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Förord 

Denna uppsats är ett examensarbete i kulturgeografi på samhällsplanerarprogrammet vid 

Örebro universitet. Arbetet har genomförts av Emma Andréasson Jakobsson och Frida 

Ekström under vårterminen 2018. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng.  

Modellerna är framtagna av författarna till uppsatsen om inte annat anges.  
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Vi vill framföra ett varmt tack till alla som stöttat oss i vårt arbete med denna uppsats och ett 

särskilt tack till vår handledare Eva Gustavsson för all hjälp och vägledning. 
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Sammanfattning 

Detta är en dokumentanalys av Örebro kommuns nya översiktsplan 2018. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka om den nya översiktsplanen planerar för de ekologiska, ekonomiska och sociala 

dimensionerna av hållbarhet samt om kommunen tar hänsyn till de globala, nationella, regionala och 

kommunala krav och mål som finns för den hållbara utvecklingen i fysisk planering. Detta 

undersöktes genom en hållbarhetsanalys av översiktsplanen. Begreppet hållbar utveckling genomsyrar 

hela uppsatsen men eftersom det är vagt och inte har en tydlig definition inleddes arbetet med att ta 

fram en egen analysmodell. Modellen grundar sig på tidigare forskning och egna tankar kring hållbar 

utveckling. För att förstå hur arbetet med hållbar utveckling är uppbyggt valdes att belysa Agenda 

2030, de nationella miljökvalitetsmålen, Region Örebro läns utvecklingsstrategi, mål och visioner för 

att till sist presentera Örebros översiktsplan genom hållbarhetsdimensionerna ekologisk, ekonomisk 

och social.  

Innehållet i Örebros översiktsplan visade ett stort och omfattande planeringsarbete kring begreppet 

hållbar utveckling. Däremot fanns det inte alltid skrivet utan i flera fall återfanns det mellan raderna. 

Resultatet av analysen visade att de globala och nationella målen genomsyrar kommunens fysiska 

planering men nämns endast i text en enda gång utan någon specifikt utpekad planering för att uppnå 

dem. Det visade sig också att ingen av dimensionerna ekologisk, ekonomisk eller social hållbarhet 

uppnås till fullo i Örebros översiktsplan enligt analysmodellen. 
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1. Inledning och bakgrund 
 

I Örebros nya översiktsplan kan man läsa att Örebro kommun växer som aldrig förr. Stadens 

befolkningstillväxt sker bland annat för att antalet födda överstiger antalet döda men även för att fler 

väljer att flytta till staden. En anledning till den stora inflyttningen är på grund av kommunens 

geografiska läge i mitten av Sverige. Det geografiska läget har också bidragit till att flera verksamheter 

etablerat sig i Örebro och det har sin tur har skapat flera arbetsmöjligheter som lockat till sig fler 

invånare (Örebro kommun 2018a) (Örebro kommun 2018h). Att staden växer ser Örebro kommun 

som något positivt då det bidrar till att staden utvecklas med service, handel, bostäder och 

verksamheter (Örebro kommun 2018h).  

Samtidigt ställer Örebros befolkningstillväxt stora krav på kommunen. Det krävs flera nya bostäder, 

arbetsplatser och mötesplatser som kan möta invånarnas behov och intressen och samtidigt nå upp till 

kommunens mål och visioner. Några av kommunens mål är att alla invånare ska trivas i kommunen, 

att verksamheter och föreningar ska kunna utvecklas och växa samtidigt som de värnar för en rik 

biologisk mångfald (Örebro kommun 2018h). Information om hur kommunen ska uppnå sina mål 

finner man i kommunens översiktsplan. Översiktsplanen har som utgångspunkt att spegla den fysiska 

planeringen för kommande 25 år med god framförhållning men är som regel alltid en pågående 

process. Kommunen har även nationella krav att förhålla sig till i översiktsplaneringen. I Plan och 

bygglagens 3 kap står det skrivet: 

“1 § Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.  

2 § Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 

fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden 

ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras” (SFS 

2010:900).  

Örebro kommuns tidigare översiktsplan Vårt framtida Örebro trädde i kraft år 2010 och var tänkt att 

spegla de kommande 25 åren men har nu reviderats och ett nytt förslag till översiktsplan antogs av 

kommunfullmäktige den 25 april 2018. Vårt framtida Örebro var alltså knappt åtta år när det nya 

förslaget till översiktsplan antogs och detta har väckt vårt intresse.  

Varför är det så att Örebro väljer att revidera sin översiktsplan och ersätta den med en ny efter bara 

åtta år? Kan det vara så att kommunen har uppmärksammat processer i samhället som de inte hade 

planerat för? Eller har de upptäckt brister i den tidigare översiktsplanen efter att nya krav och nya 

behov uppkommit och man då vill behålla och arbeta för hållbar utveckling trots dessa förändringar? 

Just hållbar utveckling har blivit ett populärt begrepp senaste åren och därför undrar vi om Örebros 

nya översiktsplan planerar för en hållbar utveckling. Detta har vi valt att undersöka i denna uppsats 

genom att göra en hållbarhetsanalys av översiktsplanen. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Det vi vill undersöka är om Örebros nya översiktsplan uppfyller globala, nationella, regionala och 

kommunala krav och mål för arbetet med hållbar utveckling, och då med inriktning på social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

Syftet är att utifrån vår egen analysram, med en sammanfattad bild av vad hållbar utveckling innebär, 

undersöka om hållbarhetsarbetet genom de tre dimensionerna prioriteras i den nya översiktsplanen. Vi 

kommer även undersöka om den nya översiktsplanen gynnar målsättningen att uppfylla de nationella 

miljömålen och Agenda 2030. Det övergripande syftet med uppsatsen är att studera i vilken mån en ny 

översiktsplan bidrar till att göra kommunen mer hållbar. 

Det vi vill ha svar på i vår uppsats är följande frågor: 

1.   Vad menar Örebro kommun är hållbar utveckling i den nya översiktsplanen?  

2.   Hur planerar Örebro kommun för de ekologiska-, ekonomiska- och sociala     

hållbarhetsdimensionerna i översiktsplanen, utifrån vår egen analysram?  

3.   Hur framkommer det att Örebro kommun svarar upp mot de nationella miljömålen i 

översiktsplanen?  

3. Metod 

 
Hållbarhetsanalysen kommer att göras genom en dokumentanalys av Örebros nya översiktsplan, där 

hållbarhet undersöks ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Tanken är att göra en 

helhetsanalys med kvalitativ ansats i dokumentanalysen med sikte på att få en sammanhållen 

uppfattning av insamlad information (Holme och Solvang 1997:141). 

Analysen av hållbarhet i översiktsplanen startades med ett urval av information samt genomläsning av 

teoretiskt och empiriskt material. Vi insåg vid formuleringen av våra frågeställningar att innehållet i 

dem kan komma att behöva definieras innan vi kan hitta korrekt ställda frågor. Det innebar till en 

början att begreppet hållbar utveckling behövde definieras för att veta exakt vad det var vi sökte i vårt 

material. Örebro kommuns tankar om vad hållbar utveckling är jämfördes med den teoretiska 

definitionen i litteratur, tidigare forskning, via dokument på kommunens hemsida samt myndigheter 

som exempelvis Boverkets hemsida. En analysram togs fram där vi bestämde oss för vad begreppet 

hållbar utveckling kommer innebära i denna uppsats. Den resulterade i en modell som visar det tre 

dimensionerna av hållbar utveckling; ekologisk, ekonomisk och social. Redan under inläsningen av 
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översiktsplanen har vi förhållit oss till vår gemensamt utvalda definition av hållbar utveckling för att 

kunna läsa mellan raderna och inte endast söka orden hållbar utveckling i dokumenten. 

För att göra dokumentanalysen används översiktsplanen och dess underdokument, kommunala mål 

som kopplas samman med de översiktliga visionerna i Agenda 2030 samt Riksdagens miljömål. 

Genom jämförande studier vill vi undersöka om Örebro kommun har något resonemang om hållbar 

utveckling i översiktsplanen. Vi analyserar om den stämmer överens med vår definition av hållbar 

utveckling och på vilket sätt man planerar och bearbetar begreppet. Vi söker även efter nya synsätt 

inom hållbar utveckling genom att lägga samman alla olika vinklar och perspektiv för att möjligen 

kunna utöka vår egen analysram. 

Fördelar med att göra en dokumentanalys är att underlaget vi utgår ifrån finns svart på vitt. 

Dokumenten som studeras kommer att finnas kvar för vidare forskning och andra forskare kommer att 

kunna göra samma studie som vi gör vilket kan legitimera vår uppsats. Detta ser vi som en positiv 

aspekt. Det finns flera svårigheter med att göra en dokumentanalys, bland annat att svaren på frågorna 

är tolkningsbara. Holme och Solvang (1997) menar att “All kunskapsutveckling sker utifrån en viss 

uppsättning värderingar”, så skulle andra forskare göra samma studie skulle de realistiskt kunna få ett 

annat resultat än oss på grund av andra intressen eller tolkningar av begreppet hållbar utveckling. För 

att göra en korrekt analys krävs en bra analysram, med förklaringar på vad vi förhåller oss till inom 

begreppet hållbar utveckling (Holme och Solvang 1997:33). 

En annan nackdel med att göra en dokumentanalys av endast en kommuns översiktsplan kan vara att 

man lätt dras med i det man finner positivt vilket har gjort att vi fått undersöka allt valt material med 

kritiska ögon. En jämförande analys mellan två kommuner hade kanske tydliggjort arbetet med hållbar 

utveckling i översiktsplanerna. Ytterligare en nackdel är att vi inte kan vara helt säkra på om vi missat 

någon negativ aspekt då kommunen kan undanhålla viss information i de dokument vi undersöker eller 

vinkla den till sin fördel. Holme och Solvang (1997) diskuterar hur viktigt det är att kunna lita på 

informationen trots att intrycken i den kan tolkas olika (Holme och Solvang 1997:94-95). Detta har vi 

försökt att bortse ifrån genom att i analysen endast rikta in oss på hållbar utveckling så som 

kommunen beskriver den, samt att vi “läser mellan raderna” i de delar av texten som vi anser faller in 

under vår definition av hållbar utveckling.  

Vår analysram är en utarbetad modell av vad vi anser är relevanta definitioner inom hållbar 

utveckling. För att nå syftet med uppsatsen bör vi förhålla oss till den. Modellen är baserad på 

sammantagna tolkningar av forskning, våra tidigare erfarenheter från vår utbildning inom 

samhällsplanering samt de dokument som vi utgår ifrån i uppsatsen, det vill säga tankarna i Örebro 

kommuns översiktsplan om vad hållbar utveckling är. 

Söktermer: Hållbar utveckling, Sustainable development, Agenda 2030, miljömål, översiktsplan, 

general plan, planning for sustainable development  
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Databaser: Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) efter tidigare forskning samt Mediearkivet efter 

vetenskapliga tidskrifter. 

3.1  Avgränsningar 
 

Begreppet hållbar utveckling är vagt och har inte någon tydlig definition vilket förmodligen väckt ett 

stort intresse hos många forskare och resulterat i en stor mängd litteratur kring ämnet. Detta har gjort 

att vi behövt avgränsa oss i litteraturen. Det är i princip omöjligt att presentera allas syn på hållbar 

utveckling och därför har vi valt att endast presentera de forskare och författare som vi anser ha en 

intressant och relevant syn på hållbar utveckling.  

Vi har valt att undersöka de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, då vi har 

funnit bra ramar för hur vi anser att dessa ska definieras. Dock har vi varit tvungna att avgränsa oss till 

hur många aspekter varje dimension ska innehålla. Det finns ett flertal till aspekter som vi anser vara 

viktiga i hållbarhetsarbetet som vi inte har med som aspekt i någon av dimensionerna men som 

kommer belysas i uppsatsen ändå. Dessa aspekter är bland annat boende, utbildning, jordbruk/odling 

och infrastruktur/ kollektivtrafik. 

 

Örebros nya översiktsplan bygger på flera underdokument i form av mål- och styrdokument vilket gör 

att översiktsplanen i sin helhet blir otroligt stor. Detta har bidragit till att vi inte har möjlighet att 

analysera allt som ingår i planen utan måste avgränsa oss till vissa delar av den. Det leder till att vår 

hållbarhetsanalys kan bli bristande när vi endast analyserar delar ur planen. Dokumenten som är 

kopplade till Örebro kommuns översiktsplan undersöks endast om de är nämnda i översiktsplanen och 

vi har valt att inte leta efter andra nya dokument eller policys, utöver dessa. Detta för att begränsa oss 

vår analys till hur just Örebro kommun använder sina dokument. Vi kommer inte att jämföra 

kommunen med andra kommuner i vår uppsats på grund av begränsad tidsram, även om det säkert 

hade kunnat ge oss bättre förståelse i kommuners arbete med hållbar utveckling.  

I bifogad modell över dokumenten som översiktsplanen bygger på syns en avgränsning av vilka 

dokument vi valt att inte ta med i vår analys. De vi valt att inte undersöka är överstrukna i modellen. 

Det finns ytterligare underdokument till vissa av de dokument vi undersökt i modellen men på grund 

av tidsbrist har vi valt att nöja oss med två led underdokument till översiktsplanen. Vi anser att vår 

bild av kommunens arbete har kunnat beskrivas i dessa två nivåer. 

3.2 Begreppsförklaring 

 
För att ge läsaren en tydligare bild av innehållet och bättre möjligheter att hitta en röd tråd i texten 

följer här en förklaring på en rad begrepp som diskuteras i uppsatsen. Begreppen är återkommande 
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genom hela texten och har en viktig roll i arbetet med en hållbar utveckling. Flera av dem ingår i vår 

modell av de tre dimensionerna av hållbarhet och förklaras mer ingående där. Förklaringarna är 

hämtade från Örebro kommuns översiktsplan (Örebro Kommun 2018f). 

Biologisk mångfald - Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung och i alla 

miljöer, såväl på land som i vatten, och de ekologiska sambanden som finns mellan organismerna. 

Förnybar energi - Energi som kommer ur naturliga processer i naturen som till exempel vindkraft, 

vattenkraft eller solenergi. 

 

Förtätning - Nybyggnation inom eller i nära anslutning till tätort som bidrar till högre befolknings- 

och/eller bebyggelsetäthet i hela eller del av staden. 

Gröna stråk - Korridorer med grönska som gynnar spridning mellan två isolerade livsmiljöer för arter 

och som samtidigt kan användas av människor för rekreation. 

Grönstruktur - All yta som inte är hårdgjord, exempelvis- parker och andra grönområden. 

 

Markanvändning - Den funktion ett geografiskt område har, utifrån hur marken används. 

Markanvändningen kan exempelvis vara grönområde eller bostadsområde. 

 
Miljöbalken - Central miljölag som trädde i kraft 1999 och samlar och har skärpt den tidigare 

miljölagstiftningen. Det övergripande syftet med miljöbalken är att främja en långsiktigt hållbar 

utveckling. 

 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - Processen att identifiera, förutse, utvärdera samt förebygga 

miljömässiga, sociala och övriga relevanta konsekvenser av en föreslagen exploatering innan 

avgörande beslut är tagna. Rimliga alternativ ska identifieras, beskrivas och bedömas. 

Miljökonsekvensbeskrivning används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad 

verksamhet kan medföra. 

Måldokument - Politiskt antagna mål för kommunens framtid inom olika områden. 

Planläggning - Planering av mark- och vattenanvändning samt utveckling av bebyggelse och 

anläggningar. 
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Plan- och bygglagen (PBL) - Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och 

vatten samt om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans 

frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god 

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

Socioekonomi - Samlingsbegrepp för utbildningsnivå, yrkesstatus och inkomstnivå. 

 
Tillgänglighet - Möjlighet för en viss grupp att vid en viss tidpunkt kunna nå en viss plats eller 

funktion. Avstånd, tid och kostnad är parametrar som brukar tas med i beräkningen. Ordet 

tillgänglighet används även i betydelsen tillgänglighet för funktionshindrade. 

Upplåtelseform - Sättet att förfoga över en bostad. I Sverige finns tre olika former; hyresrätt, 

bostadsrätt och äganderätt. 

 

Översiktsplan (ÖP) - Kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvändning 

(bebyggelse, transporter, jord- och skogsbruk m.m.) ska utvecklas på sikt. Översiktsplanen 

introducerades med plan- och bygglagen (PBL) år 1987 och ersatte flera äldre översiktliga planformer. 

Översiktsplanen är, till skillnad från detaljplanen, inte juridiskt bindande. 

 

4. Disposition 
Uppsatsen har disponerats enligt följande; 

 
I bakgrunden presenteras Örebro kommun, vilka utmaningar kommunen står inför i planeringsarbetet 

och vad som lockade oss att undersöka hållbar utveckling i Örebro kommuns översiktsplan. Därefter 

beskrivs syftet med uppsatsen samt våra frågeställningar. Metodavsnittet förklarar hur vi gått tillväga i 

vårt arbete och presenterar att vi gjort en analysram för att få en tydlig struktur på vår definition av 

hållbarhet och hållbar utveckling. Metodavsnittet följs av vilka avgränsningar vi behövt göra, både på 

grund av den problematik ett vagt begrepp som hållbar utveckling medför men också på grund av 

kommunens omfattande innehåll i översiktsplanen. I nästkommande avsnitt tydliggörs 

begreppsförklaringar som reder ut eventuella fackord som återfinns i uppsatsen.  

 

I kapitel fem utreds hållbar utveckling som teoretiskt begrepp och hur det kan definieras och tolkas. 

Tidigare forskning inom ämnet undersöks och beskrivs. Här återfinns även vår analysram och 
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modellförklaring som visar hur vi har flätat samman teori, tidigare forskning och egna tolkningar av 

hållbar utveckling. Följande avsnitt i uppsatsen är en presentation av utgångsläget för vår uppsats; vad 

är egentligen en översiktsplan, varför behövs den och hur arbetar kommunen med den? Vi börjar på 

global nivå med FNs riktlinjer och Agenda 2030 för att sedan presentera de nationella miljömålen 

samt regionala och kommunala mål. Dessa syftar till att ge en inblick i vad Örebro kommun har att 

förhålla sig till i sitt arbete med översiktsplanen. I presentationen nämns även vår modell över alla 

dokument vi undersökt kopplat till översiktsplanen. Modellen visar på komplexiteten i arbetet med 

planen och finns bifogad som bilaga på sista sidan i uppsatsen.  

 

Därefter beskrivs kommunens arbete med hållbar utveckling och detta avsnitt är indelat efter 

hållbarhetens dimensioner; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. För att kunna ge läsaren ett axplock av 

vad som kan ingå i varje dimension har vi delat upp dimensionerna efter aspekterna i vår analysram. 

Sista avsnittet är en analys av det studerade materialet, även den indelad i de olika definitionerna av 

hållbar utveckling för att förtydliga analysen av kommunens arbete med hållbarhet i översiktsplanen. 

Avslutningsvis redovisas resultatet av vår analys samt våra slutsatser där vi även diskuterar om vi fått 

svar på frågeställningarna och ger förslag på vidare forskning. 

5. Hållbar utveckling 
 

Konceptet hållbarhet är inget nytt, människor har alltid försökt påverka sin omgivning för att kunna 

skapa bättre livsvillkor vilket skulle kunna förklaras som en strävan efter en hållbar utveckling 

(Gunder 2006). Målsättningen för dagens samhälle är att alla människor ska ha möjlighet till goda 

levnadsvillkor i flera generationer framöver, men planeten har begränsade resurser vilket försvårar den 

möjligheten. För att framtida generationer ska kunna få sina behov tillgodosedda, med samma 

levnadsvillkor som dagens generation, krävs en hel del arbete med det som i denna uppsats kommer 

att benämnas hållbar utveckling (WCED 1987). 

Den tidigare forskning som kommer att nämnas i denna uppsats anspelar på hållbar utveckling kopplat 

till fysisk planering utifrån de i teorin nämnda dimensionerna. En publikation är populärvetenskaplig 

litteratur och är finansierad av Formas som är ett forskningsråd för hållbar utveckling och bidrar med 

medel till forskning inom detta ämne. Formas menar att “forskning för hållbar utveckling, exempelvis 

inom miljö, hälsa och åtgärder för en övergång till en cirkulär ekonomi, är centralt för framtida 

ekonomisk tillväxt och välstånd” (Formas 2015).  

 

Följande avsnitt tar avstamp i Brundtlandrapportens redogörelse för vad den menar är definitionerna i 

hållbar utveckling. Brundtlandrapporten publicerades år 1987 av FN:s världskommission för miljö och 

utveckling. Det var i samband med rapporten som begreppet hållbar utveckling fick internationell 



12 
 

spridning och förklarades då; “Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (WCED 1987:41). 

För att lättare definiera ”hållbart” finns det i Brundtlandrapporten tre dimensioner av hållbarhet; 

social, ekonomisk och ekologisk som tillsammans ska bidra till en helhet. Social hållbarhet handlar 

grundläggande om mänskliga rättigheter, ekologisk hållbarhet om att hushålla med planetens resurser 

och den ekonomiska hållbarheten handlar om att motverka fattigdom och att ha en hållbar produktion 

och konsumtion som inte ger några negativa konsekvenser för social eller ekologisk hållbarhet 

(WCED 1987). 

Ett ofta använt sätt att illustrera de tre dimensionerna i hållbar utveckling är genom denna illustration: 

 

                 

Figur 1. Hållbarhetsdimensioner. (Folkhälsomyndigheten 2014) 

Exakt samband mellan dessa dimensioner eller vilka konkreta åtgärder som måste göras för att nå 

hållbar utveckling är lite mer komplext. Eric Swyngedouw (2007) beskriver en paradox inom hållbar 

utveckling, där han menar att “problemen” som vi planerar motverka i och med hållbar utveckling är 

så pass stora att det inte finns någon bra generell lösning där alla dessa dimensioner är medräknade. Vi 

vill återställa miljön som vi i nuläget förstör, vilket är en del av arbetet med den ekologiska 

hållbarheten, samtidigt som vi vill ha tillväxt och strävar efter bättre teknologi med den ekonomiska 

dimensionen av hållbarhet genom att använda resurserna. Paradoxen blir då att det finns motsättningar 

i dimensionerna av hållbarhet, som hela tiden beskrivs som samverkande för att nå hållbar utveckling 

(Swyngedouw 2007:13f).          

Trots detta behövs någon form av konkretisering av arbetet med att skapa en bättre livsmiljö samt att 

kunna binda politiska mål på, vilket även förklarar varför hållbarhetsbegreppet är så populärt än idag. 

Vilken tyngd de olika dimensionerna har skiljer sig ofta efter vilken bakgrund den som tar sig an 

begreppet har. Krugman (1991) diskuterar i Increasing Returns and Economic Geography att en god 

samhällsekonomi kan skapa förutsättningar för att uppnå en hållbar utveckling. Det krävs att samhället 
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kan erbjuda en god och hållbar sysselsättningsgrad samt en rättvis fördelning och en god ekonomisk 

tillväxt. Den ekologiska aspekten berör bland annat hushållning av naturresurser och den biologiska 

mångfalden men också samhällets kulturhistoriska värden. De sociala aspekterna handlar om att skapa 

ett tillgängligt, tryggt och delaktigt samhälle för alla oavsett etnicitet, ålder, kön och sexuell läggning. 

Det handlar även om att samhället erbjuder en god boendemiljö med möjligheten att välja olika 

boendeformer och närhet till grönområden och service. Finns det en balans mellan dessa dimensioner, 

finns det även en god möjlighet för att nå en process av hållbar utveckling (Boverket 2017a).  

Ett väldigt brett angripningssätt skulle kunna vara att den sociala dimensionen är målet, den 

ekonomiska dimensionen är medlet och den ekologiska dimensionen är ramen vilket även verkar vara 

en tanke hos många forskare. Dahl (2017) diskuterar detta synsätt i sin avhandling om den ekonomiska 

dimensionen i stadsutveckling (Dahl 2017:31,45-46). För att den hållbara utvecklingen ska 

förverkligas så krävs god planering för den, vilket bland annat sker i kommunernas översiktsplaner, 

och då genom de tre dimensionerna (Boverket 2017b).  

Efter Brundtlandrapporten har sökandet efter en precis definition av begreppet hållbar utveckling 

pågått. Hållbar utveckling som koncept har haft ett stort genomslag men meningarna om vad 

begreppet innebär går isär än idag. Flera forskare har försökt ta fram ett mer vetenskapligt användbart 

begrepp av hållbar utveckling men på grund av olika intresseområden har det inte gått (Dryzek 

2013:148). 

5.1 Hållbar utveckling som process 
 

Dagens samhälle har stora miljöproblem som främst bottnar i stora ekonomiska skillnader. Ekonomin 

styr över människors agerande och sociala relationer som sedan kan leda till en mer ohållbar värld. För 

att motverka detta bör det skapas en långsiktig ekonomisk tillväxt som värnar om resursanvändningen. 

Finns det en långsiktig ekonomisk tillväxt så finns också förutsättningarna för samförstånd mellan 

sociala grupper och individer, vilket är en viktig förutsättning för en process av hållbar utveckling 

(Krugman 1991:486-499).  

Att skapa denna hållbara process är en stor utmaning för världen men den är inte helt omöjlig att nå 

om bara viljan finns. Vi har redan idag öppnat upp för förändring även om vi har en lång väg kvar för 

att nå processen. Vi måste skapa en ständigt pågående process som bidrar till att förändra ohållbara 

beteenden och normer till hållbara. I Brundtlandrapporten förklaras hållbarhet som process så här: 

“Yet in the end, sustainable development is not a fixed state of harmony, but rather a 

process of change in which the exploitation of resources, the direction of investments, 

the orientation of technological development, and institutional change are made 
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consistent with future as well as present needs” (WCED kap I. 3.30).  

 

Det är inte bara ekonomin som är boven till miljöproblemen utan det är även människors 

vardagsbeteenden. För att förändra dessa ohållbara beteenden så krävs det bland annat en strängare 

politik som styr invånarna till en mer hållbar livsstil. Politikerna besitter makten att kunna stifta våra 

regler och lagar och det är lagarna som kan styra folket mot en hållbar utveckling. Detta förtydligar 

Christer Sanne (2012) i sin rapport Hur kan vi leva hållbart 2030 där han även förklarar att hållbar 

utveckling är en process av förändringar i mänskligt beteende. Han menar att vi kan uppnå denna 

process av hållbar utveckling genom att folket accepterar en förändring i deras vardag och det skulle 

de kunna göra genom en stramare politik och lagstiftning (Sanne 2012:85). 

Även forskaren John Dryzek (2013) förklarar att det krävs en förändring och då med fokus på det 

sociala beteendet. Han menar att vi behöver skapa nya bättre mönster där människors välmående ska 

väga mer än pengar och konsumtion. Dryzek menar alltså att om de sociala relationerna kunde ersätta 

den ohållbara konsumtionen skulle vi närma oss en mer hållbar utveckling. Dryzek förklarar att det 

behövs ett större samarbete mellan folket, experterna och marknaden för att uppnå en hållbar 

utveckling. Folket behöver bli engagerade och vägledda av experterna i miljöfrågorna och förstå att 

varje enskild individ gör skillnad. Samtidigt måste marknaden förändras till det bättre och bidra till en 

mer hållbar konsumtion genom att endast erbjuda varor och tjänster som är miljövänliga och hållbara i 

längden (Dryzek 2013:10, 75, 99, 101). 

John Blewitt (2015) beskriver hållbar utveckling som en process där man gör återkommande omtag i 

vad som är hållbart över tid. Blewitt (2015) belyser att de tre aspekterna ekologiskt, ekonomiskt och 

socialt är lika viktiga. Han menar även att principen om de tre definitionerna handlar om varje 

människas rätt till ett värdigt liv. Den ekologiska aspekten kan ses som en yttre gräns för vad 

människan har att förhålla sig till samtidigt som den ekonomiska aspekten bidrar med medel till att 

bibehålla social och miljömässig hållbarhet. Han förklarar processen som att hållbarhet skapas, formas 

och främjas genom hur vi kommunicerar och handlar och att hållbar utveckling kommer uppstå genom 

att vi reflekterar över våra vardagliga beteenden, känslor och förväntningar (Blewitt 2015:2-3). 

                                                                                          

Även Inger Björneloo (2008) som är lektor vid Göteborgs universitet och forskare inom hur begreppet 

hållbar utveckling kommuniceras menar att begreppet hållbar utveckling är som ett pågående bygge 

som troligtvis aldrig blir riktigt klart. Detta på grund av att det är ett nytt begrepp som tidigare 

generationer inte har så mycket erfarenhet av. Hon skriver bland annat “Det finns ingen given väg till 

hållbar utveckling. Det är själva resan som är målet”(Björneloo 2008:49). Hon menar att undervisning 

om hållbar utveckling ska främja att man “lever som man lär” framförallt genom deltagande i olika 

sociala sammanhang snarare än att endast läsa sig till kunskapen (Björneloo 2008:49). Detta innebär 
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alltså att ny kunskap kommer att utvecklas i takt med att nya generationer får erfarenhet utifrån sina 

perspektiv, vilket också kan tolkas som att hållbar utveckling kan ses som en process.  

Strävan efter att uppnå en hållbar utveckling uttrycks på en mängd olika sätt. Bland annat genom en 

bättre politik med hårdare politiska miljömål men även genom forskning och utbildning. Björneloo, 

Blewitt och Dryzek förklarar begreppet hållbar utveckling som ett ständigt pågående arbete och att det 

är en resa av förändringar. De belyser att det krävs mer kunskap, mer engagemang och en stor 

förändring inom de tre dimensionerna av hållbarhet. Ett hållbart samhälle är när resurser används på 

ett respektfullt sätt, när man värnar om ett samspel mellan människor och natur och arbetar för en 

långsiktig hållbarhet.  

På många platser i Sverige och även i övriga världen har befolkningsökningen skett i en så hög takt att 

samhällsutvecklingen inte hinner med vilket gör det svårare för samhällen att kunna erbjuda deras 

invånare goda livskvaliteter när det finns stora brister. Brister i miljön, på arbetsmarknaden, i 

infrastrukturen och ur hälsosynpunkt gör att samhällen möter stora problem både på sociala, 

ekonomiska och ekologiska plan (Kissinger och Rees 2010). 

Idag finns ingen allmänt accepterad definition av hållbar utveckling och vad som gör en stad hållbar. 

Därför kommer denna uppsats utgå ifrån en analysram av begreppet hållbar utveckling som är grundad 

på tidigare forskning men också vår egen syn på begreppet. Analysramen är en modell som definierar 

de tre dimensionerna av hållbar utveckling. 

6. Analysram Hållbar utveckling 
Genom att studera hållbar utveckling kommer insikten att begreppet kan ses som både en process och 

som ett mål. Att nå hållbarhet, vilket skulle vara ett mål, anser vi är svårt då förändringar i samhället i 

stort gör att synen på vad som faktiskt är “hållbarhet” hela tiden förändras och nya omtag kommer 

behöva göras för att hålla sig uppdaterad. Istället har vi anammat tanken om att hållbar utveckling är 

en process, där man hela tiden strävar mot förbättring och att det på så sätt blir en hållbar utveckling. 

Anledningen till att man vill ha en hållbar utveckling är för att det med största sannolikhet skulle leda 

till god livskvalitet, vilket man skulle kunna säga är målet med processen hållbar utveckling. 
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6.1  Modellförklaring 

Figur 2. Analysram. (Egen figur 2018)    

För att få en mer konkret mall att förhålla oss till har vi gjort en modell som ska föreställa de olika 

dimensionerna i hållbar utveckling; ekologisk, ekonomisk och social. I varje figur finns fem aspekter 

som sammanfattar våra tankar om vad som är viktigast inom den dimensionen tillsammans med vad 

som framkommit i det material vi studerat.  

Dimensionen för ekologisk hållbarhet innefattas av God bebyggd miljö där vi menar att man 

ska ha bra kontroll på mark som tas i anspråk och ta tillvara på dess natur- och kulturvärden 

för att erbjuda bättre livskvalitet i samhället. Förnybar energi som innebär en satsning på 

energikällor som inte kommer att ta slut inom en snar framtid. Giftfri miljö som framför allt 

innebär mindre utsläpp och giftfri mark. Resurshushållning som menas att produkter och 

processer ska vara resurssnåla i material och energi samt Biologisk mångfald som innebär stor 

variationsrikedom i arter och ekosystem.  
 

Den ekonomiska dimensionen innehåller Kommunal ekonomi där vi anser att man bör värna 

om den egna ekonomin genom att använda sig av lokalt utbud och lokala tjänster. Tillväxt i 

lagom mängd och takt som sedan kan gå tillbaka till långsiktiga offentliga investeringar i 

exempelvis hälsa för att nå bättre livskvalitet. Se till att alla har Sysselsättning då det innebär 

ett bättre välstånd för hela samhället. Konkurrens som ger bättre förutsättningar för den som 
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konsumerar och Utbud/efterfrågan där efterfrågan och utbud går hand i hand och bidrar till ett 

jämnt ekonomiskt flöde.   

 

Dimensionen för social hållbarhet innehåller Demokrati som i vår mening är att medborgarna 

har inflytande i samhället. Trygghet står för människors känsla när de rör sig i samhället och 

med Hälsa menas här möjligheterna till välbefinnande. Inkludering och Jämställdhet kan låta 

liknande om man ser på dem ur ett planerarperspektiv där det ska planeras för alla. Vi har valt 

att skilja på dem genom att tolka inkludering som en känsla av gemenskap och tillhörighet 

vilket skiljer sig från jämställdheten som vi menar är människors rättigheter och möjligheter 

oavsett bakgrund. 

 

I många fall kan en aspekt placeras i flera dimensioner av hållbarhet, “trygghet” exempelvis. I 

den ekonomiska dimensionen kan trygghet innebära ett jobb som i sin tur skapar en 

ekonomisk stabilitet. “Trygghet” i den sociala dimensionen kan vara att röra sig genom staden 

utan att känna rädsla. Ofta krävs det att en aspekt finns för att den andra ska skapas och på 

samma sätt krävs det att samtliga dimensioner av hållbarhet finns för att en hållbar utveckling 

ska kunna uppstå.  

 

Utbildning, boende, jordbruk/odling och infrastruktur/kollektivtrafik är exempel på viktiga 

aspekter i samhällsplaneringen som vi anser är svårplacerade i de tre 

hållbarhetsdimensionerna. Det går att placera dem i alla dimensioner i vår modell vilket visar 

hur mycket de olika dimensionerna går in i varandra. Vi belyser dessa aspekter i analysen 

trots att de inte skrivs uttryckligen i modellen för dimensionerna. 

 

7. Arbetet med hållbar utveckling i översiktsplanering 

 
För att ge en bredare bild av vad som påverkar en kommuns arbete med hållbarhetsfrågor följer här ett 

avsnitt om hur begreppet hållbar utveckling arbetas med på olika nivåer. Vi börjar på global nivå och 

beskriver hur de globala målen genomsyras ner till nationell, regional och slutligen lokal nivå. Detta 

för att få en större överblick över vad kommunerna bör tänka på vid översiktsplaneringen.  
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7.1  Globalt arbete 

FN:s Agenda 2030 

År 2015 så antog världens stats- och regeringschefer FN:s Agenda 2030. Världens länder gick då 

samman och beslutade att de ska utrota hunger, fattigdom och orättvisor. Det är ett arbete som ska 

vägleda alla jordens invånare till en mer hållbar och rättvis framtid och målet är att det ska det finnas 

en ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i hela världen år 2030. Det vill säga att det varken ska 

finnas fattigdom, hunger, ojämställdhet eller miljöproblem (Regeringen 2017). 

I FN:s Agenda 2030 finns det 17 stycken mål och 169 stycken delmål som ska uppnås. De 17 målen 

är: 

 

 
                                                                                            Figur 3. Agenda 2030 (Globala målen 2015). 

 
Alla länder har från grunden olika förutsättningar och därför skiljer sig ländernas uppdrag och mål från 

varandra. I Sverige har samtliga statliga myndigheter fått i uppdrag av regeringen att komma med 

underlag till hur Sverige ska kunna uppnå en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. 

Regeringen har dessutom tillsatt en Agenda 2030-delegation som har i uppdrag att stödja och 

stimulera Sveriges genomförande av de Globala målen (Agenda 2030-delegationen 2018).  

http://www.agenda2030delegationen.se/
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7.2  Nationell lagstiftning  

 
Hållbar utveckling finns även i Sveriges grundlag Regeringsformen där det står; "Det allmänna ska 

främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer" 

(Regeringsformen 1 kap. 2§) vilket är taget från Brundtlandrapportens definition av hållbar utveckling 

(WCED 1987:41). Även i miljöbalken står det "Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en 

hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 

och god miljö”. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 

människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl" 

(SFS 1998:808, 1999, p. 1 kap. 1§). 

7.3  Nationellt arbete 

 
Riksdagens miljökvalitetsmål 

Sveriges riksdag har beslutat om 16 stycken miljömål och 24 stycken delmål. Dessa mål ska skapa ett 

underlag för miljöarbetet i Sverige. Miljökvalitetsmålen beskriver vad det ska vara för kvalité på 

miljön samt vilket år målet ska vara uppfyllt, oftast till 2020. Huvudsyftet med miljökvalitetsmålen är 

att uppnå en miljömässigt hållbar utveckling. För att uppnå dessa 16 miljömålen så har kommuner, 

myndigheter, länsstyrelser och näringsliv en central roll i genomförandet (Miljömålen 2017a). 

Riksdagens 16 miljömål är: 

 

 
                                                                                Figur 4. Miljökvalitetsmålen. (Miljömålen 2017) 

 

Åtta stycken myndigheter arbetar tillsammans med länsstyrelserna för att följa upp och utvärdera 

arbetet. Bland annat Naturvårdsverket som har ansvar för flera miljömål och arbetar med att samordna 

hur myndigheterna arbetar med målen. Målen ska vägleda Sveriges miljöarbete och upplysa om hur de 

stora miljöproblemen ska lösas. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Regeringsformen
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Vid sidan av miljömålen finns Generationsmålet, som är ett inriktningsmål inom miljöpolitiken. 

Riksdagens definition av Generationsmålet är; "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till 

nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 

miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser" (Regeringen 2015). Det finns även flera etappmål i 

Sverige. Etappmålen finns till för att landet, steg för steg, ska kunna nå miljökvalitetsmålen och 

generationsmålet och beskriver vad Sverige ska göra samt vilka insatser som bör sättas in för att uppnå 

målen (Miljömålen 2017a). 

 

7.4  Regionalt arbete 
 

Örebro läns miljömål 

Sveriges regioner och landsting är viktiga aktörer i arbetet i miljömålen. Däremot bestämmer 

regionerna själva vilka frågor som ska prioriteras i deras område. De flesta regioner och landsting tar 

fram sina egna miljömål som de ofta grundar på de nationella miljömålen (Miljömålen 2016a). På 

hemsidan Miljömål.se kan man läsa om vilka nationella miljömål som Örebro län uppnår och inte 

uppnår. Dessvärre ser arbetet med de nationella miljömålen negativt ut för Örebro län. Flera av 

miljömålen saknar antingen underlag, arbetas inte med på länsnivå eller uppfylls inte (Miljömål 

2017b).  

 

Hållbarhetsarbetet i Region Örebro län 

Region Örebro läns arbete utgår ifrån den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) som man finner i 

texten Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län. Denna utvecklingsstrategi ska fungera som en 

gemensam plattform och vägledning i det regionala arbetet för en hållbar framtid. Utgångspunkten 

med strategin är att den ska vägleda regionen och dess aktörer mot en hållbar regional tillväxt. Det 

finns också information om hur regionen ska planera för en hållbar fysisk planering de kommande 

åren. Med hjälp av denna utvecklingsstrategi ska regionen arbeta för en ekologisk, ekonomisk och 

social hållbarhet samt skapa en attraktiv och pulserande region för alla (Region Örebro 2018b).  

RUS innehåller tre målområden; Stark konkurrenskraft, Hög och jämlik livskvalitet och God 

resurseffektivitet.  Utvecklingsstrategin är konkret, med mål och indikatorer för regionens arbete. Den 

är gjord efter ramar som (SFS 2010:630) Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och 

Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583) som säger att regionen måste ”utarbeta och 

fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för att genomföra strategin” (Region 

Örebro län 2018b). Utefter vår analysram av de tre dimensionerna så är strategin genomtänkt uppdelad 
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efter dessa. Stark konkurrenskraft är kopplad till den ekonomiska hållbarheten, Hög och jämlik 

livskvalitet är kopplat till social hållbarhet och God resurseffektivitet till ekologisk hållbarhet. 

På region Örebro läns hemsida beskriver de sig själva som en ansvarsfull aktör med ambitioner inom 

hållbarhetsområdet. I arbetet med hållbar utveckling har regionen ett internt hållbarhetsarbete som 

heter Program för hållbar utveckling 2017- 2020.  I programmet finner man regionens övergripande 

mål och strategier för hur regionen ska arbeta med hållbar utveckling fram till år 2020 (Region Örebro 

län 2018a). Regionens egna mål ska genomsyra hur deras verksamheter bedrivs men verksamheterna 

bestämmer själva hur de ska prioritera och arbeta med målen. Ambitionen med dessa mål är att 

regionen och dess verksamheter ska integrera ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet tillsammans 

med de andra övergripande målen (Region Örebro län 2017).  

7.5  Kommunalt arbete 
 

Sveriges kommuner måste ha som ambition att göra de globala och nationella målen lokala. 

Medlemsorganisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) menar att man genom att lokalisera 

de globala målen “Sätter territoriet och människor samt deras prioriteringar, behov och resurser i 

centrum i arbetet för en hållbar samhällsutvecklingf” (Sveriges Kommuner och Landsting 2018). 

Efter att riksdagen beslutade om de 16 miljökvalitetsmålen har det bidragit till att miljöarbetet 

prioriteras högre av politiker på lokal nivå. Samtliga kommuner i Sverige ansvarar för sin egna lokala 

utveckling och för att skapa en god livsmiljö. Miljöarbetet ser alltså olika ut i varje kommun och de 

flesta kommuner har sina egna miljömål. Sveriges kommuner har alltså stora möjligheter till att styra 

över utvecklingen av sin lokala miljö genom fysisk planering av vatten, mark och bebyggd miljö, 

vilket främst sker i kommunernas översiktsplaner. Sveriges kommuner har därför en viktig roll i 

arbetet med miljömålen och beroende på hur de prioriterar påverkar de även det nationella resultatet 

(Miljömål.se 2016b). 

8. Översiktsplan 
 

En översiktsplan är en överenskommelse mellan stat och kommun som redogör för kommunens 

intressen. Här finns det ett beslutsunderlag för både privata aktörer och för kommunen själv. I plan- 

och bygglagen (PBL) står det att varje kommun ska ha en kommunomfattande översiktsplan. Den ska 

förmedla en övergripande helhetsbild av kommunens framtida utveckling samt vara vägledande i 

beslut om användning av vatten- och markområden samt bebyggelseutveckling för 25 år framåt. 

Samhället förändras ständigt och detta gör att översiktsplanen inte kan vara detaljerad eller vara 

juridiskt bindande. Däremot ska den vara vägledande i kommunens arbete i plan- och bygglovsfrågor 

(Örebro kommun 2018e). 
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8.1  Hur en översiktsplan tas fram 

Kommunernas översiktsplaner måste enligt plan och bygglagen genomgå två remissomgångar; ett 

samråd och en utställning. Samrådet ger fler parter möjlighet att påverka den blivande planen som 

plan- och bygglagen 5 kap 12 § förklarar: ”Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag 

som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan”. Kommunen ska sedan göra ett samlat 

utlåtande där de redogör synpunkter och eventuella ändringar av planförslaget för att det sedan ska 

kunna antas av kommunfullmäktige (Boverket 2016). 

 

Boverket har tagit fram en vägledning till kommuner och länsstyrelser som heter Hållbar utveckling i 

översiktsplaneringen för att kunna inspirera till ett gott arbete för hållbar utveckling i deras 

översiktsplaner (Boverket 2014).   

            

Bland annat finns dessa med i deras vägledning:  

• Övergripande mål, planer och program: Vilka nationella, regionala och kommunala mål, 

planer och program bör påverka planen, och på vilket sätt? 

• Omvärlds- och trendanalys: Vilka nuvarande och tänkbara utvecklingstrender kan påverka 

samhällsbyggande och planering? Hur kan vi förhålla oss till dem i översiktsplaneringen? 

• Nuvarande struktur: Hur ser mönstret av bebyggelse, infrastruktur, andra anläggningar och 

grönområden ut? Gynnar strukturen en hållbar utveckling eller bör den förändras? 

• Allmänna intressen: Var finns sådana intressen som bör tas hänsyn till vid byggande och 

mark- och vattenanvändning? Var behöver avvägningar göras mellan olika allmänna 

intressen? (Boverket 2017c).  

 

8.2  Varför görs en ny översiktsplan i Örebro? 

 
Det finns flera anledningar till varför Örebro kommun valde att göra en revidering av den tidigare 

översiktsplanen Vårt framtida Örebro. Den främsta anledningen till varför Örebro kommun inte kan 

fortsätta planera efter den tidigare översiktsplanen är för att det skulle leda till brist på mark både för 

verksamheter och för bostadsförsörjning. I den tidigare översiktsplanen planerades det inte för den 

stora befolkningsökningen som Örebro har idag och därför behövs fler bostäder än planerat vilket även 

innebär en brist på planering för fritid, idrott och skolor. Det i sin tur skulle leda till att kommunen inte 

skulle uppnå sina mål för en god bebyggd miljö och inte heller kunna bidra med samhällsviktiga 

funktioner. För att inte tappa en viktig helhetsbild i planeringen valde kommunen att göra en helt ny 

översiktsplan (Örebro kommun 2018e). I plan- och bygglagen (SFS 2010:900) kapitel 4 står det om 

reglering av mark- och vattenanvändning samt att konsekvenserna som översiktsplanen kan medföra 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/hallbar-utveckling-i-oversiktsplaneringen/
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ska framgå i planen. För att kunna förhålla sig till lagar och förordningar är det alltså viktigt att Örebro 

kommun har en väl uppdaterad översiktsplan (Örebro kommun 2018c). 

 

När en kommun skapar en översiktsplan så krävs det enligt lag, miljöbalken (SFS 1998:808) 6 kap. 

11§, att kommunen ska göra en miljöbedömning av den. Det ska göras för att undersöka om 

genomförandet av planen kan medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med en sådan 

miljökonsekvensbeskrivning är att samordna miljöaspekter i planen så den främjar en hållbar 

utveckling både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Detta innebär att miljökonsekvensbeskrivningen 

är mycket viktig då man finner mer än bara miljöaspekter där. Enligt miljöbalken 6 kap. 13 § ska 

miljökonsekvensbeskrivningen innehålla de uppgifter som är rimliga att ta hänsyn till i planens 

innehåll. Örebro kommun beskriver exempelvis i sin miljökonsekvensbeskrivning positiva och 

negativa konsekvenser ur alla hållbarhetsdimensioner vid förtätning av staden, likaså vid motsatsen 

utglesning (Örebro kommun 2018c).  
 

9. Den nya översiktsplanen 2018 

 
Den 25 april 2018 antog kommunfullmäktige förslaget om den nya översiktsplanen. Innan 

översiktsplanen formellt kan börja gälla är beslutet tvunget att vinna laga kraft vilket brukar ta ungefär 

22 dagar. Det vill säga att om allt går som tänkt så har Örebro kommun en ny giltig översiktsplan den 

17 maj 2018 (Örebro kommun 2018k). Den nya översiktsplanen är digital och man finner den på 

Örebro kommuns hemsida. Planen besår av 18 textkapitel och flera underdokument. I detta kapitel 

följer axplock av det vi funnit om hur kommunen arbetar med de olika dimensionerna av hållbar 

utveckling i sin översiktsplan och dess underdokument. För att lättare förstå komplexiteten i dessa 

strategier och program i översiktsplanen finns en modell, bifogad som en bilaga, där alla kommunens 

underbyggande dokument till den nya översiktsplanen finns med. Där finns även överstruket vilka 

dokument vi valt att inte diskutera i denna uppsats. 

Örebro kommuns vision är att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Till sin hjälp har 

kommunen tagit fram en ny översiktsplan som innehåller flera olika mål och strategier. Dessa 

strategier utgår från styrkor och utmaningar som kommunen står inför (Örebro kommun 2018i).  

 

9.1  Sammanfattning av översiktsplanen 
Örebro kommuns övergripande mål inom de kommande 25 åren är: 

• Att förtäta befintliga tätorter, bland annat för att minska transporter inom kommunen. 
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• Skapa en blandad bebyggelse, genom att komplettera byggnadstyper skapa goda 

förutsättningar för ett mer integrerat Örebro. 

• Bevara och utveckla tätortsnära naturområden, för att öka folkhälsan i kommunen. 

• Satsa på trafikslag som är hållbara och inte tar för mycket plats i staden och på så sätt få ett 

bra transportsystem. 

• Fortsätta satsningen på Örebro som logistikcentrum genom att avsätta mark i bra 

infrastrukturlägen för företag och på så sätt skapa fler arbetstillfällen.                              

(Örebro kommun 2018c). 

För att förverkliga sin vision och sina mål krävs det en god och hållbar planering. I den nya 

översiktsplanen får man en övergripande bild om hur kommunen planerar inför framtiden och vad de 

vill uppnå. Däremot får man inte reda på hur de ska arbeta för att förverkliga sina planer, utan det 

finner man i deras olika mål- och styrdokument. De flesta dokument är redan gällande sedan tidigare 

och uppdateras med tiden. Bland dessa strategi- och måldokument finns det bland annat: 

• Miljöprogram Örebro kommun. 

• Trafikprogram för Örebro kommun. 

• Klimatstrategi för Örebro kommun. 

• Naturplan för Örebro kommun. 

• På väg mot vårt framtida Örebro. Handlingsplan för stadens byggande. 

(Örebro kommun 2018i). 

9.1.1  Ekologiskt hållbar utveckling i Örebro kommun 

 

I både miljökonsekvensbeskrivningen och i kapitlet miljörisker beskriver kommunen att de inte vet 

med säkerhet hur klimatet kommer att förändras och därför fokuserar de på att hantera förändringar 

som är synliga idag. Det kommunen ser idag är att de kommer få en större nederbörd och ett varmare 

klimat under både vintern och sommaren, vilket kan leda till flera översvämningar och andra extrema 

väderhändelser. Torrare och varmare somrar kan innebära större skördar men också flera skadedjur 

och svamp. För att inte påverka klimatet mer negativt så planerar kommunen för att minska 

klimatförändringarna genom att: 

• Bibehålla och förstärka ekosystemtjänster. 

• Minska utsläppen. 

• Eftersträva en tätare stad med ökad andel transporter med kollektivtrafik, cykel eller gång. 
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• Eftersträva en mer sammanhängande region. 

• Vidta åtgärder för energieffektivare byggnader, utbyggd fjärrvärme och platser för solenergi 

och vindkraft. 

• Beakta perspektivet kring livscykelanalys i samband med nybyggnad.  

I miljökonsekvensbeskrivningen tar kommunen upp samtliga dimensioner av hållbarhet. I kommunens 

ekologiska dimension ingår Klimat, Giftfri miljö, God bebyggd miljö, Biologisk mångfald och Vatten 

(Örebro kommun 2018c). Dessa områden skiljer sig något från våra aspekter i den ekologiska 

dimensionen men har också stora likheter. Våra aspekter i analysramen är: God bebyggd miljö, Giftfri 

miljö, Förnybar energi, Resurshållning och Biologisk mångfald. Den nya översiktsplanen berör 

samtliga aspekter i den ekologiska dimensionen sett ur både vår och kommunens definitioner men 

eftersom vi utarbetat en egen analysram följer här en beskrivning på hur de framförs utifrån den.  

 

God bebyggd miljö 

Tanken är att staden ska förtätas och byggas långsiktigt. I första hand ska kommunen förtäta 

innerstaden på ytor som är glest bebyggda, före detta industriområden eller på mark vid större infarter. 

Förtätningen förväntas leda till en större blandning av bostadstyper vilket krävs för att staden inte ska 

förbli segregerad. I och med att staden förtätas och växer medför det också större krav på en god 

bebyggd miljö. För att kommunen ska uppnå det så krävs det att de bygger långsiktigt och bygger 

bostäder som har en god hushållning och inte äventyrar med naturresurser (Örebro kommun 2018c).  

Byggnaderna ska ha hälsosamma livsmiljöer med närhet till natur- och kulturvärden eftersom det är 

viktigt för människors hälsa och välmående (Örebro kommun 2018c). Därför satsar kommunen på att 

det ska finns en god grönstruktur i kommunen med flera mötesplatser och aktivitetsmöjligheter. De 

vill ta vara på grönytorna i staden och skapa flera mångfunktionella grönytor och parker som ska bidra 

positivt till ekosystemtjänster men också till möten, lek och motion (Örebro kommun 2018b). Den 

ökade tätheten ska också leda till en ökad trafiksäkerhet eftersom att avstånden blir kortare och att fler 

därför kan utnyttja gång-, cykel- och kollektivtrafiken vilket i sin tur kan leda till färre bilar på gatorna 

och mindre bilolyckor (Örebro kommun 2018c). 

Förtätningen av staden leder även till en större skillnad mellan stad och landsbygd vilket gör att 

kommunen kan bevara sitt landskap. Detta förklarar kommunen ska leda till en god bebyggd miljö 

men också ha en god påverkan på den biologiska mångfalden (Örebro kommun 2018c). Örebro 

eftersträvar en mer sammanhängande stad med stadsdelar som kompletterar varandra. Detta ska i sin 

tur bidra till trygghet, jämställdhet, ökad folkhälsa men främst bidra till en mer integrerad stad. Dock 

är det en stor utmaning för kommunen att planera för detta eftersom de samtidigt måste bejaka 
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befintliga kvalitéer i staden, så som natur, byggnader och kultur (Örebro kommun 2018i).   

 

Giftfri miljö 

Kommunen beskriver även att klimatfrågan är den största utmaningen de står inför och även en av de 

viktigaste. Sedan 1980-talet har luften i Örebro förbättras och haft en god kvalitét men förtätningen av 

staden kan försämra kommunens luftkvalité. Kommunen kan se att trafiken i kommunen ökar och att 

husen kommer att hamna närmare gaturummen. Vilket leder till ökade utsläpp och sämre luftkvalité 

för de boende och andra som rör sig i samhället (Örebro kommun 2018d). 

Flera byggnader i Örebros innerstad ligger i farozonen för luftföroreningar som leder till försämrade 

livsmiljöer som kan skada människors hälsa. För förhindra detta krävs det åtgärder som leder till en 

minskad biltrafik och bidrar till ökad kollektivtrafik samt ökad användning av gång- och cykelbanor. 

Detta vill kommunen förverkliga genom att utveckla och bygga ut kollektivtrafiken samt gång- och 

cykelsträckorna i staden vilket också behövs för att kommunen ska uppnå sitt mål giftfri miljö (Örebro 

kommun 2018d). I miljöbeskrivningen beskriver kommunen att de vill ha en miljö som inte skadar 

människor eller den biologiska mångfalden (Örebro kommun 2018c). Kommunen beskriver även att 

de har flera mål när det kommer till klimatet i kommunen. De har som mål att vara en klimatneutral 

kommun till år 2045 och för att förverkliga detta har de flera etappmål. Bland annat målet att minska 

klimatbelastningen med 70 % per invånare till år 2030 (Örebro kommun 2018i). 

 

Förnybar energi 

En väg till en giftfri miljö är genom att förändra energianvändningen. I kapitlet Teknisk försörjning 

beskriver Örebro att de fossila utsläppen utgör en stor del av de miljö-och klimatproblem som  

kommunen har och för att förändra detta vill kommunen att energianvändningen ska bli mer effektiv 

och ha en minimerad miljöbelastning i den fysiska planeringen. Detta ska förverkligas genom en mer 

energieffektiv bebyggelse. För att energianvändningen ska bli mer hållbar planerar kommunen för att 

bidra till förnybar energi genom att utveckla sol- och vindkraften. Kommunen förklarar att både sol- 

och vindkraft är rena energikällor med höga kvaliteter ur miljösynpunkt och något de vill se mer utav. 

De vill att flera byggnader ska kunna ha solenergianläggningar samt kunna erbjuda vindenergi till 

kommunens invånare. Däremot kommer det dröja innan kommunen kan utveckla vindenergi på grund 

av vindkraftverkens storlek. Det krävs lämplig mark för att detta ska kunna förverkligas och därför 

sker det just nu en kartläggning av kommunens mark för att försöka hitta en lämplig lösning på detta 

(Örebro kommun 2018h). Kommunen beskriver dock i deras miljökonsekvensbeskrivning att de inte 

kunnat peka ut någon lämplig plats för vindkraften och att frågan inte prioriteras i kommunen på grund 

av det (Örebro kommun 2018c).  
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Resursanvändning 

En mer hållbar energianvändning måste till och kommunen har börjat förtäta staden genom att bygga 

bostäder på platser som tidigare varit industriområden. Dessa industriområden har i många fall varit 

förorenade men i och med att man inte får bygga på förorenad mark har flera områden blivit sanerade 

och är numera giftfria (Örebro kommun 2018d). Motivet till varför Örebro vill förtäta staden är för att 

uppnå ett effektivare utnyttjande av marken, samtidigt som det minskar transporterna och 

resursanvändningen blir sparsam. Om transporterna minskas så kan även de miljöfarliga utsläppen 

sänkas, vilket krävs för att kommunen ska uppnå en giftfri miljö.  

Kommunen vill också att förtätningen ska ha samordna funktioner som kommersiell och offentlig 

service såsom avlopp, vatten, uppvärmning och elförsörjning, vilket kan innebära mindre utgifter, 

bättre resursanvändning samt att avloppsreningen kan göras i större utsträckning. 

Miljökonsekvensbeskrivningen redogör också att Örebro kan få en större grad av rening med 

förtätningen och på så sätt få renare vatten. Kommunen strävar mot att vattnet i deras sjöar och 

vattendrag ska vara ekologiskt hållbara, vilket skulle leda till renare grundvatten och bidra till en 

hållbar dricksvattenförsörjning i kommunen (Örebro kommun 2018c). För att inte äventyra med 

samhällets resurser ska de nyttjas så effektivt som möjligt. Därför beskriver kommen att det krävs att 

de skapar förutsättningar för samnyttjande av lokaler inom vård- och omsorg (Örebro kommun 

2018g). 

 

Biologisk mångfald  

Den biologiska mångfalden har påverkats negativt både lokalt och nationellt. Därför vill kommunen 

återskapa viktiga miljöer som kan förstärka kommunens djur- och naturliv. För att stärka 

ekosystemtjänsterna i kommunen så ska Örebro skapa gröna korridorer genom hela staden och 

reservera mark för dessa funktioner. Detta ska i din tur leda till en rikare biologisk mångfald och 

gynna ett flertal ekosystemtjänster (Örebro kommun 2018b)(Örebro kommun 2018d). 

Markanvändningen i kommunen planeras för att gynna den biologiska mångfalden och 

ekosystemtjänsterna genom att fokusera på: 

• Vattenmiljöer för vattenrening, minskad översvämningsrisk, minskad övergödning, ökad 

biologisk mångfald och estetiska/sociala värden 

• Blommande marker för ökad biologisk mångfald, pollinerande insekter och estetiska/sociala 

värden 

• Lövträd och lövskogsmiljöer för ökad biologisk mångfald, bättre ljudmiljö, bättre lokalklimat 

med skugga och luftkvalitet, samt estetiska/sociala värden (Örebro kommun 2018c). 
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Negativa aspekter med förtätningen är att den kan leda till att grönområden och gröna stråk försvinner, 

vilket i sin tur kan medföra att den biologiska mångfalden råkar illa. Förtätningen kan även leda till att 

det finns färre ytor som kan hantera nederbörd. Om värdefull mark i form av grönområden eller parker 

tas i anspråk till byggnation måste den kompenseras med en likvärdig area (Örebro kommun 2018c). 

 

9.1.2  Ekonomiskt hållbar utveckling i Örebro kommun 

 

Den nya översiktsplanen berör samtliga aspekter från den ekonomiska dimensionen, det vill säga: 

Kommunal ekonomi, Tillväxt, Sysselsättning, Konkurrens och Utbud/efterfrågan. Örebro kommun 

menar att den ekonomiska dimensionen i hållbar utveckling handlar om balanserad tillväxt som på 

lång sikt inte leder till skuldsättning eller förstörelse av tillgångar (Örebro kommun 2018f). I följande 

text beskrivs det vi har funnit kopplat till vår analysram, samt det kommunen beskriver på sin hemsida 

om den ekonomiska dimensionen. 

Kommunal ekonomi  

Vid studier av ekonomisk hållbarhet är det mest logiska att söka i kommunens budget för att få fram 

dess tankar om vad som är ekonomiskt och inte. Kommunen tar varje år fram en budgetplan med 

övergripande strategier som ska visualisera nästkommande två år. Denna styrmodell innehåller 

konkreta mål som kommunen ska arbeta med under året och visar upp siffror på hur mycket pengar 

som läggs på var sak i verksamheten. I budgeten finns dock mer än bara siffror. Kommunen beskriver 

finansiella mål i planen som handlar om hur kommunen ska få god ekonomisk hållbarhet genom att 

exempelvis försöka hålla självfinansieringsgraden för kommunens investeringar för skattefinansierad 

verksamhet på 70% samt att över nästkommande treårsperiod hålla årets resultat inklusive utdelning 

från bolagen, exklusive finansnetto på till minst 1% av skatteintäkterna, vilket är väldigt konkreta mål. 

Exakt hur de arbetar med dessa mål framkommer bättre i de strategiområden som planen innefattar 

(Örebro kommun 2017a).  

Tillväxt 

Det finns fyra stycken strategiområden varav det första kan ses helt vara knutet till ekonomisk 

hållbarhet. Detta område är Hållbar tillväxt vilket enligt Örebro kommun innebär att ha goda 

kommunikationer för en fungerande vardag för Örebroarna, få fler människor i sysselsättning, ha hög 

kvalitét på välfärd för medborgarna samt att arbeta för att företag ska ha lätt att etablera sig, växa och 

utvecklas.  

I översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning finns ett fokusområde som heter Infrastruktur och 

kommunikation där arbetet med att Örebro, med sin geografiska lokalisering i landet, ska vara ett 

viktigt nav i ett effektivt och klimatsmart transportsystem (Örebro kommun 2018c). I översiktsplanen 

finns även en underrubrik som heter Utgångspunkter där kommunen planerar för att de funktionella 



29 
 

kopplingarna mellan Örebro och de andra städerna ska förstärkas och bli bättre, likaså infrastrukturen. 

Kommunen vill utveckla infrastrukturen och göra sträckan mellan Stockholm-Västerås-Örebro- 

Karlstad och Oslo snabbare och mer effektiv. Det beskrivs också att det krävs kortare restider mellan 

städerna för att staden ska utvecklas och växa vilket är en viktig faktor för den ekonomiska 

hållbarheten (Örebro kommun 2018i). 

Branscher som bland annat hälso- och sjukvård, byggnadsindustri, detaljhandel och transport är stora i 

Örebro men även universitetet spelar en stor roll i näringslivet. Arbetsmarknaden växer i takt med att 

branscherna växer, dock inte i den takt kommunen vill och skulle behöva. Befolkningens tillväxt 

skapar en utmaning för kommunen att skapa arbetstillfällen för alla. Kommunen menar att de behöver 

skapa 24 000 fler arbetstillfällen fram till 2040 och därför krävs det att det planeras noga för att företag 

ska få plats att växa och utvecklas i kommunen (Örebro kommun 2018i).  

I strategiområdet Hållbar tillväxt diskuteras alla de aspekter vi har med i vår analysmodell över den 

ekonomiska dimensionen; kommunens ekonomi, tillväxt, sysselsättning, konkurrens och till viss del 

utbud/efterfrågan. Dessa aspekter ska man konkret arbeta med genom att utveckla digital infrastruktur, 

göra det lättare för medborgarna att ta kontakt med kommunen och sätta sig in i arbetet med budgeten 

genom öppnare förvaltning samt partnerskap mellan kommun och näringsliv. De tre andra 

strategiområdena kan sägas tillhöra social hållbarhet men där ekonomisk hållbarhet ändå är inblandat 

på något sätt. Exempelvis den fjärde strategin Trygg välfärd som beskriver bland annat god tillgång på 

bostäder samt välfärdsinsatser inom vård och omsorg för att stärka kvalitéten i hela Örebro (Örebro 

kommun. 2017b).   
 

Sysselsättning  

I översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning finns den ekonomiska dimensionen med och det är 

samma fokusområden som är formulerade i Örebro kommuns näringslivsprogram. Dessa fem 

fokusområden innefattar Örebro kommun som regional motor som handlar om att göra Örebro mer 

attraktivt genom ett ökat etablerings- och investeringsarbete. Näringslivets kompetensförsörjning är ett 

annat fokusområde där det satsas på att ge unga rätt förutsättningar för utbildning som motsvarar 

behovet av kompetens på arbetsmarknaden i regionen samt att försöka få in mer kompetens till 

Örebroregionen. Kommunen vill även erbjuda en hög servicenivå och bra bemötande mellan 

näringsliv och myndigheter och därför utveckla fler tjänsteerbjudanden till näringslivet och en 

rättssäker myndighetsutövning vilket innefattas i fokusområdet Service och myndighetsutövande.  

Innovativa miljöer och entreprenörskap handlar om att ge stöd och hjälp till utveckling och 

innovationer i näringslivet samt att elever får möjlighet till entreprenörskap i skolan (Örebro kommun 

2018c). Alla dessa fokusområden diskuteras vidare i fler dokument som är kopplade till Örebro 

kommuns nya översiktsplan. 

http://extra.orebro.se/oversiktsplan/utgangspunkter.4.38aac5381587bce5d2b156f.html
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Utbud/efterfrågan 

I sin utvecklingsstrategi trycker kommunen på att de vill skapa ett brett utbud av lokaliserings- 

möjligheter för olika näringslivsbehov. De företag som kräver en större yta för sin verksamhet 

kommer kunna etableras i utkanten av staden men ha goda kopplingar till viktig transportinfrastruktur 

medan de serviceverksamheter som kräver en mindre yta ska placeras i staden där transporter och 

miljöpåverkan kan minimeras. Serviceverksamheter i city och Marieberg ska utvecklingsprioriteras 

och satsningar ske för att handelsområdena ska bli större. De kunskapsintensiva verksamheterna ska 

främst placeras centralt i Örebro. Utvecklingsstrategin nämner vid flera tillfällen hur viktig regionen är 

för att Örebro ska utvecklas som ett nav för utbildning, arbeten, handel, service, kultur och transport 

(Örebro kommun 2018j). 

Kommunen förklarar också att utöver befolkningstillväxten är bostadsbyggandet en stor utmaning. 

Detta bidrar till stora prövningar i det samhällsekonomiska för Örebro kommun. När nya områden 

byggs upp krävs det en utbyggnad av infrastruktur och kollektivtrafik samt att utformningen ska leda 

till att människor växer upp med likvärdiga livsvillkor oavsett vilket kön, vilken ålder eller vilken 

etnisk-, social- eller ekonomisk bakgrund de har samtidigt som samhällsfunktioner, vattenförsörjning 

och kommersiella verksamheter ska byggas ut. 

En av utgångspunkterna i översiktsplanen handlar om digitalisering som även den bär med sig nya 

förutsättningar för både människor och näringsliv. Nya arbeten kan skapas genom digitalisering och 

nya digitala mötesplatser och plattformar gör att tjänster som tidigare var lokala nu kan bli 

internationaliserade samt att viss service kan ges till en lägre kostnad. Det krävs dock bra planering i 

kommunen för att motverka de konsekvenser som digitalisering också kan medföra, exempelvis att 

vissa yrken helt automatiseras och leder till att jobbtillfällen försvinner eller att socioekonomiska 

skillnader ökar då tillgången på digitala resurser ser olika ut (Örebro kommun 2018i). 

 

9.1.3  Socialt hållbar utveckling i Örebro kommun  

 
I Örebros översiktsplan beskriver kommunen hur en stad borde se ut för att den ska vara socialt 

hållbar. Kommunen menar att en socialt hållbar stad är sammanhållen och funktionsblandad, där varje 

individ ska vara likvärdig och ha en jämställd tillgång till service, grönytor, arbete och andra 

funktioner. Staden ska vara planerad för alla och att alla känner sig välkomna och kan mötas oavsett 

bakgrund och livssituation. Alla ska även känna sig trygga oavsett vilken stadsdel de bor i eller rör sig 

mellan, samt att de ska kunna bo i den stadsdel som de trivs i oavsett socioekonomisk bakgrund 

(Örebro kommun 2018g). Hur kommunen presenterar att en stad ska se ut för att vara socialt hållbar är 

inte riktigt hur det ser ut i Örebro. Den nya översiktsplanen berör dock samtliga aspekter från den 
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sociala dimensionen i vår analysram, det vill säga: Demokrati, Trygghet, Hälsa, Inkludering och 

Jämställdhet. Här följer en beskrivning på hur de framförs i översiktsplanen.  

 

Inkludering  

Örebro är en boendesegregerad stad med en ojämn socioekonomisk fördelning. Staden har till viss del 

en blandad bebyggelse men tyvärr inte tillräckligt. Närheten till arbeten, naturområden, parker och 

service skiljer sig drastiskt beroende på vilket område man bor i vilket kommunen ser som ett stort 

problem. För att motverka detta ska kommunen förtätas med boenden, service och mötesplatser. De 

ska skaffa sig flera typer av boenden, både större om mindre i alla prisklasser och upplåtelseformer för 

att blanda invånarna i staden på ett hållbart sätt. Genom detta ska kommunen bli en jämnt fördelad, 

inkluderande och integrerad stad. De ska även planera för ett rikt kultur- och fritidsutbud som ska 

skapa ett samhälle som flera vill bo och leva i. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter kan också bidra 

till att skapa sammanhang och inkludering mellan olika samhällsgrupper. De beskriver att alla ska få 

tillgång till utbudet oavsett kön och ålder därför är det viktigt att de är lättillgängliga och att de finns 

på platser som alla kan ta sig till (Örebro kommun 2018g). För att kommunen ska bli socialt hållbar 

tas arbetet med den sociala dimensionen upp på flera ställen i översiktsplanen bland annat i deras 

miljökonsekvensbeskrivning.  

 

Jämställdhet 

I miljökonsekvensbeskrivningen beskriver Örebro den sociala dimensionen och dess områden 

Mänskliga rättigheter, Barn och ungas rättigheter/behov, Hälsa på lika villkor och Jämställdhet. 

Under rubriken mänskliga rättigheter beskriver de att kommunen ska uppfattas som välkomnande och 

trygg oavsett bakgrund, ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller kön. Likaså ska 

Örebro kommun kunna erbjuda hela sin befolkning samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor. Det vill säga att alla invånare ska känna en social och ekonomisk trygghet. Därför är det 

viktigt att kommunen ska vara en jämställd kommun, där kvinnor och män har lika stor makt i att 

forma sina liv och påverka samhället. Även varje barn ska ha lika rättigheter till att leva och utvecklas 

likvärdigt samt att barnens åsikter och viljor ska tas hänsyn till för att gynna för barnens bästa. Ett 

konkret exempel är i miljökonsekvensbeskrivningen där det står att Örebro vill halvera 

barnfattigdomen fram till 2020 (Örebro kommun 2018c). 

Demokrati 

Kommunen nämner den sociala dimensionen i kommunens budget för 2018, där man finner avsnitten 

Människors egenmakt och Barn och ungas behov. I avsnittet Människors egenmakt belyser de att alla 

har rätt till att vara med och påverka samhället och de politiska besluten. De vill därför utveckla en 

god medborgardialog och en god demokrati. Örebro kommun vill att människors ojämna livsvillkor 
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ska minska och att staden ska knytas ihop för att förminska skillnader mellan stadsdelar. Kommunen 

ska även verka för allas lika värde samt stärka jämställdheten i kommunen för att förstärka allas 

rättigheter. De vill kunna ge invånarna en meningsfull fritid och hög livskvalité. I avsnittet Barn och 

ungas behov diskuteras att alla barn förtjänar en trygg uppväxt med en utvecklande skolgång. 

Kommunen menar att det ska finnas ett förebyggande arbete för barn och ungas fysiska och psykiska 

ohälsa och att de vill kunna uppmärksamma de som behöver hjälp i tid och på så sätt ge barn och unga 

en hälsosam uppväxt (Örebro kommun 2017a). 

 

Trygghet 
För att både barn och vuxna ska få trygga och hälsosamma liv krävs det en god bebyggd miljö som 

tillgodoser individens behov. I kommunens befolkningsprognos beskriver Örebro hur 

befolkningsutvecklingen kommer att arta sig fram till 2040. De beskriver att de grupper som kommer 

växa mest är barn, unga och äldre personer över 80 år och därför krävs det fler boenden som är 

utformade efter dessa målgrupper. För att kunna erbjuda boenden till dessa specifika målgrupper vill 

kommunen att rörligheten på bostadsmarknaden ska öka. Detta beror mest på att det finns många äldre 

människor som väljer att bo kvar i stora bostäder trots att de är ensamma och skulle kunna bo betydligt 

mindre. Detta gör att flera barnfamiljer som behöver större bostäder får ta boenden som inte täcker 

deras behov. Kommunen strävar efter att kunna erbjuda mindre och billigare lägenheter för äldre men 

även för unga och nyanlända, och på så sätt få en större rörlighet på bostadsmarknaden och täcka flera 

personers behov. Befolkningsprognosen beskriver även att kommunen behöver flera bostäder för 

personer som är i särskilt behov av service, både för äldre men även för personer med 

funktionsnedsättning (Örebro kommun 2018g). Detta skulle leda till att tryggheten ökar genom att det 

finns möjlighet att bo kvar i sitt gamla område även vid en flytt. 

Utöver bostäder och förtätning satsar kommunen stort på grönska och aktivitet i staden. Kommunen 

ska utveckla sina grönområden efter en genomtänkt utformning som ska bidra till ökad trygghet i 

staden och samtidigt öka trivseln, människors hälsa och den sociala sammanhållningen (Örebro 

kommun 2018b).  
 

Hälsa 
I kommunens grönstrukturplan beskriver kommunen att Örebro har stora förutsättningar för en mängd 

olika aktiviteter såsom bad, vandring, cykling, paddling, skidåkning och mycket annat. Aktiviteterna 

är något som kommunen ser som gynnande aspekter i den sociala sammanhållningen då grönområden 

har en stor betydelse för aktiviteterna men även för folkhälsan och det sociala livet. De gröna ytorna 

som finns i Örebro fungerar som mötesplatser och för samman alla typer av människor oavsett åldrar, 

etniciteter och bakgrunder, vilket också krävs för en mer inkluderade stad (Örebro kommun 2018b). 
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De gröna stråken som ska finnas genom staden ska bidra till att fler väljer att gå och cykla samtidigt 

som stråken bidrar till en ökad biologisk mångfald (Örebro kommun 2018i). Dock kan förtätningen av 

staden leda till att viktiga grönytor försvinner och till att bullernivån ökar, vilket har en negativ 

inverkan på människors hälsa, livskvalitet och även på miljön. När staden förtätas hamnar också 

trafiken och bullret närmare människorna vilket kan leda till fysiskt och psykiskt stressrelaterade 

symptom, vilket är en stor negativ aspekt för den sociala dimensionen (Örebro kommun 2018c).   
  
Kommunen vill motverka de negativa konsekvenserna med förtätningen och förverkliga sina 

resterande planer med hjälp av en god stadsplanering. De menar att med en god stadsplanering kan de 

planera för att minimera de fysiska och mentala barriärer som finns mellan olika områden i staden. Det 

ska de göra genom att placera bostäder, service, fritids- och rekreationsområden, grönytor och andra 

funktioner på ett medvetet och välbalanserat sätt. De vill få in studenterna i alla stadsdelar för att inte 

göra det lika uppdelat som idag och ska därför satsa på att bygga flera studentlägenheter närmare city. 

De ska även utforma flera bostäder för särskilda behov av service. Det ska finnas närhet till 

behandlingshem och vård för äldre samt att grupp- och serviceboenden ska lokaliseras i anslutning till 

kollektivtrafik och placeras på fler områden runt om i staden för att öka möjligheterna att kunna välja 

bostadsområde (Örebro kommun 2018g). 

 

 

10. Analys 
 

10.1  Hållbar utveckling i översiktsplanering  
Vi ser det som något positivt att kommunen uppdaterar sin översiktsplan. Detta kan endast ses som 

hållbart då vi ser översiktsplanen som det bästa verktyget att förmedla hållbara riktlinjer för 

kommunerna att förhålla sig till. Genom att kontinuerligt arbeta med översiktsplanen kan kommunerna 

även se om intentionerna och målen efterföljs. Om man söker på hållbar utveckling på Örebro 

kommuns hemsida får man 1716 träffar. Begreppet finns med i nästan alla dokument och även på 

sidor det inte uttryckligen står skrivet kan det läsas mellan raderna, vilket tyder på att arbetet med 

hållbar utveckling i kommunen är väl etablerat. Trots att begreppet kan ses som väl etablerat anser vi 

ändå att det finns brister i planeringen för hållbar utveckling. Vi har uppmärksammat att hållbar 

utveckling som begrepp lätt kan tas för givet och bli en floskel och detta är något vi tror att Örebro 

kommun gör på flera ställen i översiktsplanen.  

 
Under uppsatsen har vi har brottats med vad som faktiskt är hållbart och vilka aspekter som är viktiga 

för en hållbar utveckling. När vi försökt finna svar på denna fråga har vi tagit hjälp av tidigare 
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forskning och har då förstått att vi inte är ensamma om att brottas med begreppet. Flera av författarna 

vi nämnt i uppsatsen belyser hållbar utveckling på ett liknande sätt men ändå skiljer de sig åt vid synen 

på de olika dimensionerna. Då det inte finns en tydlig definition av begreppet har det medfört att vi i 

denna uppsats utgått från vår egen tolkning av hållbar utveckling.  

 
Den vaga definitionen gör också att det är svårt att mäta hållbar utveckling. Begreppet har flera 

dimensioner; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och därför krävs ett samarbete mellan 

forskare inom olika områden för att få en helhetsbild. Hur ska man se om man lyckas nå sitt mål om 

det egentligen inte är ett mål utan en process? Hur nära kan man komma? Kan man jämföra de olika 

dimensionerna för att lättare kunna jämföra hur långt man kommit? Troligen är det är den ständigt 

pågående diskussionen om vad hållbar utveckling egentligen är, samt att begreppet kan tolkas olika 

beroende på förkunskap hos tolkaren, som gjort att begreppet blivit så stort och angeläget som det är 

idag. Likaså har det förmodligen fått sin breda spridning på grund av världens miljö- och 

klimatproblem som lett till att begreppet hållbar utveckling blivit otroligt betydelsefullt. Vi behöver 

mätbara indikatorer som gör att vi kan följa upp hållbarhetsarbetet vilket vi försökte få fram genom 

modellen av hållbarhet med dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social. Alla förväntas vilja leva 

i ett hållbart samhälle där det hållbara bland annat är god luftkvalitet, sopsortering och att cykla istället 

för att köra bil, men långt ifrån alla vet hur de ska förändra sin vardag för att den ska bli hållbar på 

riktigt.  

 

I Örebros nya översiktsplan verkar begreppet hållbar utveckling innebära tankar om ett hårt arbete och 

för att vara neutral mot medborgare, byggherrar eller andra aktörer upplever vi att kommunen väljer 

att inte skriva rakt ut om begreppet utan skriver istället om områden och aspekter som berörs. Det kan 

också bero på att om kommunen förklarar exakt i översiktsplanen vad de vill åstadkomma med hållbar 

utveckling så syns det arbete de inte åstadkommer extra väl. De kanske inte heller vill låsa sig i ett 

visst tankesätt. Om hållbar utveckling nämns i dokumenten som en process exempelvis, så kan 

dokumenten som ska spegla nästkommande 25 år tappa sin legitimitet. Kommunen kan välja att inte 

nämna hållbar utveckling konkret för att de själva inte vet exakt hur de ska uppnå det. Trots att 

begreppet förekommer 1716 gånger på kommunens hemsida så tycker vi det är märkligt att de inte 

tydligare beskriver vad det innebär och hur de ska arbeta för att nå hållbar utveckling. Detta kan 

givetvis ha att göra med den vaga definitionen av begreppet. 

Kommunen skulle kunna göra det lätt för sig och ta hjälp av den regionala utvecklingsstrategin i sitt 

arbete med hållbar utveckling. Där finns tre konkreta målområden som speglar de olika dimensionerna 

på ett bra sätt. Vi anser inte att det syns i översiktsplanen att kommunen planerar efter denna 

utvecklingsstrategi (Region Örebro län 2018b).  
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10.2  FNs Agenda och de nationella miljömålen i Örebros nya översiktsplan  
 

FNs agenda (Agenda 2030) är en viktig del i arbetet med hållbar utveckling men trots det så nämns 

inte agendan i många dokument. Örebro kommun skriver på sin hemsida att de bedömningar och 

beskrivningar som de gjort bygger på nationella mål och att arbetet med hållbar utveckling i deras nya 

översiktsplan utgår från de tre dimensionerna av hållbarhet, men hur de arbetar rent konkret 

framkommer inte, i alla fall inte i text. Hur de ska arbeta med hållbar utveckling framkommer först när 

man letar i de underdokument med visioner, strategier och program som översiktsplanen bygger på. Vi 

anser att agendan och de nationella miljömålen borde vara omnämnd i fler dokument i översiktsplanen 

även om kommunen kanske anser att hållbarhetsarbetet är så pass etablerat att man redan brutit ner 

agendan till lokala mål. Det hade i så fall kunnat framgå i något dokument för att lättare förstå den 

röda tråden i deras hållbarhetsarbete. Även vi som valt att undersöka hållbarhetsarbetet i 

översiktsplanen och har förkunskaper i ämnet, har svårt att hitta den information vi söker trots att vi 

letar mellan raderna. 
 

10.3  Hållbarhet utifrån de olika dimensionerna 

Vi har eftersökt kommunens arbete med hållbar utveckling genom de tre dimensionerna av hållbarhet 

vilket vi anser att vi till viss del funnit med hjälp av vår framtagna analysmodell. Samtidigt anser vi 

oss ha hittat luckor både där kommunen talar om, i våra ögon, hållbar utveckling utan att benämna det, 

samt vissa frågetecken på konkret innehåll i delar av översiktsplanen där hållbar utveckling tas upp. 

De frågetecken vi har om det material vi funnit kommer vi att dela upp i respektive dimension för att 

lättare kunna analysera och komma fram till ett resultat.  

 

Vi har valt att börja förklara ekologisk hållbarhet i analysen därför att vi upplever att den får störst 

utrymme i översiktsplanen samt att det beskrivs i flera texter att den ekologiska dimensionen kan 

sägas sätta ramarna. I flera av texterna vi läst kopplade till hållbarhet och översiktsplanering 

framkommer att det som lagen styr är lättast att arbeta med konkret vilket förklarar att kommunen 

gärna framhåller sitt arbete med de ekologiska aspekterna. 
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10.3.1  Ekologisk hållbarhet  

 

Ovan ser ni vår egen modell av den ekologiska dimensionen av hållbarhet. När vi läst Örebros 

översiktsplan har vi letat efter material som berör dimensionen eller dess aspekter. Det vi har sett med 

hjälp av modellen är att den ekologiska dimensionen har fått stort utrymme i Örebros nya 

översiktsplan. Genom hela översiktsplanen finner man information som rör kommunens lokala miljö 

samt hur de planerar för att förbättra klimatet utifrån miljöaspekter. Det stora utrymme som 

dimensionen får tyder på att kommunen prioriterar den ekologiska dimensionen i den fysiska 

planeringen. Trots detta anser vi att det finns vissa brister i planeringen för denna dimension eftersom 

storleken och uppbyggnaden av översiktsplanen gör det svårt att skaffa sig en helhetsbild av vad de 

faktiskt vill och kommer göra.  

Kissinger och Rees som vi nämnt tidigare i denna uppsats poängterar att den snabba 

befolkningsökningen som sker i världen kan leda till att samhällsutvecklingen inte hinner med. Detta 

kan leda till sämre livskvalitet och att negativa effekter på miljön (Kissinger och Rees 2010) vilket vi 

också är oroliga för att befolkningsökningen kommer att göra i Örebro. Däremot tyder översiktsplanen 

på annat. Den menar att befolkningsökningen gör att staden kan utvecklas och förtätas vilket bidrar till 

kortare transportsträckor, en blandad bebyggelse som skapar en god bebyggd miljö samt samordnade 

funktioner som kommersiell och offentlig service. Örebro kommun menar att de minskade 

transportsträckorna skulle leda till mindre utsläpp och på så sätt kan kommunen bidra till en giftfri 

miljö. Däremot tror vi att förtätningen och befolkningsökningen kan leda till att utsläppen och trafiken 

kommer att öka istället för att minska eftersom fler invånare ska ta sig till och från jobb, skola och 

andra aktiviteter. Vi tror att människor är för bekväma för att åka kollektivt, gå eller cykla och istället 

väljer bilen om alternativet finns. Därför tror vi att det krävs en hårdare lagstiftning kring utsläppen för 

att kommunen ska kunna se en förminskning av utsläppen (Sanne 2012:85). Trots att kommunen 

beskriver att de vill ha en giftfri miljö så leder förtätningen till en sämre luftkvalité och farliga 

hälsoproblem. Kommunens lösning på utsläppen är att bygga ut gång- och cykelbanor samt utveckla 

deras kollektivtrafik, vilket vi ser som viktigt, men troligen krävs även en reglering i lagstiftningen för 

att förändra människors beteenden.  
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Genom vår analysmodell har vi kunnat se att den ökade befolkningen och förtätningen av staden kan 

leda till både positiva och negativa konsekvenser för kommunen. Vi har också sett att alla aspekter i 

dimensionen belyses, vissa mer än andra. Bland annat får den biologiska mångfalden mest utrymme 

medan resurshushållningen knappt får någon alls vilket vi anser vara ohållbart. Hållbar utveckling 

grundar sig i att vi inte äventyrar med kommande generationers resurser. I grund och botten handlar en 

hållbar utveckling om att alla människor ska ha möjlighet till goda levnadsvillkor i flera generationer 

framöver och frågan är om Örebros översiktsplan planerar tillräckligt långsiktigt eller endast ser till 

dagens efterfrågan (WCED 1987).  

 

Aspekterna i dimensionen 

Trots att översiktsplanen berör samtliga aspekter av den ekologiska dimensionen, det vill säga God 

bebyggd miljö, Förnybar energi, Giftfri miljö, Resurshushållning och Biologisk mångfald så behöver 

det inte betyda att kommunen uppfyller en hållbar ekologisk dimension. Vi anser att det krävs mer än 

så från kommunen. Vi tycker det ska finnas mer information om hur aspekterna ska bidra till hållbar 

utveckling och hur vägen dit ska se ut. I många aspekter saknar vi just detta och här ger vi en snabb 

överblick över aspekterna samt en kort förklaring till samtliga aspekters bedömning.  

God bebyggd miljö                 

Vi anser att översiktsplanen förklarar väl hur de planerar för en god bebyggd miljö. Alla områden ska 

ha närhet till service, natur, kultur och mötesplatser. Den goda boendemiljön planeras ha en 

samordnad kommersiell service, en kommande förnybar energi, sociala förmåner med de blandade 

upplåtelseformer. Men däremot anser vi att arbetet med aspekten inte bidrar till en hållbar utveckling 

på grund av bristande konkreta förklaringar på hur kommunen ska går tillväga.  

Förnybar energi         

Översiktsplanen berör den förnybara energin men de poängterar också att de inte vet än hur lång tid 

det kommer att ta innan de har en fungerande vindkraft exempelvis. Tanken att Örebro kommun ska 

ha en mer effektiv energianvändning finns, men tyvärr återfinns inte planeringen för den. 

 

Giftfri miljö             

Den giftfria miljön får ett stort utrymme i översiktsplanen, vilket vi ser som positivt. De presenterar 

flera olika arbetsområden som ska leda till en giftfri miljö men vi tror att på grund av nationell 

påverkan kommer detta inte att uppnås till fullo. Detta anser vi på grund av att Örebro län idag inte 

uppnår några av de nationella miljömålen.  

 

Resurshushållning          

Planeringen för resurshushållningen är minimal i översiktsplanen och förekommer endast med 
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undermålig information om hur de ska arbeta för att inte använda mer resurser än naturen eller 

kommunen kan erbjuda.  

 

Biologisk mångfald          

Den biologiska mångfalden får ett stort utrymme i översiktsplanen men på grund av de andra 

aspekternas påverkan på den biologiska mångfalden i planeringen så räcker inte dess bidragande för 

att nå hållbar utveckling. Det kommer behövas ännu mer grönområden och gröna stråk anser vi. 

 

10.3.2  Ekonomisk hållbarhet 

 

Den ekonomiska dimensionens utrymme är betydligt mindre än den ekologiska dimensionens 

utrymme i översiktsplanen. Vi trodde att det skulle vara svårt att hitta information om den ekonomiska 

dimensionen, vilket det delvis var eftersom vi först endast tänkte på den kommunala ekonomin, men 

vi insåg snabbt att den ekonomiska dimensionen berör fler aspekter än bara ekonomi. Denna 

dimension innehåller aspekter som vi anser borde ta stor plats i en översiktsplan och i vår teori har det 

ekonomiska blivit utpekad som den dimension som står för medlen för att nå hållbar utveckling (Dahl 

2017:31,45-46). I översiktsplaneringen finns däremot inget som pekar på att ekonomin är det som styr 

kommunens arbete med hållbar utveckling eller att det avsätts ekonomiska medel för detta, vilket vi 

tycker är underligt eftersom det krävs en fungerande ekonomi för utveckling.  

 

När vi jämför vår modell av ekonomisk hållbarhet med den information vi funnit i Örebros nya 

översiktsplan kan vi se att kommunen planerar för de ekonomiska aspekterna vi ansett viktiga för 

hållbar utveckling. Dock framkommer det inte klart och tydligt vilka mål som finns och därför blir det 

svårt att hitta ett konkret resultat. De ekonomiska aspekterna finner vi främst information om i 

kommunens budgetdokument men även vid läsning mellan raderna. 

Dokumentet som innehåller kommunens budget och strategier sammanfattar alla våra aspekter i 

analysramen vilket försvårar vårt arbete när vi ska analysera dem en och en. Det blir väldigt tydligt att 
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alla aspekter går in i varandra i den ekonomiska dimensionen. Kommunens ekonomi är en 

grundläggande faktor till att kommunen ska kunna utvecklas och förbättras. Den ekonomiska 

hållbarheten handlar inte endast om hur kommunen väljer att fördela sina pengar utan det handlar 

också om att ge deras invånare en sysselsättning och en ekonomisk trygghet. När befolkningen växer 

blir det extra viktigt att kommunen utökar sina verksamheter och organisationer för att skapa 

arbetsmöjligheter för kommunens invånare. Dock är det viktigt att kommunen planerar för en 

långsiktig ekonomisk tillväxt som värnar om resursanvändningen eftersom det skapar förutsättningar 

för samförstånd mellan olika sociala grupper och det är viktigt för en process av hållbar utveckling 

(Krugman 1991:486-499). Detta innebär att den ekonomiska dimensionen även samverkar med den 

sociala dimensionen.  

 

Aspekterna i dimensionen 

Den ekonomiska dimensionens aspekter är i vår analysram; Kommunal ekonomi, Tillväxt, 

Sysselsättning, Konkurrens och Utbud/efterfrågan. Kommunen satsar stort på en större 

sysselsättningsgrad genom att få flera verksamheter och organisationer att etablera sig i Örebro. Det är 

just det som en god samhällsekonomi handlar om, att kunna erbjuda en god och hållbar 

sysselsättningsgrad samt en rättvis fördelning och en god ekonomisk tillväxt för att kunna främja en 

hållbar utveckling (Krugman 1991:486-499) vilket vi även anser att kommunen planerar för. Vi 

upplever att kommunen planerar efter efterfrågan och vill skapa ett utbud som är format efter det. 

Dock anser vi att vissa aspekter inte får samma utrymme i planeringen som andra bland annat 

konkurrens. I Regionens dokument nämns stark konkurrenskraft som en del i den regionala 

utvecklingsstrategin men i översiktsplanen nämns den knappt alls. Vi ser dock att konkurrens kan 

läsas mellan raderna i annan text och att det framgår att kommunen arbetar med konkurrenskraften 

genom ökad tillväxt i näringslivet och genom utveckling av infrastruktur och kollektivtrafik 

exempelvis. 

Här ger vi en snabb överblick över aspekterna i vår analysram samt en kort förklaring till samtliga 

aspekters bedömning.  

 

Kommunal ekonomi            

Kommunen vill skapa en pulserande anda och vi anser att deras investeringar och utvecklingsinsatser 

som finns beskrivna i översiktsplanen verkar genomtänkta, långsiktiga och bidragande till ekonomisk 

hållbarhet. I budgeten finns de andra dimensionerna av hållbarhet med vilket är ett stort plus för det 

övergripande intrycket av kommunens arbete med den ekonomiska dimensionen. 
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Tillväxt               

Kommunen har en specifik strategi och styrdokument för tillväxt vilket gör arbetet med detta konkret 

och väl beskrivet. Örebro kommun utmärker sig på kartan genom sitt driv inom denna aspekt. 

 

Sysselsättning              

Kommunen arbetar för en hög sysselsättningsgrad och är medveten om sin utmaning att se till att 

välfärdssystemet bidrar till långsiktig stabilitet, där sysselsättning är en stor bidragande del. 

 

Konkurrens              

Konkurrensmässigt anser vi att kommunen uppnår sina mål genom att belysa konkurrenskraften stark i 

sin utvecklingsstrategi. Den syns inte direkt i översiktsplanen men det anser vi kan bero på att 

kommunen tänker sig att konkurrensfördelarna framgår i exempelvis ökad tillväxt i näringslivet och 

planerna för bättre kommunikationer regionalt. 

 

Utbud/efterfrågan          

Arbetet med utbud som är format efter efterfrågan anser vi belyses i översiktsplanen. Örebro kommun 

har uppfattat sina svagheter och arbetar med dessa för att tillgodose behov inom flera aspekter. Vi tror 

att denna aspekt kan vara svår att uppnå generellt eftersom efterfrågan ständigt ändras. 

 

10.3.3  Social hållbarhet  

 

Vi tror att det är det mänskliga beteendet som utgör om en hållbar utveckling kan skapas eller inte. 

Därför gäller det att kommunen planerar för att ohållbara beteenden bryts (Sanne 2012:85). Att hitta 

information om den sociala dimensionen i översiktsplanen är också betydligt svårare än att hitta 

information om den ekologiska och först när man studerar underdokumenten till översiktsplanen 

finner man information om den sociala dimensionen. I underdokumenten finns information som 
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belyser det mesta som vi anser vara viktigt; Demokrati, Trygghet, Jämställdhet, Hälsa och 

Inkludering. Det som presenteras om den sociala dimensionen är egentligen inte bristande i sin 

information eller för lite i mängd utan det handlar om att i jämförelse med den ekologiska 

dimensionen får inte den sociala dimensionen inte alls samma utrymme i planeringen.  

Med tanke på den stora utrymmesskillnaden får vi en känsla av att kommunen inte prioriterar den 

sociala dimensionen lika högt som den ekonomiska eller ekologiska dimensionen. Detta väcker en oro 

i oss att kommunen glömmer se till den enskilda människan och att de istället planerar efter statistiken 

istället för sina medborgares behov och önskemål. I teori och tidigare forskning har det nämnts att den 

sociala hållbarhetsdimensionen skulle vara målet (Dahl 2007) vilket man absolut inte uppfattar vid en 

överblick av Örebro kommuns översiktsplan. 

Vi tänker oss att samrådet vid framtagandet av översiktsplanerna bör prioriteras. Där är första steget i 

att medborgarna får känna att de har möjlighet att påverka sin framtid i samhället och är en viktig del i 

den sociala hållbarheten. Frågan är om medborgarnas åsikter verkligen tas med i planeringen eller om 

kommunen endast planerar efter att bli attraktiva för utomstående för att locka till sig nya invånare och 

verksamheter, det är en ytterligare aspekt att diskutera för den sociala hållbarheten. 

Kommunen beskriver både positiva och negativa konsekvenser Örebro står inför med förtätningen av 

staden. De förklarar även hur nuläget ser ut där Örebro är en segregerad stad med stora 

socioekonomiska skillnader. Det är genom förtätningen av staden de vill motverka segregering och 

föra samman olika typer av människor vilket vi anser som en positiv aspekt. Däremot är frågan om 

förtätning är rätt väg eller om det är viktigare att bygga blandat. Nya byggnader kostar mycket pengar 

för kommunen och för föreningen så att hyrorna eller avgifterna oftast blir väldigt höga vilket i sin tur 

leder till att det bara är en viss grupp av människor som har råd att bo i den förtätade staden. Om 

kommunen vill att förtätning ska leda mot en mer integrerad stad krävs det att de bygger med en 

blandad bebyggelse som också har olika avgifter för att ge alla möjlighet till att faktiskt bo i det 

område där de vill bo.  

Kommunen beskriver att Örebros parker, grönytor och gröna stråk är viktigt för människans hälsa men 

också för det sociala livet i staden. De planerar för att utveckla sina grönytor till attraktiva 

mötesplatser genom att skapa olika typer av aktiviteter vid dem. Detta ser vi positivt på och hoppas att 

detta är något kommunen kommer slutföra. Då den ekologiska dimensionen får ett så stort utrymme i 

översiktsplanen så borde det inte vara några problem att sammanföra ekologisk och social hållbarhet i 

denna fråga genom att få mötesplatser i samband med grönstruktur. 

Vi anser att det är viktigt att den sociala dimensionen inte ska behöva begränsas på grund av 

förtätningen och att djur och natur ska värnas om så förtätningen inte leder till barriärer. Därför har de 

gröna ytorna en viktig roll både i den sociala och ekologiska dimensionen. Parker och grönytor bör 
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alltså behållas vid förtätning för att hållbar utveckling ska kunna skapas. 

 

Aspekterna i dimensionen 

Den nya översiktsplanen tar upp de aspekter som vi anser måste finnas i planeringen för att den ska 

vara socialt hållbar. De beskriver samtliga aspekter i vår modell av social hållbarhet, det vill säga 

Demokrati, Trygghet, Hälsa, Inkludering och Jämställdhet. Det går att läsa mellan raderna i flera 

dokument i översiktsplanen men främst i kommunens miljökonsekvensbeskrivning. Varför 

informationen om dessa aspekter och den sociala dimensionen faller under miljökonsekvens- 

beskrivningen anser vi vara underligt men ändå positivt då den beskriver hur kommunen ska planera 

för en mer socialt hållbar kommun.  

Att kommunen planerar för ett samhälle där det finns utrymme för sociala möten är väldigt viktigt för 

trygghet, inkludering och jämställdhet. Vi anser att det handlar även om att möten ger mer förståelse 

för varandras olikheter och normer och ger möjlighet att förändra ohållbara beteenden som människan 

har. Om vi ska uppnå en hållbar utveckling krävs det nya normer om hur människan ska leva och bo 

och vi anser likt Dryzek (2013) att människors välmående borde få en större betydelse än pengar och 

konsumtion. Dryzek (2013) menar också att det behövs ett större samarbete mellan folket, experterna 

och marknaden för att uppnå en hållbar utveckling. Folket behöver engagera sig mera i miljöfrågorna 

och förstå vikten av att varje enskild individ gör skillnad (Dryzek 2013:10, 75, 99, 101). Den stora 

frågan är om översiktsplanen vägleder kommunen till ändrade beteenden och normer eller om den 

uppmuntrar till nuvarande fortsatt konsumtion och ohållbara vanor.  

Här ger vi en snabb överblick över aspekterna i vår analysram samt en kort förklaring till samtliga 

aspekters bedömning.  

 

Demokrati          

Översiktsplanen berör aspekten demokrati men inte tillräckligt. Exempelvis nämns inte ordet i många 

av de dokument som översiktsplanen bygger på. De belyser att alla ska få vara med och påverka i 

politiska beslut men vi tror att den enskilda individen ibland planeras bort.  

Trygghet            

Denna aspekt får ett stort utrymme genom hela översiktsplanen, vilket har bidragit till att vi anser att 

översiktsplanen uppnår en hållbar planering av aspekten trygghet.  

Hälsa               

Kommunen tar upp fler negativa konsekvenser på människans hälsa än positiva när det exempelvis 

kommer till förtätning. Därför anser vi att kommunens översiktsplan kan få svårt att upprätthålla 
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aspekten hälsa om kommunen inte visar mer konkret vad de vill åstadkomma med den sociala 

hållbarheten i översiktsplanen.  

Inkludering          

En stor del av varför Örebro vill förtäta staden är för att de vill integrera alla typer av människor och 

att den segregerade staden ska planeras bort. Vi anser att översiktsplanen leder mot en hållbar 

utveckling genom deras syn på inkludering och tror att målet kommer uppnås när segregeringen 

minskar.  

Jämställdhet          

De tar upp att det är viktigt att staden är jämställd och kopplar det mycket till inkludering och att alla 

människor oavsett ålder, sexuell läggning, etnicitet och kön ska ha samma förutsättningar till ett 

värdigt liv. Jämställdhet nämns i de flesta dokument vilket vi finner positivt. 

 

 

11. Resultat och slutsats 
 

Det övergripande resultatet är att Örebro kommuns nya översiktsplan inte planerar för hållbar 

utveckling fullt ut sett till dimensionerna i vår analysram. Samtliga dimensioner och dess aspekter 

belyses i översiktsplanen men inte i den mån som vi anser krävs för att hållbar utveckling ska gynnas i 

Örebro kommun, framförallt på grund av dimensionernas olika utrymme. 

 

I och med den vaga definitionen av begreppet har det försvårat arbetet med hållbarhetsanalysen av 

Örebros nya översiktsplan. Då ordet hållbarhet eller hållbar utveckling inte alltid behöver nämnas vid 

namn för att det ska finnas utan också kan finnas mellan raderna medför det ett stort tolkningsarbete 

från personen som läser översiktsplanen. Beroende på vem som läser och vem som gör en 

hållbarhetsanalys av översiktsplanen skiljer sig förmodligen även resultatet.  

 
Vår slutsats är att arbetet med hållbar utveckling i viss utsträckning är etablerat i Örebro kommuns 

översiktsplan även om de konkret inte reder ut och förklarar de olika dimensionerna så pass väl att 

människor som inte är insatta i ämnet förstår allt som skrivs. Översiktsplanen känns genomarbetad och 

blir legitim med dess underdokument med riktlinjer, strategier, handlingsplaner, policys och visioner. 
Kommunen verkar vara medveten om vad hållbar utveckling innebär men tyvärr förklaras inte 

kommunens planering av hållbarhetsdimensionerna tillräckligt väl i översiktsplanen. Denna slutsats 

bygger på att vi var tvungna att läsa ganska många underbyggande dokument i översiktsplanen för att 

få en uppfattning om att de planerar för samtliga dimensioner. Det omfattande arbetet med den 

ekologiska dimensionen är positivt, men avsaknaden av lika stor del av den sociala- och ekonomiska 



44 
 

dimensionen gör att översiktsplanen sviktar. Planen kan inte bli hållbar om någon dimension ges mer 

utrymme.  

 

Då Örebros nya översiktsplan är uppbyggd på flera olika mål- och styrdokument gör det att 

översiktsplanen i sin helhet blir otroligt stor och omfattande. Att hitta vad man är ute efter i planen är 

inte det enklaste och även om dokument och kapitel är döpta efter dess innehåll så finner man även 

annan information i samtliga dokument. Det vill säga att i exempelvis Örebros budget beskrivs inte 

bara kommunens ekonomi utan också andra områden inom sociala och ekologiska dimensioner. 

Översiktsplanens oklara uppbyggnad och stora innehåll har fått oss att reflektera över hur svårt det 

måste vara för en privatperson att kunna få insikt i kommunens arbete. Detta har även försvårat arbetet 

för oss att göra en hållbarhetsanalys av den nya översiktsplanen.  

Vi har även stött på samma information på olika ställen i översiktsplanen vilket har bidragit till en stor 

förvirring från vårt håll. När man finner samma information gång på gång blir man osäker på vad som 

hör hemma var och varför det tas upp på flera platser i översiktsplanen. Det bidrar också till att bilden 

av hållbar utveckling som ogreppbar förstoras snarare än förklaras. 

Kommunen nämner själva att deras bedömningar och beskrivningar är byggda på nationella mål. Det 

kan även förklara varför den ekologiska dimensionen tar mest plats i översiktsplanen. Vi har uppfattat 

att det beror på att den ekologiska dimensionen har flest mål, lagar och regler som styr arbetet 

nationellt. Däremot uppfattar vi inte att kommunen konkret planerar efter nationella mål. 

Även om alla dimensioner inte får samma utrymme i översiktsplanen behöver det inte betyda att 

Örebro kommun inte planerar för en hållbar utveckling, utan att de har en egen syn på vad hållbar 

utveckling är. I deras fall kan det vara så att de anser att den ekologiska dimensionen är den som borde 

väga störst och de andra två, social och ekonomisk, finns med som komplement för att uppnå vissa 

mål. Kommunens syn på hållbar utveckling skiljer sig i så fall från vår. Givetvis belyser 

översiktsplanen den ekonomiska och sociala dimensionen också men inte i den utsträckning som vi 

anser krävs. 

Resultatet visar även att det är svårt att separera de olika dimensionerna från varandra, finns en finns 

alltid någon av de andra, vilket framgår i vissa dokument. Det mest konkreta dokumentet där de olika 

hållbarhetsdimensionerna beskrivs är i den regionala utvecklingsstrategin. Där finns tre målområden 

som skulle kunna ses som direkt kopplade till begrepp i vår analysram; Stark konkurrenskraft 

beskriver arbetet med den ekonomiska dimensionen, Hög och jämlik livskvalitet beskriver den sociala 

och God resurseffektivitet den ekologiska. Den regionala utvecklingsstrategin ska vara vägledning för 

kommunerna i regionen och borde då speglas mer i översiktsplanen anser vi. Hade den gjort det så 

hade troligen de olika dimensionerna fått lika stort utrymme. 
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11.1  Svar på frågeställningarna 

 
Utifrån var analysram har vi tolkat att frågorna i vår inledande frågeställning har kunnat besvaras. 

Genom dokumentanalysen av Örebros nya översiktsplan har vi fått svar på vad kommunen anser är 

hållbar utveckling samt att kommunen arbetar för en hållbar utveckling genom de tre dimensionerna 

ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet. Detta genom översiktsplanens underdokument. 

Kommunen benämner utvecklingen med ord ibland men det framgår också mellan raderna när vi 

jämför kommunens text med aspekterna i vår analysram. Vi har konstaterat att den ekologiska 

dimensionen får ett mycket större utrymme i översiktsplanen än de andra två dimensionerna social och 

ekologisk vilket tyder på att översiktsplanen inte riktigt leder mot en hållbar utveckling. Trots att 

kommunens ekologiska dimension speglas genom hela översiktsplanen så når kommunen inte ända 

fram i arbetet med de nationella miljömålen och detta tyder på att det krävs ett stort engagemang för 

kommunen för att den ekologiska dimensionen ska leda till bättre hälsa, en rikare biologisk mångfald 

och giftfria miljöer som är deras tanke.  

 

11.2  Vidare forskning 

 
Här föreslås några exempel på vad som skulle kunna undersökas i vidare forskning. Det är taget från 

de tankar, intressen och frågor som uppkommit under uppsatsens gång. 

-Örebro kommun diskuterar frågan om en snabbjärnväg mellan Stockholm och Oslo. Vad skulle den 

innebära för Örebros invånare utifrån hållbarhetsdimensionerna? 

-Medborgarnas åsikter i översiktsplaneringen framkommer till viss del i samrådet. Det vore intressant 

att undersöka hur stort utrymme kommunerna skulle kunna ge medborgaren i planeringen av samhället 

och även hur det skulle kunna gå till. 
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13. Bilaga 

 

Källa: Egen 2018. 
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