Överbrygga barriärer
Tillgång till arbete, lokal service och
resurser
Promenadvänligt
Lokal rekreation

Trivsam miljö
Må bra och att vara lycklig
Hälsosamma bostäder
Bostäder och bostadsstabilitet
Hälsa, välbefinnande, säkerhet
Säkerhet och trygghet
Tryggt och levande funktionsblandning
Möjlighet till utveckling
Kompetens
Utbildning och praktik
Kunskap
Erfarenhet
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6 Diskussion
I detta kapitel diskuteras resultatet, analysen och tidigare forskning i relation till studiens
forskningsfråga. En diskussion om deltagarnas svar på definition, åtgärder och arbetssätt kommer att
presenteras. Nedan diskuteras även planeringsprocessen, hur social hållbarhet prioriteras i
deltagarnas arbete och vilka utmaningar samt möjligheter deltagarna ser. Avslutningsvis diskuteras
metoden.

6.1 Definition, åtgärder och arbetssätt
I resultatet framgår det att de som intervjuades från Gävle kommun inte har en gemensam definition
av social hållbarhet. Det är tydligt att deltagarna i studien tycker att det är svårt att veta hur de ska
formulera sig och Gävle kommun har ingen etablerad definition som deltagarna kan luta sig mot. Att
Gävle inte har en gemensam och etablerad definition går i linje med vad Nyström & Tonell (2012)
generellt hävdar, att det inte finns någon etablerad definition av social hållbarhet. Huruvida en
definition skulle hjälpa till i planarbetet är inte tydligt eller självklart. Varken deltagarna i
intervjustudien eller författarna från litteraturstudien är överens om definitionens betydelse för
arbetet med social hållbarhet. Dock tror en del av deltagarna att arbetet skulle underlättas och
förbättras om begreppet var tydligare. Som Ström, et al. (2017) menar finns det både för- och
nackdelar med att begreppet är brett och flexibelt. Det positiva som Ström, et al. (2017) lyfter är att
det breda begreppet kan skapa möjligheter till ett bättre samarbete mellan olika aktörer. Dock kan
det även resultera i att begreppet fylls med vad som helst och att det döljer vissa målkonflikter. Det
finns en förhoppning hos deltagarna att det nyligen antagna styrdokumentet Socialt
hållbarhetsprogram kommer att förtydliga begreppet och skapa en tydligare riktning. Även om
kommunen inte har en enhällig definition finns det en någorlunda samstämmig föreställning hos
deltagarna om vad social hållbarhet betyder. Som det presenterades i kapitlet resultat och analys är
den samlade bilden att deltagarna definierar social hållbarhet som: Rättvisa, Helhetssyn, Tillgång och
tillgänglighet, Blandning och variation, Samhörighet och identitet samt Välmående och trygghet.
Något som väcker en fundering är frånvaron av Samverkan och delaktighet i definitionen. Deltagarna
lyfter inte Samverkan eller delaktighet i varken definition eller åtgärder, däremot lyfts det som ett
arbetssätt. Å ena sidan lyfts det inte som en viktig aspekt i definitionen men å andra sidan är det ett
av de mest framträdande arbetssätten de använder för att förbättra den sociala hållbarheten. Att det
inte tas upp av deltagarna i definitionen kan också tolkas som att deltagarna tycker att deltagande
och samverkan inte är det primära i social hållbarhet. Även om det inte nämns vid första frågan om
definition är det ett återkommande inslag i intervjun. Samverkan ses av till exempel deltagare E som
en essentiell del i arbetet med hållbarhet.
En rekommendation är att Gävle kommun förtydligar vad social hållbarhet betyder för just dem och
vilka aspekter som ska räknas in. Detta för att skapa en tydligare riktning och göra det enklare för
respektive sektor och avdelning att veta vilka aspekter de kan arbeta med inom deras ram. Här kan
det nyantagna styrdokumentet Socialt hållbarhetsprogram kunna vara ett avstamp och guide; där
varje sektor och/eller avdelning undersöker och förklarar vilka aspekter just de kan arbeta med och
utveckla. Om kommunen förtydligar social hållbarhet finns det även en möjlighet att skapa en bättre
dialog och diskussion mellan och inom sektorerna, tack vare att alla förstår begreppen på liknande
sätt.
Enligt Ström, et al. (2017) kan samhällsplanering bidra till ett mer hållbart samhälle. Alla deltagare i
intervjun är överens om att samhällsplanering och fysisk planering kan bidra till förbättrad social
hållbarhet. Dock vill de påpeka att det finns en begränsning i vad planering kan göra. Hos deltagarna
finns en vilja och en övertygelse om att det går att förändra samhället och en vilja att prova nya
metoder och angreppsätt. Blandning och variation är den åtgärd som är mest framträdande i
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intervjun i arbetet med att förbättra den sociala hållbarheten. Boverket (2010) skriver att arbetet
med att skapa variation i ett bostadsområde är en motreaktion till funktionsuppdelningen samt
bostadsblandningen och det funktionalistiska idealet som har präglat vår stadsutveckling under
decennium. Denna funktionsblandning kan enligt Ström, et al. (2017) ge levande och trygga
områden. Funktionsblandningen och dess effekt lyfts som en social åtgärd hos flera av deltagarna
men frågan är om funktionsblandning är en tillräcklig åtgärd för att skapa levande och säkra
områden. Finns det idag en övertro på funktionsblandningen precis som det fanns en övertro på
funktionsuppdelningen?
Ström, et al. (2017) menar kan blandningen av upplåtelseformer skapa en mix av människor. C tror
att genom att mixa människor kan det ge individer och grupper en bättre förståelse för varandra och
skapa ett bättre samhällsklimat vilket skulle kunna bidra till något mycket större ur en
samhällssynpunkt än just det lilla området. Weingaertner & Moberg (2011) skriver att de ser det
sociala kapitalet som en del av social hållbarhet, vilket betyder att individerna ska ha möjlighet att
leva tillsammans och kunna skapa relationer till andra och känna tillit till samhället. Dempseys et al.
(2011) menar att ett samhälle som tillåter en blandning av människor är ett rättvist samhälle.
Dempsey et al. (2011) ser att rasism eller diskriminering kan vara ett uttryck för att förhindra ett
rättvist samhälle. Detta kan knytas till vad C hävdar, att en mix av människor kan ge en förståelse för
varandra. Här kan det diskuteras om en förståelse för varandra kan minska rasism, diskriminering och
våld i samhället. Dock är det fler mekanismer än blandning av bostäder som påverkar dessa aspekter.
Som B påpekar går det inte bara att blanda upplåtelseformer för att få en mix av människor; det
måste också finnas en variation av boendekostnader och bostadsstorlekar. Att skapa ett
inkluderande samhälle och få en mix av människor är ett större problem än vad samhällsplaneringen
kan lösa ensam. Däremot kan samhällsplaneringen bidra med vissa delar, men som både Boverket
(2010) och Ström et al. (2017) lyfter fram så behövs det kombinerande åtgärder för att arbeta med
problemet. Gävle kommun försöker hitta vägar att kombinera åtgärder genom olika arbetsgrupper
och samarbeten, dock är det flera deltagare som säger att det brister i rutinerna kring samverkan och
att detta behöver förbättras. En del av deltagarna ser att planeringens bidrag kan vara att arbeta
med verktyg som markanvisningsavtal och exploateringsavtal för att skapa blandade
upplåtelseformer och prisklasser.
Det framgår under intervjuerna att Gävle kommun inte har ett fastställt arbetssätt, inom
samhällsplanering och fysisk planering, för att förbättra de sociala aspekterna i kommunen. Däremot
finns det en vilja hos deltagarna att förbättra arbetet, även om de inte har klarlagt hur det ska gå till
än. Deltagarnas vilja kan ses som en drivkraft och motor till förändring och att det finns möjlighet till
att förbättra arbetet med att skapa socialt hållbara städer, även om det under intervjuerna märks att
det finns olika syn på vad som kan och ska göras. Några av deltagarna säger att deras egenutvecklade
checklista kan bidra till att de sociala frågorna är närvarande i processen. Dock finns det inga rutiner
på hur checklistan ska användas och det kan resultera i att checklistan inte används som ett
processverktyg av alla på avdelningen. I intervjun kommer det även fram att det inte bara saknas
rutiner för checklistan utan även för arbetet med samverkan mellan olika avdelningar och i
utvecklingen av planerna. Det finns andra processverktyg som har utvecklats av andra kommuner,
som till exempel Social konsekvensanalys. En av deltagarna menar att de redan nu skulle kunna börja
med att använda sociala konsekvensanalyser men som F uttrycker det så saknas ”putten” att börja.
Detta kan relateras till vad E säger, att politikerna behöver avsätta pengar och tid till det sociala
arbetet. Men det krävs även att någon driver på och samordnar arbetet för att frågan ska hållas på
agendan. En tolkning av deltagarnas svar är att Gävle står i startgropen i vissa delar när det kommer
till arbetet med social hållbarhet. De har precis antagit ett socialt hållbarhetsprogram och detta
kanske kan hjälpa till med ”putten” att börja. För att detta program ska kunna driva på arbetet med
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social hållbarhet krävs en strategisk och uthållig implementeringsprocess som ska genomsyra hela
kommunkoncernen och dess samarbetspartners.

6.2 När i processen
Det finns en otydlighet i när i processen vilka socialt hållbara åtgärder kan utföras. Tolkningen av
deltagarnas svar är att de inte har en gemensam bild över vilka åtgärder som ska och kan behandlas i
vilken del av planprocessen. Om planerare i olika led tror att det är den andra som måste ta ansvaret
för frågan, finns risken att ingen kommer hantera vissa frågor och problem alls. Avsaknaden av en
definition av social hållbarhet kan vara en bidragande faktor till att processen är otydlig eftersom
hela begreppet är diffust och otydligt. En annan bidragande faktor kan vara att de olika begreppen
inte har samma innebörd för alla, till exempel kan tillgänglighet tolkas på olika sätt. Tillgänglighet kan
ses på en övergripande nivå som att alla i staden ska ha tillgänglighet till en viss plats eller till ett visst
område, där cykelvägar, kollektivtrafik och områdets koppling till andra platser kan ses som viktiga.
På en detaljnivå kan tillgänglighet till exempel handla om att det ska finnas ramper för personer med
funktionsvariationer eller att platsen upplevs som trygg så att alla vågar vistas på platsen.
Tillgänglighet kan även ses som en projekteringsfråga där markunderlag och belysning spelar in eller
som en byggnadsteknisk fråga där alla bostäder ska vara tillgänglighetsanpassade. Hur individen i
fråga tolkar begreppet kan påverka vilka åtgärder och arbetssätt som används eller inte används. Ett
exempel som kan lyftas från intervjusvaren är att deltagare B menar att planeringen för tillgänglighet
bör sker i projekteringsfasen för att det handlar om markunderlag och belysning, medan C säger att
planeringen för tillgänglighet kan ske i detaljplanefasen i form av placering av entréer och
placeringen av ramper. En tolkning kan vara att B ser de åtgärder som C pekar på som något annat än
tillgänglighet och hanteras ändå, men det finns också en risk att tillgänglighetsaspekterna inte
undersöks eftersom det är någon annans ansvar. En rekommendation är att:
•
•

Kommunen tydliggör var i processen vilka åtgärder kan hanteras.
Kommunen specificerar vad de stora värdeorden betyder och hur det kan brytas ner i
respektive del i processen.

Detta både för att tjänstepersonerna själva ska veta vilket ansvar och mandat de har men även för
att andra sektioner ska veta var i processen det finns möjlighet att påverka till ett gott och effektivt
samarbete. Här skulle Göteborgs SKA-verktyg kunna vara en möjlighet till att synliggöra processens
olika delar.
Som presenteras i litteraturstudien har både Örebro, genom Örebromodellen, och Skanska i
samarbete med Malmö stad, genom Social agenda, arbetat fram arbetsmodeller för att hantera de
sociala frågorna. I båda modellerna är samarbetet mellan kommun och exploatör en central del där
processen ska ske i samspel. I Social agenda skriver de att de sociala hållbarhetsmålen formades
genom ett samarbete mellan kommunen och exploatören. C lyfter i sin intervju att de i ett projekt
använt sig av ett arkitektteam för att skapa ett bättre samarbete mellan kommunen och
exploatörerna.

6.3 Prioriteringen av social hållbarhet
Hur den sociala dimensionen av hållbarhet prioriteras i samhällsutvecklingen är diskuterad.
Deltagarna menar att de sociala aspekterna prioriteras olika hos politiker, tjänstepersoner och
privata aktörer. Deltagarna säger att det är av stor vikt att politikerna prioriterar social hållbarhet för
att det ska gå att genomföra åtgärder och hitta nya arbetssätt. Deltagarna menar att det är det
politiska styret som avgör huruvida de sociala frågorna kan lyftas. De sociala aspekterna kräver ett
långsiktigt arbete, de åtgärder som utförs kan behöva tid för att utvecklas och för att få effekt. A tar
upp utmaningen med att marknaden har fått ansvaret för bostadsbyggandet. A menar att detta
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resulterar i att de ekonomiska aspekterna alltid kommer att väga tyngst och där de sociala
aspekterna går förlorade. B ser att privata aktörer har fått upp ögonen för de sociala frågorna.
Däremot säger C att det måste vara kommunen som har ansvaret för att prioritera de sociala värdena
eftersom exploatörerna alltid har ett vinstintresse att förhålla sig till. Örebro har genom
Örebromodellen försökt hantera detta genom ett stort markförvärv och en strategisk plan för
planläggning och markanvisning.

6.4 Utmaningar och möjligheter
Deltagarna ser ett stort spann av utmaningar och möjligheter. Det finns även en stor vilja hos
deltagarna att utvecklas och bli bättre på att arbeta med dessa frågor. Av de utmaningar som
deltagarna lyfter är det politiska styret och planprocessens olika skeden mest närvarande. Som
diskuteras i avsnittet ovan och som flera deltagare hävdar är det politiska styret oerhört viktigt för att
utvecklingen ska kunna gå framåt. Som E säger måste det finnas en tydlig politisk riktning och
ambition. Magnusson (2015) ser i sin undersökning att de ekonomiska intressena fått styra när det
inte funnits tillräckligt med styrmedel som möjliggjort utrymme för de andra målen. Som A ser det är
den nationella politiken en utmaning, som inte riktigt kan hanteras på kommunnivå, utan det är en
nationell fråga och även ett nationellt problem. Om och hur kommunen ska kunna hantera
utmaningen med en allmän liberalisering av bostadsbeståndet är en fråga som inte kan diskuteras
utan en politisk ståndpunkt och därför avslutas den diskussionen här.
Deltagarna ser även en utmaning i planprocessen. Vissa ser att samverkan och kunskapsbrist är en
utmaning medan andra ser att begränsningen i de olika planinstrumenten som en annan. En
utmaning som framkommer i analysen av deltagarnas svar är att de inte har en enhällig bild om när
vissa saker ska ske och vem som är ansvarig för vad. Som C skriver är detaljplanen för begränsad för
att påverka sociala frågor medan A tror att översiktsplanen inte är tillräckligt detaljerad för att
påverka sociala frågor. Om planerarna ständigt tror att det är någon annans ansvar kommer det inte
att ske någon förändring. Frågan är om ett tydliggörande av processen och en bättre kommunikation
skulle förbättra arbetet. Samverkans- och kunskapsbrist är också en utmaning som deltagarna lyfter.
D menar att det är svårt att veta hur olika sociala frågor ska prioriteras och F menar att kommunen
måste öka kunskapsgrunden.
Sammantaget ser deltagarna de största möjligheterna i att kommunen äger mycket mark och har
planmonopol samt att det finns möjligheter i att prova nya vägar. Flera av deltagarna lyfter att de
sociala frågorna blir allt mer närvarande i diskussionen och att det finns rum för nya och innovativa
lösningar. Att det finns en ambition och en vilja hos deltagarna kan ses som att det även finns
möjlighet att förbättra arbetet både uppifrån och underifrån.

6.5 Utvärdering av studiens metod
Som Bryman (2008) skriver riktas det kritik till kvalitativa metoder om att det är subjektiva, att de är
svåra att generalisera på andra objekt och att det finns en bristande transparens. Denna studie har
utförts med kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Det finns en stor risk att denna undersökning
blir subjektiv eftersom deltagarnas svar är tolkade av mig som person och som Bryman (2008) skriver
är det omöjligt att vid kvalitativ forskning vara helt objektiv. Det finns därför en risk att min tolkning
av svaren inte skulle stämma överens med en annans tolkning av svaren om de utförde samma
studie. En annan kritik som Bryman nämner är transparens i en kvalitativ studie, som betyder att det
ska finnas en öppenhet i vem som deltagit i studien och vad de sagt. Dock krockar det med vad både
Bryman (2008) och Kvale & Brinkmann (2014) skriver, att deltagarna har rätt till att vara anonyma
och att deras personuppgifter ska behandlas med försiktighet. En fördel med att låta deltagarna vara
anonyma är att deltagarna vet att de inte behöver försvara vad de sagt i framtiden och detta kan
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resultera i att deltagarna blir ärligare i sina svar. För att öka transparensen och ge en så objektiv bild
som möjligt har svaren i resultatet beskrivits så ordagrant som möjligt och deltagarens egna ordval
har i största möjliga mån använts.
I litteraturstudien skapas en sammanställning av de olika författarnas definition av social hållbarhet.
Denna sammanfattning skulle kunna ha sett annorlunda ut i fall andra författares definitioner
används i litteraturstudien. Som nämns i metoden har sökningen av materialet till litteraturstudien
skett genom olika sökmotorer och med olika sökord och litteraturen som användes i detta avsnitt har
haft en hög citeringsgrad. Eftersom sammanställningen av definitionen av social hållbarhet används
som referens i resultat- och analysavsnittet samt i diskussionsavsnittet kan valet av litteratur i
litteraturstudien påverka det presenterade materialet. Som presenteras i metoden användes semistrukturerade intervjuer i denna studie. Till skillnad från strukturerade intervjuer eller enkätstudier är
styrkan med semi-strukturerade intervjuer att det finns utrymme och möjlighet att ställa följdfrågor
och därigenom få ett djupare och mer ingående svar (Bryman, 2008). Dock medföljde detta också att
alla deltagare inte fått exakt samma frågor. Hade en strukturerad form av intervju använts finns det
risk att svaren inte hade blivit lika utförliga.
Valet av deltagare skedde genom att detaljplaner, och därigenom dess planhandläggare, valdes ut
från Gävle kommuns hemsida och dess sida ”Pågående projekt”. Under en av intervjuerna berättade
en deltagare att hemsidan inte är uppdaterad och att det finns nyare planer som inte är publicerade.
Hade urvalet baserats på en uppdaterad lista finns det möjlighet att andra deltagare hade valts ut.
Huruvida detta skulle ha påverkat resultatet är svårt att säga men eftersom många av deltagarna
hade enhälliga svar kan det antas att det inte skulle ha haft en stor påverkan.
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7 Slutsats
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser kortfattat. Kapitlet avslutas med ett avsnitt med förslag
på vidare forskning. Nedan kommer studiens frågeställningar och dess slutsatser i relation till Gävle
kommun kortfattat att presenteras.
Hur definieras social hållbarhet i svensk kommunal kontext?
•
•
•

Gävle kommun har ingen enhällig definition för social hållbarhet.
Det finns ingen enhällig syn på om det borde finnas en enhällig definition.
Deltagarna i Gävle kommun definierar social hållbarhet som:

(De mörkmarkerade orden är de som de intervjuade lyfte i deras definition. De ljusmarkerade är frånvarande från deltagarnas
svar.)

Hur arbetar samhällsplanerare och planhandläggare för att uppnå social hållbarhet med hjälp av
översiktsplan och detaljplan?
•
•
•
•

Gävle kommun har inget utarbetat arbetssätt för att förbättra den sociala hållbarheten.
Gävle kommun har vid ett antal gånger använt analyser för att få kunskap om nuläget.
Det finns en vilja hos Gävle kommun att förbättra arbetet med social hållbarhet.
Det finns en vilja hos deltagarna att prova nya verktyg och arbetssätt för att öka den sociala
hållbarheten.

Vilka utmaningar och möjligheter finner samhällsplanerarna och planhandläggarna för att uppnå
social hållbarhet?
•
•
•
•
•

Gävle kommun behöver en tydlig politisk riktning och ambition för social hållbarhet.
Gävle kommun behöver öka samarbetet inom och mellan olika sektorer.
Gävle kommun behöver öka kunskapsgrunden om social hållbarhet och dess åtgärder.
En möjlighet är att det finns utrymme för att prova nya verktyg.
En möjlighet är att kommunen äger mycket mark och har planmonopol.
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8 Vidare forskning
Det finns många olika aspekter av social hållbarhet som vore intressant att undersöka i vidare
forskning. Som flera av deltagarna säger ser de ett större intresse för dessa frågor och de tror att de
sociala aspekterna kommer bli mer närvarande i framtiden. Under studiens gång antogs ett nytt
styrdokument för social hållbarhet – Socialt hållbarhetsprogram – och som nämns ovan ges intrycket
från deltagarna av att Gävle står i startgroparna gällande arbetet med social hållbarhet i
planprocessen, även om vissa frågor har hanterats under lång tid. Det vore intressant att utföra
samma studie om fem år och se om definitionen, åtgärderna och arbetssättet har förändrats.
Det finns en otydlighet i vilka mål, beslut och åtgärder som kan utföras och fattas i vilken del av
processen. Vissa menar att en del åtgärder måste beslutas om tidigt i processen medan andra frågor
inte kan få fäste förrän sent i processen. För att kunna tydliggöra vilka åtgärder, mål och beslut som
ska och kan utföras i vilken del av planprocessen skulle det vara intressant att göra en studie om:
•

•
•

Vilka mål, beslut och åtgärder ska fattas och utföras i vilken del av planprocessen –
övergripande planering, översiktsplan, mark och exploatering, fördjupad översiktsplan,
program, detaljplan, projektering.
Vilka mål, beslut och åtgärder har störst effekt i vilken del av processen.
Vilka mål, beslut och åtgärder behöver antas för att nästa tjänsteperson i nästa del av
processen ska kunna arbeta mot förbättrade sociala åtgärder.

Idag kommer kommuner som Göteborg och Örebro fram med olika verktyg och modeller för hur
arbetet med social hållbarhet skulle kunna utföras. Det vore intressant att undersöka vad och om de
verktyg som nämns i denna studie har haft för effekt på utvecklingen ur ett socialt perspektiv.
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10 Bilaga
10.1 Intervjuguide
Intervjuteman
•
•
•
•
•

Definition
Syfte, mål och genomförande
Metoder och verktyg
Samarbeten och samverkan
Utmaningar och möjligheter

Intervjufrågor
Definition
1. Vad är din definition av social hållbarhet?
2. Anser du att man kan förbättra social hållbarhet med samhällsplanering och fysisk planering
3. Vilka sociala aspekter har du som planerare möjlighet att påverka med samhällsplanering?
Syfte, mål och genomförande
4. Vad var planens huvudsyfte enligt dig/er?
a. Kan det kopplas till social hållbarhet?
5. Hur har ni försökt uppnå dessa?
6. Vilka mål, anser du, att denna plan har för att uppnå social hållbarhet?
7. Hur har ni försökt uppnå dessa?
8. Anser du att målen uppfylldes?
a. I sådant fall hur?
9. Anser du att denna plan kan bidra till social hållbarhet i staden i stort i relation?
10. Hur prioriteras social hållbarhet i planen?
11. Vilka sociala och fysiska åtgärder kan kopplas till social hållbarhet?
Metoder och verktyg
12. Har ni använt några metoder, verktyg eller arbetssätt i arbetet för förbättrad social
hållbarhet? T. ex, analyser, SKA?
a. I fall ja, vilka och
i. Har de fungerat?
ii. Lätt eller svårt?
iii. Gav det er den info ni vill ha?
iv. Behövdes mer kunskap?
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v. Vad saknades?
13. Har ni använt några strategiska program för att skapa riktning för er plan?
a. I sådant fall hur?
b. Vilka delar av processen är dessa strategier närvarande?
Samarbeten och samverkan
14. Samverkade ni med andra enheter/ avdelningar för att lösa problem kopplat till
stadsbyggnad och social hållbarhet i denna plan?
a. Om ja,
i. Vilka?
ii. När i processen?
15. Involverades andra aktörer t. ex. arkitekter, exploatörer, medborgare i denna plan i arbetet
för förbättrad social hållbarhet?
a. Om ja,
i. Vilka?
ii. När i processen?
Utmaningar och möjligheter
16. Är det något i denna plan som strider mot målen för social hållbarhet?
17. Hur upplever du arbetet med social hållbarhet?
18. Har det funnits utmaningar för att skapa social hållbarhet i denna plan?
a. Om ja,
i. Vilka
ii. När i processen?
b. Hur skulle du/ni kunna arbeta med den utmaningen?
19. Vad ser du för möjligheter, i er process, att förbättra arbetet med social hållbarhet?
a. Metoder
b. Samarbeten
c. Kunskap
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