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Sammanfattning 

Den sociala dimensionen av hållbar utveckling är en av tre dimensioner inom hållbar utveckling och 

tenderar att hamna i skymundan i relation till de andra två. Detta trots att alla tre dimensioner, den 

sociala-, ekologiska- och den ekonomiska ska ges lika mycket utrymme för att nå de globala och 

nationella målen för hållbar utveckling. Social hållbarhet är ett omtvistat begrepp och uppsatsens syfte 

är att rikta mer uppmärksamhet mot arbetet med den sociala dimensionen i landsbygdskommuner och 

vad som är problematiskt kring detta. Detta sker genom att undersöka hur landsbygdskommuner 

beskriver social hållbarhet i översiktsplaner samt hur de implementerar social hållbarhet och vad som 

är problematiskt för ett sådant arbete ska kunna ske. Tidigare forskning som ligger till grund för studien 

söker reda ut begreppet social hållbarhet och göra det praktiskt hanterbart inom samhällsplaneringen. 

Forskning visar att social hållbarhet måste fyllas med innehåll och tolkas beroende av tid och rum samt 

att det finns utmaningar kring hur sociala hållbarhetsverktyg kan tillämpas vid fysisk planering. 

Utmaningarna orsakas dels av brist på kunskap och förståelse för hur man integrerar social hållbarhet i 

processerna då det saknar tydliga riktlinjer och tydlig lagstiftning. Dels är frågan om genomförbarhet 

och tillgängliga resurser för att genomföra socialt hållbarhetsarbete i praktiken en utmaning.  

I denna fallstudie undersöker vi Sunne och Ovanåker kommun genom att med en egenutformad 

analysram utifrån hur vi väljer att ta oss an begreppet och se på det, söka klarhet i hur social hållbarhet 

definieras i dessa kommuner. Intervjuer med tjänstemän i respektive kommun hjälper oss reda ut 

problematiken kring arbetet med social hållbarhet. Resultatet visar att kommunernas översiktsplaner på 

olika sätt genomsyras av den sociala dimensionen, men att tydliga tillvägagångssätt att implementera 

social hållbarhet i planeringen saknas. Resultatet visar vidare på att social hållbarhet i stora drag och 

vagt definieras genom bland annat fokus på livskvalitet och tillgänglighet. En slutsats är att statliga 

myndigheter har ett för urbant fokus i sina styrdokument och vägledande rapporter och når därmed inte 

ut till alla kommuner, i synnerhet inte till landsbygdskommuner. 
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1  Inledning  
Hållbar utveckling är ett vida omtalat begrepp inom samhällsplanering idag och har sedan 1987 fått 

betydande uppmärksamhet i samband med publicering av Brundtlandkommissionens rapport Vår 

gemensamma framtid (Nyström & Tonell 2012, s. 125). Det var Brundtlandrapporten som medförde att 

begreppet hållbar utveckling inkluderades i den politiska diskursen likväl som i det dagliga språket 

(Cuthill 2010; Redclift 2005). År 1992 skedde ett paradigmskifte inom diskursen hållbar utveckling och 

begreppet fick därmed en nyanserad bild och gick ifrån en miljöorienterad inriktning till att få två andra 

kompletterade dimensioner, den ekonomiska- och den sociala dimensionen (Dempsey et al. 2009; 

Redclift 2005). 

 

På internationell och nationell nivå finns lagar och mål för att främja social hållbarhet i 

samhällsplaneringen. Agenda 2030 och dess 17 mål är relevant att förhålla sig till när samhällen 

planeras (Regeringen 2016). I miljöbalken samt plan- och bygglagen, som är två av de lagar som är 

högst väsentliga inom fysisk planering, framgår det att social hållbarhet ska säkras i planeringen av den 

fysiska miljön (SFS 1998:80; SFS 2010:900). I rapporten Social hållbarhet ur ett 

samhällsplaneringsperspektiv – en kunskapsöversikt (2017) belyses dock en ojämlikhet mellan den 

sociala- och miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling – i miljöbalken är det beskrivet när och 

hur en miljökonsekvensbeskrivning ska genomföras och vad en sådan ska innehålla, men att en social 

konsekvensbeskrivning ska göras finns däremot inte beskrivet på samma sätt i någon lag (Ström, Molnar 

& Isemo 2017, s. 18). Forskning visar att den sociala dimensionen i planeringsprocesser tenderar att 

hamna i skymundan, att lagar beträffande ämnet överlag är bristfälliga och att det saknas tydliga 

riktlinjer och strategier för att uppnå rättvisa och social integration i planeringsprocesser (Yrjänä, et al. 

2017). Gällande arbetet med hållbarhetsfrågor generellt på lokal nivå, relaterat till utomstående 

hållbarhetsdokument och strategier, har det visat sig finnas stora skillnader beroende på 

kommunstorlek. I mindre kommuner är det svårare att arbeta systematiskt med hållbarhetsfrågor bland 

annat på grund av brist på resurser i form av arbetskraft, tid och finansiering (Keskitalo & Liljenfeldt 

2012). Om arbetet med hållbarhetsfrågor generellt i mindre kommuner är problematiskt, kan man anta 

att arbetet med sociala hållbarhetsfrågor i synnerhet är en utmaning. 

 

Statliga myndigheter har tagit fram en rad olika tillvägagångssätt, styrdokument, rapporter och verktyg 

som behövs för en långsiktig- och socialt hållbar utveckling. Det är avgörande för en hållbar framtid att 

den sociala dimensionen ges mer plats i planeringsprocesser. Tidigare forskning visar som tidigare 

nämnt att arbetet med social hållbarhet på lokal nivå i den fysiska planeringen fokuserar främst på större 

städer och där mindre kommuner undersökts, visar resultaten på stora utmaningar. Det är således inte 

självklart att samma metoder och verktyg kan tillämpas i den fysiska planeringen i 

landsbygdskommuner, som i de större. 
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Ovanåker och Sunne kommun är två kommuner som enligt SKL:s kommungruppsindelning (2016) 

definieras som landsbygdskommuner. Befolkningsmässigt är de likartade med ca 11 600 respektive 

13 400 invånare och har vidare likartade utmaningar som en minskande befolkning, särskilt gällande 

invånare i arbetsför ålder. Kommunerna har även utmaningar gällande kommunikationer för att 

tillgängliggöra kommunen så att den är attraktiv att bo och verka i.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att rikta mer uppmärksamhet mot arbetet med den sociala dimensionen i 

landsbygdskommuner. Vi vill därmed undersöka hur landsbygdskommuner beskriver social hållbarhet 

i översiktsplaner och vidare hur de implementerar social hållbarhet. Vidare vill vi ta reda på vilka 

utmaningar landsbygdskommuner har gällande arbetet med social hållbarhet och om detta har med att 

nationella riktlinjer för samhällsplanering främst riktar sig till större städer.  

1. Hur definieras och framhävs social hållbarhet i översiktsplanerna för Sunne- och Ovanåker 

kommun?  

 

2. Vilka utmaningar finns för landsbygdskommuner att arbeta aktivt och systematiskt med social 

hållbarhet? 

 

3. Vilka metoder och verktyg använder Sunne och Ovanåker för att implementera social 

hållbarhet i samhällsplanering för den fysiska miljön?  

 

1.2 Avgränsning 

Vi har i denna studie valt att fokusera på den sociala dimensionen av hållbar utveckling kopplat till den 

fysiska planeringen i kommuner som enligt SKL:s definition kategoriseras som landsbygdskommuner. 

Två befolkningsmässigt likartade kommuner har valts ut och vi fokuserar på de största tätorterna i 

respektive kommun. Vi väljer att avgränsa oss till social hållbarhet då den dimensionen tenderar att få 

mindre utrymme än den ekologiska- och ekonomiska dimensionen. Risken med att avgränsa oss till en 

dimension är att vissa värden kan försummas då de tre dimensionerna bör ses i relation till varandra, 

men att behandla alla tre blir för omfattande både tidsmässigt men även teoretiskt då begreppen är så 

stora. Avgränsningen till fysisk planering sker då det är den fysiska miljön som skapar förutsättningar 

för hur väl sociala mål uppfylls.     
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1.3 Disposition  

Kapitel (2) som följer nedan bidrar till att kontextualisera vår studie genom att kort redogöra för 

styrdokument och riktlinjer inom hållbar utveckling, från global till lokal nivå. Dessutom ges en 

diskuteras landsbygdsproblematik. Vidare i kapitel (3) presenterar vi tidigare forskning som ligger till 

grund för vår analysram. Därefter redogör och diskuterar vi i kapitel (4) för vårt val av metod, 

tillvägagångssätt samt analysram. I kapitel (5) presenterar vi de två kommuner vi valt att studera och 

vidare i kapitel (6) följer en resultatsammanställning av studiens insamlade material, vilket är hämtat 

från en dokumentstudie där en analysram tillämpats för att urskilja relevant material, samt från en 

intervjustudie. Kapitel (7) utgör diskussionsdelen där vi granskar och tolkar allt insamlat material med 

utgångspunkt i kapitel (2) och (3). Kapitel (7) ligger sedan till grund för att kunna besvara studiens syfte 

och frågeställningar som sker i ett avslutande kapitel (8). 
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2 Lokal implementering av globala mål  

Olika mål och riktlinjer för hållbar utveckling har sin början på en global nivå hos den mellanstatliga 

organisationen Förenta nationerna (FN). Mål som FN arbetar fram konkretiseras och tas sedan om hand 

av de länder som sammanslutits inom organisationen (UNRIC, 2019). På nationell nivå är det först och 

främst staten och regeringen som ansvarar för att arbetet med hållbar utveckling fortskrider i Sverige 

(Regeringen 2018a). Statens uppdrag är således att översätta de globala målen till nationell nivå. 

Därefter tar bland annat Boverkets arbete för hållbar utveckling vid. Boverket är en samordnande 

myndighet som ansvarar för att ta fram föreskrifter och vägledning som rör samhällsplanering och 

hållbar utveckling (Boverket 2017a). I kommunernas översiktsplaner översätts sedan dessa mål och 

föreskrifter till lokal nivå genom att ange hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och besvaras 

för en hållbar utveckling (Boverket 2018a). Denna top-down följd som målen genomgår innan de blir 

verklighet illustreras med hjälp av en figur, se fig. 1. Nedan följer sedan ett antal avsnitt med avsikt att 

kontextualisera vår studie. 

 

 

HÅLLBAR UTVECKLING FRÅN GLOBAL TILL LOKAL NIVÅ 

 
 

 
 
 
 

Figur. 1: Top-down följden av hållbar utveckling (Egen illustration) 
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2.1 Hållbar utveckling  
Hållbar utveckling är ett världsomfattande begrepp och bygger på tre dimensioner, social-, ekologisk- 

och ekonomisk hållbar utveckling. För att uppnå en hållbar värld krävs balans mellan dimensionerna 

och långsiktiga lösningar måste eftersträvas på alla nivåer – globalt som lokalt (FN 2016). Den stora 

Riokonferensen i Brasilien 1992, gav prägel till idén att framtidens utveckling skulle vara hållbar inom 

ramen för de sociala-, ekonomiska- och ekologiska dimensionerna. Brundtlandkommissionens visioner 

transformerades i Agenda 21 till riktiga handlingar, långsiktiga mål och policyer för en framtida hållbar 

utveckling, som skulle genomsyra världens regeringar, kommuner och samhällsgrupper (FN-förbunden 

2012). En annan viktig del i arbetet med hållbar utveckling är Agenda 2030 och de 17 globala mål samt 

169 delmål. Dessa mål ska nås globalt år 2030 (Regeringen 2016). I fig. 2 nedan anges de 17 globala 

hållbarhetsmålen som anges i Agenda 2030.  

 

GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

 
Figur. 2: Regeringen 2016 Regeringskansliet/FN. 

 

Vidare har regeringen i Strategin för Levande städer – politik för hållbar stadsutveckling (2018b, s. 1) 

komprimerat hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att formulera nationella mål i syfte att stärka 

landets och kommunernas hållbarhetsarbete. I strategin presenteras Sveriges specifika mål för en hållbar 

stadsutveckling där alla dimensioner av hållbar utveckling fått utrymme. Dessa ska tillsammans bidra 

till att nå FN:s hållbarhetsmål. Bland annat anger målen att hållbara städer ska vara inkluderade och 

inneha miljöer som är tillgängliga, gröna och attraktiva för alla människor. Dessutom ska planeringen 

ha en helhetssyn. Detta tillsammans med smarta lösningar kan då skapa valmöjligheter till att kunna 

leva klimatsmart, tryggt och även hälsosamt. År 2015 tillsatte Regeringen ett parlamentariskt utskott 

med uppdrag att utreda och lämna förslag till en sammanhållen politik med anledning till en hållbar 

utveckling i Sveriges landsbygder de närmaste 30 åren. Utredningen sammanställdes i rapporten För 



6 
 

Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1) 

med ambition att verka för en optimism och framtidstro för hela Sverige. Den grundläggande 

utgångspunkten för den sammanhållna politiken är att landsbygden ska kunna utvecklas och ges samma 

förutsättningar som resten av landet. Dessutom ska den se till att de som arbetar, bor och lever på 

landsbygden får lika förutsättningar för ett gott liv som andra människor i Sverige. I utredningen lyfts 

betydelsen av aktiva och växande landsbygder för att på lång sikt skapa ett hållbart Sverige och den 

fysiska planeringen belyses vara kärnan för landsbygdens utvecklingspotential. Utredningen innehåller 

ett antal förslag på förändringar som ska bidra till att minska klyftan mellan det urbana och rurala. Bland 

annat att hela landet ska ha tillgång till digital kommunikation, god transportinfrastruktur och högre 

utbildning med förslag att år 2025 ha tillgång till digital infrastruktur i hela landet. Ett annat förslag är 

att regeringen ska säkerställa att utbildningsplatser ska finnas spridda i hela Sverige (SOU 2017:1, ss. 

97–98, 107, 118, 130). Utredningen lyfter även att det ska bli enklare att bygga i strandnära lägen och 

att staten måste ta ett större ansvar för den kommersiella servicen, välfärdstjänster samt frågor som rör 

kultur i landsbygden (SOU 2017, s. 138, 146).  

2.2 Socialt hållbar utveckling  

Boverket är en myndighet vars funktion är att vara en instans för rådgivning och vägledning gällande 

hållbar samhällsplanering i Sverige. De har bland annat utformat vägledning för att praktiskt kunna 

implementera den sociala dimensionen i fysisk planering. I ett uppdrag av regeringen har Boverket till 

exempel sammanställt en kunskapsöversikt med fokus på sociala aspekter av hållbar stadsutveckling i 

rapporten Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt (2010). Den syftar till att belysa 

exempelvis aspekter som helhetssyn, variation, samband samt inflytande och samverkan som viktiga 

teman att arbeta med för att uppnå en socialt hållbar stadsutveckling. Ett fokus som är tydligt är att 

Boverket har en urban utgångspunkt då till exempel helhetssynen syftar till att bryta 

segregationsproblem (Boverket 2010, s. 44). Vidare menar Boverket (2010, ss. 45–46) att variation är 

viktig i städer för att främja en social hållbarhet där funktionsblandning med fokus på att bryta 

homogena områden och skapa stad ses som betydelsefullt. Sådana aspekter är inte självklara att 

landsbygdskommuner ska eller kan arbeta efter då de har andra utmaningar och förutsättningar att 

förhålla sig till. 

 

Det finns inget enkelt sätt att mäta hållbar fysisk planering och i en mer aktuell rapport från Boverket 

(2015) har de sökt formulera uppföljningsbara mål för den fysiska samhällsplaneringen där ett 

jämställdhetsperspektiv är i fokus. Målen är utformade så att de ska vara möjligt att applicera på den 

lokala nivån, oavsett hur kommunens förutsättningar ser ut. Detta menar Boverket är avgörande för att 

alla kommuner ska uppleva att målen är relevanta för dem samt att alla arbetar i samma riktning.  
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BOVERKETS SJU MÅL FÖR ATT SÄKERSTÄLLA EN LÅNGSIKTIGT GOD LIVSMILJÖ FÖR 

ALLA MÄNNISKOR: 

  
- BOSTÄDER EFTER MÄNNISKORS BEHOV: utbudet av bostäder ska styras av människor och 

tillgång till bostad och boendemiljö av god kvalitet ska vara likvärdig.  

- ATTRAKTIVA LIVSMILJLÖER: inne- och utemiljöer ska utformas och gestaltas så att jämställdhet, 

trygghet, hälsa, tillgänglighet, kultur och social sammanhållning främjas.  

- GOD TILLGÄNGLIGHET I VARDAGEN: placering och tillämpning av bebyggelse och 

infrastruktur ska bidra till god tillgänglighet i vardagen på ett miljö- och hälsofrämjande sätt.  

- BÄTTRE RESURSHÅLLNING: användandet av icke-förnybara råvaror ska minska, samt ska miljö-, 

hälso- och klimatpåverkan från byggnader, infrastruktur och energiproduktion minska.  

- LÅNGSIKTIG LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING: långsiktigt säkra dricksvattenförsörjningen och 

jordbruksmarken.  

- EN FUNTIONELL GRÖNSTRUKTUR: ge högre prioritet till gröna- och blå strukturer då de bidrar 

med avgörande värden och tjänster för människan och ekosystemet som helhet.  

- FÄRRE OLYCKOR: bebyggelse, infrastruktur och allmänna platser ska placeras och utformas i syfte 

att förhindra att människor och egendom drabbas av olyckor.    

(Boverket 2015, s. 15) 

2.3  Landsbygdsproblematik och den urbana normen  
Det finns en tydlig maktrelation mellan det urbana och rurala inom samhällsplanering. Det urbana har 

ett tydligt tolkningsföreträde vilket syftar på stadens företräde gentemot landsbygden i policydokument. 

Städerna växer och landsbygden urholkas på människor. Många kommuner runt om i Sverige har till 

exempel befolkningsminskningen som ett planeringsprioriterat mål och mycket beror på att landsbygden 

idag befolkas av en allt mer äldre befolkning och en allt mindre befolkning i arbetsföra åldrar existerar 

(Matsson 2011, ss. 15–17). Till detta hör även att urbaniseringen har medfört en avfolkningsproblematik 

för landsbygden, vilket bidragit till bristande tillgång till resurser, arbetskraft och skatteintäkter från 

människor i arbetsför ålder. När kommuner allt mer glesas ur blir det blir allt svårare att upprätthålla 

god infrastruktur samt kommersiell och offentlig service i alla delar av landsbygden (Forsberg 2013, s. 

210).  

 

Vid mitten av 1900-talet var urbaniseringen ett bekymmer för att stora folkmassor vid den tiden flyttade 

från landsbygden till städerna. Detta innebar en problematik för städerna och fokus riktades därför dit 

då planerarna blev tvungna att lösa bostadsbristen och servicen för de nya stadsborna, vilket även krävde 

större fokus på att tillhandahålla ett annat transportsystem än innan. Fokus riktades mot städerna, både 

i planeringssammanhang och inom forskning, för att det var där de största utmaningarna fanns. Det 

pågick en maktkamp mellan markresurser och det resulterade i utbredningen av miljonprogrammets 

bostadsområden, välfärdssamhällets vård- och omsorgsinstitutioner och affärscentrum. Detta har i sin 
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tur medfört ett fokus på att hitta modeller och ramverk för att höja boendestandarden i städerna och göra 

livet gott där. Landsbygden är underordnad staden inom forskning och planeringsinsatser (Forsberg 

2013, ss. 204–206). Enligt Forsberg (2013, s. 205) är det över 50 år sedan urbaniseringen nådde sin 

kulmen och ännu har inte landsbygdens problematik uppmärksammats i lika stor utsträckning som till 

exempel sociala segregationsproblem i miljonprogramsområden. Detta kanske beror på att 

landsbygdens problematik och utmaningar som handlar om att handskas med exempelvis demografiska 

olikheter såsom avfolkning och skiftande befolkningsdensitet i varierande åldrar, inte kan mätas eller 

exemplifieras i exakta termer på liknande sätt som segregation och utanförskap, vilket är vanliga 

problem och utmaningar i större städer. En problematik som bör lyftas här är dock att ”landsbygd” 

kommit att innefatta alla kommuner som inte har det de större städerna har, vilket innebär att det blir 

problematiskt att egentligen tala om en landsbygdsproblematik. Detta då denna problematik inte endast 

gäller kommuner som definierats som landsbygdskommuner av exempelvis SKL. Alla kommuner som 

har förtätning och funktionsblandning samt tillgång till väl utbyggd kollektivtrafik hamnar inom 

kategorin för landsbygdsproblematik.  

 

Rönnblom har i sin rapport Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell 

policy (2014) sökt analysera hur landsbygd ”görs” i nationella policydokument. Detta är intressant att 

diskutera i relation till landsbygdsproblematik för att klargöra vad landsbygdsproblematik är och att det 

inte bör ses i singular. Den problematik som förknippas med ”landsbygd” är bland annat avfolkning, 

kompetensbrist och sämre kommunikation vilket är problem i kommuner som definieras som 

landsbygd, men även i kommuner som inte definieras som landsbygd. Det är därmed viktigt att en 

territoriell dimension finns med i diskussioner kring ”landsbygdsproblematik”, vilket Rönnblom är inne 

på i sin rapport där hon menar att det finns en maktrelation mellan stad och landsbygd, där 

maktrelationen tar sig olika uttryck beroende av sammanhang (Rönnblom 2014), s. 5). Den urbana 

normen skapas i policydokument genom att statliga myndigheter talar om hela landet som ”ett”. En 

slutsats Rönnblom gör är att i policydokument behövs fler benämningar än endast stad och land. Allt 

däremellan som exempelvis pendlingsort, mindre kommun, tätortsnära landsbygdskommun och så 

vidare behöver benämnas konsekvent för att uppmärksammas. En av Rönnbloms slutsatser är att det är 

svårt att förändra en ordning som inte syns (Rönnblom 2014, s. 15).  
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3  Social hållbarhet - ett omtvistat begrepp 

3.1  Teoretiska perspektiv  
Begreppet social hållbarhet kan definieras på en rad olika sätt. Magnus Boström (2012, s. 11) nämner i 

inledningen av sin artikel att den sociala dimensionen tenderar att få mindre uppmärksamhet än de andra 

två dimensionerna av hållbar utveckling och att den dimensionen är särskilt svår att realisera och 

operationalisera. Boström ställer sig således undrande till varför det är en utmaning att införliva social 

hållbarhet i ramverk för hållbar utveckling. En anledning kan vara att begreppet social hållbarhet 

behöver ses i sitt specifika sammanhang, vilket är något som Elander och Gustavsson (2013, ss. 65, 12) 

menar då social hållbarhet är ett begrepp som innehåller många olika nyanser och måste brytas ned i 

underbegrepp för att bli praktiskt hanterbart. Detta menar även Boström (2012) då den 

tolkningsflexibilitet som begreppet hållbar utveckling i allmänhet har, och i synnerhet begreppet socialt 

hållbar utveckling, inte kan övervinnas och att socialt hållbar utveckling därmed måste utformas, fyllas 

med innehåll och tolkas beroende av tid och rum. Partridge (2005) menar också att begreppet är 

svårdefinierat och tillämpar begreppet social hållbarhet som ett ramverk för sociala frågor genom att 

bryta ned begreppet i sex kategorier; livskvalitet, jämlikhet, inkludering, tillgänglighet, framtidsfokus 

och deltagandeprocesser. Genom att bryta ned social hållbarhet i dessa kategorier blir det mer praktiskt 

hanterbart, vilket enligt Elander och Gustavsson (2013, ss. 12, 65) är avgörande för att kunna följa upp 

hur den sociala hållbarhetsdimensionen ges utrymme.   

 

Som tidigare nämnt råder en viss landsbygdsproblematik och tidigare forskning visar på liknande 

problematik gällande utmaningar kring hur den sociala dimensionen av hållbarhet integreras i 

planeringsprocesser på lokal nivå. I den finska studien av Yrjänä et al. (2017) där ett socialt 

hållbarhetsverktyg tillämpats i en medelstor stad i Finland, framkommer det att lagar och förordningar 

är bristfälliga gällande den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Dessutom råder brist på kunskap 

om hur man integrerar sociala aspekter i planeringen samt brist på resurser. I denna studie kan man, likt 

maktrelationen mellan stad och landsbygd, se att den sociala dimensionen av hållbarhet prioriteras i 

mindre utsträckning än de andra två dimensionerna av hållbar utveckling. I den svenska studien av 

Keskitalo och Liljenfeldt (2012) där flera kommuner av olika storlek har studerats, framkommer det 

dessutom att arbetet med hållbarhetsfrågor generellt på lokal nivå har visat sig innebära skillnader 

beroende på kommunstorlek. För mindre kommuner är det en större utmaning att arbeta systematiskt 

med hållbarhetsfrågor, bland annat på grund av brist på resurser i form av arbetskraft, tid och 

finansiering.  

 

Dempsey et al. (2009) har i sin artikel, som många andra forskare och författare, ett urbant 

underliggande fokus i sin diskussion kring social hållbarhet. Vidare betonas det att social hållbarhet är 
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ett splittrat begrepp. Trots att begreppet i sig är splittrat verkar de flesta forskare vara överens om att 

det är inom det urbana som den sociala hållbarheten går att studera och identifiera. Dempsey et al. 

(2009) menar att det finns två centrala undergrupper av social hållbarhet. Dessa undergrupper har 

urskilts utifrån studier av urbana miljöer och den ena undergruppen som författarna hävdar medföra 

social hållbarhet är social rättvisa och den andra är gemenskap. Olika faktorer som främjar social 

hållbarhet har identifierats och delats in i fysiska faktorer respektive icke fysiska faktorer. De fysiska 

faktorerna är exempelvis goda boendemiljöer, korta avstånd, attraktiva offentliga ytor, hållbar urban 

design, stadsmässighet, tillgång till rekreation, samhällsservice och grönytor. Den andra undergruppen 

av social hållbarhet, således de icke fysiska faktorerna är bland annat tillgång till socialt kapital, 

utbildning, kulturella aktiviteter, interaktion, gemenskap, livskvalitet, trygghet och känsla av 

tillhörighet. Även om Dempsey et al. (2009) har identifierat faktorer som bidrar till social hållbarhet 

inom urbana miljöer kan vissa av dessa faktorer även vara applicerbara och betydelsefulla inom rurala 

miljöer. Faktorer som goda boendemiljöer, korta avstånd, attraktiva offentliga ytor, tillgång till 

rekreation, samhällsservice och grönytor är faktorer som bör ses som viktiga i landsbygdsmiljön och är 

förmodligen även identifierbara där. Det kan antas vara svårare att upprätthålla faktorer som 

stadsmässighet och hållbar urban design inom rurala miljöer då bebyggelse i sådana kommuner som 

tidigare nämnt tenderar att vara mer spridd och mindre kompakt än vad den är i större städer.  

 

Likt Dempsey et al. (2009) lägger Hosni och Sumelzu (2019) betoning på att mänsklig interaktion är 

en viktig del av social hållbarhet och menar därmed att offentliga ytor är en förutsättning för detta. 

Författarna Hosni och Sumelzu (2019) undersöker i sin studie vilka faktorer som bidrar till att offentliga 

ytor används. Resultatet visar på att offentliga ytor som används mest är de som är tillgängliga, 

funktionella, har hög kvalitet och blandas med andra funktioner. Studien visar även på att de offentliga 

ytor som har närhet till andra funktionella områden ger positiva rörelsemönster med en ökad rörelse. 

Detta är även är något som mångt och mycket förespråkas av Jane Jacobs (2005). Både Jacobs idéer 

och Hosni och Sumelzus resonemang visar på att funktionsblandning med dagliga funktioner inom 

gångavstånd för människor är bidragande faktorer till interaktion. Jacobs såväl som Hosni och Sumelzus 

har ett genomgående urbant perspektiv, och deras perspektiv kräver en viss typ av befolkningsdensitet 

för att de ska kunna realiseras. Trots detta är dessa diskussioner intressanta att beakta i denna studie då 

interaktion även måste ses som viktig faktor i rurala miljöer för att skapa socialt hållbar utveckling. 

 

Social hållbarhet ses ofta som ett villkor för att uppnå miljömässiga mål enligt Vallance, Perkins och 

Dixon (2011) och de menar vidare att socialt hållbar utveckling, på samma sätt som begreppet hållbar 

utveckling, kan delas in i tre komponenter. Den första komponenten är utvecklingsarbete, vilket är ett 

arbete som krävs för att möta de grundläggande mänskliga behoven såsom socialt kapital och social 

rättvisa. Det är först när människors grundläggande behov tillgodoses som förändringar mot att nå 

miljömässiga mål kan ske. Vilket leder till den andra komponenten av social hållbarhet, 
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beteendeförändringsarbete, som handlar om att bygga broar mellan människor och den fysiska miljön. 

Den tredje komponenten är underhållsarbete, vilket är ett arbete som går ut på att upprätthålla olika 

sociokulturella värden såsom att bevara sociala relationer eller identiteter. Vidare menar Boström et al. 

(2015) att den sociala dimensionen utgör själva kärnan av hållbar utveckling. De menar att det inte går 

att lösa problemen och nå miljömålen när det finns sociala problem. Likt andra forskare associerar även 

Boström et al. (2015) socialt hållbar utveckling med bland annat kulturell mångfald, tillgång till gröna 

livsmiljöer och socialt kapital.  

 

Trots att det för en del råder en viss enighet beträffande begreppets definition är det fortfarande svårt 

att integrera social hållbarhet i många hållbarhetsprojekt och planeringsprocesser. I ett sätt att reda ut 

denna förvirring och frambringa substans i begreppet social hållbarhet har Boström et al. (2015) valt att 

tala om en substantive dimension med ”vad”-aspekter och en ”procedural dimension” med ”hur”- 

aspekter. Enligt Boström et. al (2015) handlar den substantive dimension om faktiska mål, en så kallad 

verklig dimension man vill uppnå genom sociala mål, således (vad). Procedural dimension innebär en 

teknisk dimension som handlar om att det krävs strategier för att nå målen, således (hur). De så kallade 

”vad”-aspekterna av social hållbarhet kan exemplifieras genom att en kommun har som mål att främja 

god bebyggd miljö där blandade funktioner råder i kommunen. De så kallade ”hur”- aspekterna kan 

beskrivas processer som sker över tid, och för att nå målet med god bebyggd miljö med blandade 

funktioner, behövs till exempel bostadsstrategier och medborgardialog. Då ”vad”-aspekterna handlar 

om de faktiska målen, hur man föreställer sig framtiden, kan dessa sägas tillhöra en verklig dimension. 

Då ”hur”-aspekterna handlar om hur man når dessa mål över tid genom processer, kan dessa sägas 

tillhöra en teknisk dimension. Till exempel kan det handla om att kommunen i sin översiktsplan sätter 

upp riktlinjer för att all ny bostadsbebyggelse ska samlokaliseras med andra verksamheter såsom skolor 

och butiker. För att en social hållbarhet ska främjas krävs således att både de verkliga- och tekniska 

dimensionerna beskrivs och sedan fullföljs. Som tidigare nämnt ser Dempsey et al. (2009) de fysiska 

faktorerna som något konkret, således som går att ta på och de icke fysiska faktorerna som en produkt 

av en fysisk faktor, således något som upplevs. Boström et al. (2015) ser den verkliga dimensionen av 

socialt hållbar utveckling som mål för att nå social hållbarhet och den tekniska dimensionen som själva 

tillvägagångssättet för att nå målen. Dessa synsätt är två helt skilda sätt att se på social hållbarhet, men 

den verkliga- och den tekniska dimensionen samt de fysiska- och de icke fysiska faktorerna bör ses som 

fyra sammanlänkade delar som bildar en gemensam helhet. Utesluts den ena faller hela kedjan och 

chanserna till att utveckla en social hållbarhet försvagas. 

  

För att konkretisera det ovannämnda kan det göras genom att belysa ett exempel på en 

trygghetsfrämjande åtgärd i den fysiska miljön i en kommun. För att detta ska realiseras måste en 

kommun inledningsvis ha en vision och ett mål att sträva efter, till exempel att år 2025 ska kommunen 

upplevas trygg och säker för alla människor i kommunen. Detta är den verkliga dimensionen av socialt 
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hållbar utveckling. För att målet överhuvudtaget ska kunna nås krävs en process eller plan som talar om 

hur kommunen ska upplevas mer trygg, till exempel i strategiska trygghetsprogram eller plan som talar 

om hur kommunen ska gå tillväga. Detta är den tekniska dimensionen socialt hållbar utveckling. Det är 

dock inte tillräckligt för att en kommun ska upplevas trygg, utan det behövs specifika åtgärder såsom 

att införa belysta gångtunnlar, säkra staket vid skolor, införa övergångsställen eller röja buskage vid 

offentliga ytor, således att implementera fysiska faktorer i miljön för att främja en socialt hållbar 

utveckling. Det är inte förrän dessa faktorer införlivas som kommunen kan nå sitt mål och den icke-

fysiska faktorn av social hållbarhet utvecklas, det vill säga trygghet i detta fall. Utesluts en faktor eller 

dimension, till exempel genomförandeprocessen, står kommunen med ett mål samt kunskap om vilka 

förbättringsåtgärder som bör göras men de har ingen plan eller strategi som talar om hur kommunen 

ska göra för att förverkliga detta. Därav anses denna kombination av dimensioner och faktorer vara en 

avgörande del att ta hänsyn till för att skapa socialt hållbar utveckling.  

 

Ett rumsligt perspektiv kan bidra till att binda samman ovanstående resonemang. Rumsbegreppet är 

centralt inom kulturgeografiska studier och uppfattas olika inom olika traditioner (Åqvist 2002). Henri 

Lefebvres rumsteori innebär att se på rum som det mentala-, fysiska- och sociala rummet. Rummen 

produceras aktivt och är i ständig förändring. Det mentala rummet liknas vid föreställningar, och är 

således ett rum där mål blir till. Det fysiska rummet är där det går att interagera med föremål, något som 

går att ta på och se. Sedan finns det sociala rummet, vilket är ett rum där vi upplever något, exempelvis 

en känsla. Enligt Lefebvre ska dessa tre rum inte ses som tre olika rum, utan snarare som tre perspektiv 

av samma rum som egentligen inte har några tydliga gränser mellan sig och således måste studeras i 

relation till varandra. Rummet är i ständig rörelse vilket gör det omöjligt att skilja rummet från tiden 

(Lefebvre 1991). Lefebvres terminologi är inte något som vi kommer beröra djupare än så, utan detta 

rumsliga perspektiv väljer vi att applicera på vår analysram då det knyter ihop den till en helhet.  

 

De olika tolkningar och tillvägagångssätt för att närma sig någon form av definition av social hållbarhet 

som hittills i detta kapitel har presenterats utifrån tidigare forskning, leder oss vidare till presentation 

av vår tolkning av social hållbarhet samt vårt tillvägagångssätt för att identifiera hur detta omtvistade 

begrepp definieras och implementeras i landsbygdskommuners fysiska planering. Det rumsliga 

perspektivet knyter ihop de verkliga- och tekniska dimensionerna och de fysiska- och icke-fysiska 

faktorerna genom att se dessa som olika perspektiv av rummet. Vi menar att den verkliga dimensionen 

är det mentala rummet, det vill säga där planerare har en föreställning om en framtida verklighet, således 

ett mål, som exempelvis kan vara en ökad tillgänglighet. Den tekniska dimensionen är kopplad till 

tidrummet, då denna dimension innefattar processer, exempelvis en tillgänglighetsplan som talar om 

hur man ska tillgängliggöra för att uppnå målet. Processer är inte statiska utan sker över tid och den 

tekniska dimensionen innehåller således en tidsmässig vidd (Boström 2012, s. 6). De mentala-, fysiska- 

och sociala rummen produceras också aktivt och är i ständig förändring. Tidrummet är ett 
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processinriktat rum som sätter de andra rummen i rörelse likt ett kugghjul. Det fysiska rummet kopplar 

vi till de fysiska faktorerna av social hållbarhet då dessa utgör något som går att ta på, exempelvis att 

en kommun skapar fler gång- och cykelbanor vilket således är förutsättningar för de icke-fysiska 

faktorerna ska utvecklas. Det sociala rummet kopplar vi till de icke-fysiska faktorerna, som enligt ovan 

nämnt är en produkt av ett samarbete mellan den verkliga dimensionen, den tekniska dimensionen samt 

de fysiska faktorerna, vilket betyder att något blir tillgängligt. Nedan illustreras detta i tabell 1. 

 

ANVÄNDANDET AV SOCIAL HÅLLBARHET 

 

Mentala rummet Verklig dimension Mål Tillgänglighet 

Tidrummet Teknisk dimension Hur Tillgängliggöra 

Fysiska rummet Fysiska faktorer Materiellt Förutsättningar 

Sociala rummet Icke-fysiska faktorer Resultat Tillgängligt 

   

Tabell. 1. Vår tolkning av social hållbarhet (Egen tabell). 

 

3.2  Social hållbarhet - i praktiken 
Då begreppet social hållbarhet är svårdefinierat behövs strukturerade arbetssätt för att kunna 

implementera det i den fysiska planeringen. Idag finns det en mängd olika praktiska verktyg som är 

möjliga att tillämpa inom fysisk planering för att den sociala dimensionen av hållbar utveckling ska 

tillgodoses. Större kommuner arbetar till exempel med sociala konsekvensanalyser. Syftet med dessa 

är att de ska fungera som ett analysverktyg som sätts in vid olika insatser i stadsutveckling. Enligt Ström 

et al. (2017 s. 27) är sådana verktyg något som blir allt vanligare i planeringssammanhang. Vidare 

betonar författarna att sådana typer av verktyg används för att i förväg, under tiden samt efter en 

planeringsinsats kunna undersöka samt utvärdera hur pass stor eller liten påverkan på människor en 

insats har eller kommer att få. I den finska studien av Yrjänä et al. (2017) har ett socialt 

hållbarhetsverktyg tagits fram som ska förtydliga vad social hållbarhet i praktiken innebär i 

planeringsprocesser. Hållbarhetsverktyget innehåller sex teman: rättvisa, social integration, social 

sammanhållning, socialt kapital, samhällsdeltagande och säkerhet. Genom fallstudier testar forskarna 

hur det sociala hållbarhetsverktyget kan användas i en medelstor stad i Finland för att bedöma hur social 

hållbarhet används i planeringsprocesser och i den rättsliga ramen som styr dessa. Resultatet av studien 

visar på att lagar och förordningar överlag är bristfälliga, bland annat saknas det tydliga riktlinjer och 

strategier för att uppnå rättvisa och social integration i planeringsprocesserna. Det främsta 

tillvägagångssättet för att stödja socialt hållbar utveckling har visat sig vara samhällsdeltagandet, men 
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även om det finns tydliga riktlinjer för deltagandeåtgärder för processen är det oklart hur pass stor 

utsträckning människor faktiskt kan påverka beslutsprocessen. I studien observeras även brister 

gällande jämställdhet och social integration, då informationsflöden och språk till exempel ses som 

hinder på grund av tids- och resursbrist. Ett annat problem som forskarna identifierar i studien är att det 

saknas en gemensam förståelse för vad begreppet social hållbarhet innebär. Det konstateras i och med 

detta att det finns ett behov av att begreppsliggöra social hållbarhet i samband med planeringsprocesser. 

Sammantaget utifrån studien finns två problematiska aspekter som förhindrar integrering av den sociala 

hållbarhetsdimensionen i planeringsprocesser. För det första är det bristen på kunskap och förståelse 

för hur man integrerar social hållbarhet i processerna. För det andra är det frågan om genomförbarhet 

och tillgängliga resurser för att genomföra socialt hållbarhetsarbete i praktiken. 

 

Utöver detta har Göteborg stad utvecklat ett social hållbarhetsverktyg - social konsekvensanalys-

verktyg (SKA). Verktyget syftar i första hand till att inkludera och ta hänsyn till de sociala 

hållbarhetsdimensionerna i detaljplaneprocessen. Tanken med verktyget är att det ska få utrymme under 

hela processen och vara ett redskap för att klassificera och urskilja sociala följder för en ny detaljplan. 

SKA-verktyget går ut på att i ett första skede göra en inventering av det redan befintliga sociala livet på 

en plats där olika värden identifieras. Därefter följer ett åtgärdsskede. I denna del betonas mål och 

åtgärder baserat på den tidigare inventeringen för att den sociala dimensionen i ett område antingen ska 

förverkligas eller stärkas. Det kan då till exempel läggas märke till att en plats har bristande gång- och 

cykelvägar. Då bör den fysiska planeraren fokusera på att åtgärda detta och ha med det i beräkningarna 

i en detaljplaneläggning. Det kan också handla om att specifika värden fastställs såsom att boenden i 

närmiljön upplever området som grönt, luftigt, lugnt och tryggt. Då hjälper analysverktyget till att 

anteckna detta och påminner planerarna att dessa värden bör beaktas och att exempelvis en för tät 

bebyggelse i området inte passar. Tätt efter detta följer konsekvensskedet där en utvärdering och 

konsekvensbeskrivning av hela processen sker. Här konkretiseras de positiva och negativa eller de 

oförändrade konsekvenserna av planens utformning utifrån den sociala dimensionen (Göteborgs stad 

2016, ss. 12–13). 

 

Ytterligare hållbarhetsverktyg som behandlar den sociala dimensionen av hållbar utveckling är i från 

Järfälla och Halmstad kommun. De använder hållbarhetsverktyg som av Boverket tas upp som goda 

exempel där den sociala dimensionen integreras effektivt i planeringsprocesser. Dessa verktyg riktar 

sig främst åt den översiktliga planeringen i de två kommunerna med en befolkningsmängd om 96 000 

personer år 2015 i Halmstad respektive 70 000 år 2014 i Järfälla (Boverket 2017c, Boverket 2017d). 

Ett annat exempel som tas upp av Boverket är ett till exempel från Göteborg stad. Göteborg stad med 

sina 544 000 personer år 2015 arbetar kontinuerligt med mål och strategier för en ökad hållbarhet med 

fokus på social hållbarhet (Boverket 2017b). Samtliga exempel tar Boverket från större kommuner och 

alla verktyg riktar sig till städer med en större befolkningsmängd. Landsbygden kommer ännu en gång 
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i skymundan när det gäller sociala hållbarhetsfrågor och specifikt sociala hållbarhetsverktyg. Boverket 

är den myndighet som ska vara vägledande för en hållbar samhällsplanering och därför kan detta vara 

bekymmersamt, dels för att dessa verktyg är anpassade till städer och dels för att städer har helt andra 

förutsättningar än vad landsbygdskommuner har. Trots det faktum att dessa exempel tas upp av en 

myndighet som Boverket är det viktigt att poängtera att dessa verktyg inte bör ses som några 

universalverktyg som fungerar i hela Sverige. Utöver detta har en kritik riktats mot exempelvis SKA-

verktyget, där kritiken menar på att tillämpningen av dessa ur ett maktperspektiv kan variera kraftigt. 

Till exempel kan de utformas olika beroende vem som har varit med under processen och olika värden 

och aspekter kan antingen tillgodoses eller missas helt beroende på vem som utför dem. Därför menar 

Ström, Molnar och Isemo (2017, s. 29) att det är särskilt viktigt att rätt personer deltar under de sociala 

konsekvensanalyserna.  

 

Det Ström, Molnar och Isemo (2017) menar på kan visas i ett exempel där en nyexaminerad tjänsteman 

från förslagsvis en utbildning inom genusvetenskap, ingår i processen med sociala konsekvensanalyser. 

I ett sådant fall är det möjligt att jämställdhetsvärden identifieras i större omfattning, till skillnad mot 

om en person utan genuskunskap eller intresse för jämställdhetsfrågor ingår i processen. För en 

tjänsteman med kunskap och intresse för genusfrågor kan social hållbarhet innebära att alla människor, 

oavsett kön ska uppleva trygghet och kunna färdas tryggt med vetskap att de ser vad som händer längre 

fram på vägen. Denne belyser i större utsträckning värden såsom vikten av god belysning samt fri sikt 

i processen för att skapa en resväg som både män och kvinnor känner sig trygga att använda. För en 

tjänsteman utan kunskap och intresse kan säkerhetsfrågor, såsom att leda gående och cyklande under 

en trafikerad väg, innebära en social hållbarhet istället. Resultatet hade därmed eventuellt blivit mörka 

gångtunnlar med dålig sikt istället. Detta visar på att social hållbarhet kan ha en bred 

tolkningsflexibilitet. I och med att social hållbarhet belyses som ett omtvistat begrepp i tidigare 

forskning och måste brytas ned i underbegrepp för att bli praktiskt hanterbart är det viktigt att det finns 

verktyg att arbeta med som är framtagna utifrån lokala förutsättningar.  
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4  Metod och material 
I detta kapitel följer en redogörelse för den metod vi valt för insamling av material samt motivering av 

dess urval. Slutligen följer en diskussion kring val av metod. I vår studie har vi valt dokumentstudie 

som det primära metodologiska angreppssättet, där särskilda styrdokument från respektive kommun 

studerats. Vidare har en intervjustudie genomförts med utvalda tjänstemän från respektive kommun för 

att bredda materialet till vår studie.  

REDOGÖRELSE FÖR METODOLOGISKT ANGREPPSSÄTT  
Inom samhällsvetenskapliga forskningsområden finns vanligtvis två metodologiska angreppssätt för att 

uppnå målet med olika undersökningar och vetenskapliga studier. Val av metod är viktigt, och ett 

nödvändigt redskap för att kunna utföra ett tillräckligt bra forskningsarbete eller undersökning (Holme 

& Solvang 1997, ss. 11–12). Vilken metod en forskare ska använda sig av i en studie avgörs beroende 

på om studien syftar till att beröra hård- eller mjukdata (Holme & Solvang 1997, ss. 13–14). Det är inte 

ovanligt att dessa två metoder även kombineras i en studie. Antingen kan informationen, eller data, som 

samlats in bli bekräftad att stämma, analysresultaten kan stärkas eller så kan det leda till en nyanserad 

och helhetsinriktad bild av de fenomen som studeras, vilket betyder att fenomenen dessutom studeras 

ur ett flertal vinklar (Holme & Solvang 1997, ss. 85–86, s. 181). 

 
Vi har valt ett kvalitativt metodologiskt angreppssätt. Med den kvalitativa metoden kan vi få en djupare 

förståelse och en helhetsbild av det problemkomplex som studeras. En kvalitativ metod tillåter oss att 

studera ett fenomen med ett inifrånperspektiv och syftet med denna metod är att få en så äkta återgivning 

som möjligt av vad som skett (Holme & Solvang 1997, s. 14 & ss. 92–93). Det som utmärker kvalitativ 

data är att den består av ord som härleds ur datamaterial som utarbetats utifrån sammanställningar från 

intervjuer eller väsentliga dokument som är av intresse för studien (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, 

s. 30).  

4.1  Fallstudie 
Solberg och Huber skriver i boken 20 svenska fallstudier för små och medelstora företag (2006, ss. 9–

10) att fallstudier ska hjälpa forskare att beskriva fenomen som hjälper till att förstå ett annat fenomen. 

Fallstudier hjälper dessutom till att understryka viktig bakgrundsinformation till ett problem som det 

inte finns någon konkret lösning på. Vidare är avsikten med fallstudier snarare att skapa diskussioner, 

öka medvetenheten och insynen till ett problem än att definiera en lösning på ett problem.  

 

Det val av forskningsstrategi som vi i denna studie använder oss av grundar sig i Robert K. Yins (2007) 

bok Fallstudier: design och genomförande. Yin menar att fallstudier bör övervägas som metod när 

frågeställningen grundar sig i hur och varför frågor, när kontextuella förhållanden ses som intressanta, 
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när utgångspunkten inte ligger i att försöka styra de som involveras i studien, eller gränserna mellan 

fenomen och sammanhang är otydliga. Vi har valt att använda oss av ett schema som illustreras i boken. 

Schemat är ett hjälpmedel för att identifiera vilken forskningsstrategi som lämpar sig bäst åt en studie.  

I det schema som Yin exemplifierar (2007, s. 22) besvarades ett antal frågor angående vår studie. Den 

första delen i schemat berörde frågan huruvida studiens problemformulering grundades i hur frågor, 

vilket den gjorde. Det gav oss tre valmöjligheter av fem - experimentstudie, historiskstudie och 

fallstudie. Därefter skulle det avgöras om det krävdes en kontroll över olika skeenden i studien, således 

om deltagarna i studien behövdes påverkas av oss som forskare, om skillnader kunde upptäckas på 

grund av vår påverkan samt om det skulle vara möjlig att dra slutsatser kring detta, vilket inte var vår 

tanke med vår studie. Vår ambition var således inte att styra de som involveras i denna studie som vi 

skulle behöva vid en studie om upplevd trygghet vid olika alternativa situationer. I en sådan studie 

skulle vi som forskare behöva involvera människor i en experimentstudie för att testa vilken alternativ 

situation som föredras vid exempelvis utformandet av en cykelväg. Detta var inte aktuellt för denna 

studie. Kvar återstod då två valmöjligheter för oss, historiskstudie eller fallstudie. Den sista delen i 

schemat behandlade frågan om studiens fokus låg på aktuella händelser eller ej, vilket det gjorde. 

Historiskstudie som metod föll då bort och fallstudie blev därmed den forskningsstrategi som lämpade 

sig bäst till vår studie. Nedan efterliknar vi det schema som skildras i Yins bok (2007) som hänvisade 

oss till lämplig forskningsstrategi för denna studie, se tabell 2 nedan. 

 

 

FORSKNINGSSTRATEGI-SCHEMA 

 
Tabell. 2: Forskningsstrategi-schema (Egenkonstruerad tabell baserad på tabell i Fallstudier: design och 

genomförande (Yin, 2007)). 
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4.2  Urval  
Utifrån SKL:s kommungruppsindelning för landsbygdskommuner (2016) valde vi att studera två av de 

fyrtio kommuner i landsbygdskommun-kategorin. SKL:s kommunindelningen består av nio 

kommungrupper som i sin tur tillhör någon av de tre huvudgrupper - Storstäder och storstadsnära 

kommuner, större städer och kommuner nära större stad och mindre städer/tätorter och 

landsbygdskommuner. Indelningen baserad på:  

 

- Antal invånare (2014-12-31) 

- Antal invånare i största tätort 

- Utpendling, % av sysselsatt nattbefolkning, 16–64 år 

- Utpendling till storstad, % av sysselsatt nattbefolkning, 16–64 år 

- Den största utpendlingskommunen 

- Inpendling, % av sysselsatt dagbefolkning, 16–64 år 

- Antal gästnätter inom hotell/vandrarhem/ 

(SKL, 2016) 

 

Landsbygdskommuner, som är intressant för denna studie, ingår i undergruppen C: mindre 

städer/tätorter och landsbygdskommuner. Gruppen Landsbygdskommun består av mindre kommuner 

med ett svagt pendlingsmönster. Inom denna grupp har således kommuner med mindre än 15 000 

invånare i största tätorten och stort avstånd till större tätorter delats in. I denna undergrupp har 40 

kommuner kategoriserats, däribland Sunne- och Ovanåker kommun som valet tillslut föll på då vi ville 

studera kommuner med relativt nya styrdokument, vilket dessa två har. Vissa kommuner ur SKL:s lista 

har en hög befolkningsmängd, en del kommuners population består av få personer men den övervägande 

delen ur SKL:s kommungruppsindelning har jämlik befolkningsmängd, omkring 10 000 invånare. En 

faktor till att valet föll på dessa kommuner var således att de har en relativt jämn befolkningsmängd. 

Därutöver valdes dessa kommuner för att båda kommunernas största tätorter består av förhållandevis 

jämnt antal, Sunne med cirka 5000 i största tätorten och Ovanåker kommun med cirka 4200 i största 

tätorten (Sunne kommun 2018 & Ovanåker kommun 2019b). En ytterligare faktor till att dessa två 

kommuner valts är att deras demografiska utmaningar är lika varandra (Statistiska centralbyrån 

kommunfakta Befolkningspyramid Ovanåker 2018 & Statistiska centralbyrån kommunfakta 

Befolkningspyramid Sunne 2018). 

4.3 Forskning, information och material  
Materialet till denna studie har vi dels samlat in genom intervjuer och granskning av översiktsplaner 

samt genom att vi sökt information på internet, läst litteratur och tidigare forskning. Detta har varit 

nödvändigt för att syfte och frågeställning lyckats besvaras. Den information som vi sökt efter har 
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främst varit vetenskapliga artiklar i universitetsbibliotekets databaser. Vid sökning i dessa databaser har 

vi använt oss av olika sökord för att finna relevant forskning och det har främst skett på engelska. 

 

Sökord som vi har använt oss av för att finna relevant material i universitetsbibliotekets databaser är: 

planning, rural sustainable development, social sustainable development, rural social sustainability, 

social sustainable development planning, social sustainable tools, social sustainable methods. Vi har 

även använt litteratur och information från myndigheter, kommuner och författare. Vi har bland annat 

använt information från Boverkets publikationer om social hållbarhet, Göteborg stads social 

konsekvensanalysverktyg och Forskningsmetodik. 

 

De dokument som ligger till grund för dokumentstudien är följande:  

 

- Ovanåker kommuns Översiktsplan - Översiktsplan 2030 (Laga kraft 2017-05-29)  

- Sunne kommuns Översiktsplan - Översiktsplan 2011 (Laga kraft 2013-05-23)  

- Sunne kommuns fördjupade - Översiktsplan Fördjupning för Sunne tätort (Laga kraft 2009-

07-17) 

 

Materialet från dokumentstudien och intervjustudien presenteras i sammanfattande textstycken samt 

citat. Intervjuerna har skett med tjänstemän som arbetar med fysisk planering i de två studerade 

kommunerna då vi ville få ett inifrånperspektiv från de som är med och tar fram styrdokumenten samt 

arbetar med att förverkliga dessa. Vid tillkännagivandet av materialet sker ingen tydlig separering då 

syftet inte är att ställa varken material eller kommuner mot varandra utan endast presentera ett mer 

generellt resultat. För Sunne kommun genomfördes en intervju med en (1) samhällsplanerare, Mikael 

Persson. För Ovanåker kommun genomfördes en intervju med en (1) fysisk planerare, Patrik Svärd samt 

en (1) strategisk planerare, Sofia Wetterholm.  

ÖVERSIKTSPLANEN 
Materialet utgörs av översiktsplaner som syftar till att beskriva hur mark- och vattenområden i 

kommunerna ska användas. Översiktsplanen ska bygga på riktlinjer och mål från styrande dokument 

från högre nivåer samtidigt som de måste skrivas om för att anpassas till kommunernas lokala 

förutsättningar. I översiktsplanen ska bland annat allmänna intressen och riksintressen tillgodoses och 

kommunerna ska ange hur det i framtiden ska arbetas med den fysiska planeringen för att tillgodose de 

nationella målen för en hållbar utveckling inom kommunen. I plan- och bygglagen anges vilka delar 

som ska ingå i översiktsplanen, bland annat hur bebyggelse, anläggningar, natur och parker ska 

utvecklas, bevaras och användas i framtiden. Översiktsplanen ska vara ett stöd för den fysiska 

planeringen och användas som utgångspunkt vid lokalisering och utformning av den befintliga eller 
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kommande byggda miljöer. Vilka mål och riktlinjer som inkluderas i översiktsplanen är upp till 

kommunerna själva att avgöra (Boverket 2018b). 

4.4  Kvalitativ dokumentstudie 
Vi har i vår studie valt att analysera översiktsplaner från Sunne kommun och Ovanåker kommun. Detta 

för att kunna undersöka hur den sociala dimensionen av hållbar utveckling definieras i lokal kontext 

och hur den sedan implementeras i planering i landsbygdskommunerna. 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
För att frågeställningarna i denna studie skulle kunna besvaras krävdes en noggrann genomgång av 

Ovanåker- och Sunne kommuns respektive översiktsplaner. Översiktsplanerna har analyserats utifrån 

en utarbetad analysmodell som bygger på det som presenteras i kapitel (3), se fig. 3 s. 21. 

Analysmodellen bygger dels på de verkliga- och tekniska dimensionerna, där den förstnämnda 

dimensionen liknas vid det mentala rummet som innehåller individers kunskaper och värderingar av 

omgivningen, den andra dimensionen är kopplad till tidrummet, vilket innebär att processer 

uppmärksammas och förändringar ständigt sker. Analysmodellen som även bygger på de fysiska- och 

icke-fysiska faktorerna där de fysiska faktorerna kopplas till det fysiska rummet, således det som går 

att ta på, och de icke-fysiska faktorerna kopplas till det sociala rummet, således det upplevda och 

relationella. Analysmodellen fungerade som ett filter för att urskilja social hållbarhet i de studerade 

dokumenten. Den framtagna analysmodellen gav oss således en lättöverskådlig bild över hur 

kommunerna specifikt definierar socialt hållbar utveckling och hur de arbetar med det. När analysen 

fullföljts med hjälp av denna analysmodell sammanställdes detta i löpande text.  

 

Utifrån de studerade dokumenten från respektive kommun har vi sökt identifiera mål och processer som 

kan kopplas till underkategorierna livskvalitet, jämlikhet, inkludering, tillgänglighet, framtidsfokus och 

deltagandeprocesser av social hållbarhet, enligt Partridges (2005) definition av social hållbarhet. För 

att identifiera de fysiska faktorerna i de studerade översiktsplanerna har vi sökt faktorer som 

kommunerna arbetar för som kan relateras till goda boendemiljöer, korta avstånd, attraktiva offentliga 

ytor, tillgång till rekreation, samhällsservice och grönytor som enligt Dempsey et al. (2009) är fysiska 

faktorer. För de icke-fysiska faktorerna har vi sökt identifiera sådant som kan kopplas till tillgång till 

socialt kapital, utbildning, kulturella aktiviteter, interaktion, gemenskap, livskvalitet, trygghet och 

känsla av tillhörighet som enligt Dempsey et al. (2009) är icke-fysiska faktorer.  
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ANALYSRAM 
 

 
Figur. 3: Analysram. (Egen illustration 2019). 

 

4.5  Kvalitativ intervjustudie 
I en fördjupad del av vår studie tillämpar vi intervjustudie för att inkludera ett inifrånperspektiv. Tanken 

med intervjuerna var således att de skulle ge oss en fördjupad syn över den fysiska planeringen samt 

tjänstemännens kunskap, handlingsutrymme och arbetssätt i kommunerna. De tjänstemän som 

intervjuades arbetar med fysisk planering på något sätt. Enligt Holme och Solvang (1997, s. 101) är val 

av intervjupersoner en viktig och avgörande del för att intervjun ska vara representativ för studien.  

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Innan intervjupersonerna kontaktades formulerade vi en intervjuguide, se bilaga 1. Vi valde att 

genomföra semistrukturerade intervjuer för att få så breda svar från intervjupersonerna som möjligt men 

inom vissa ramar. Semistrukturerade intervjuer är ett mellanting mellan öppna och strukturerade 

intervjuer och tillåter intervjuerna att hållas inom specifika ämnen eller ramar (Dalen 2008, s. 34). 

Intervjuguiderna delades således upp i teman för att få en tydlig struktur på intervjun. Inför 

intervjutillfället fick varje intervjuperson tillgång till hela intervjuguiden. Detta för att 

intervjupersonerna skulle få möjlighet att förbereda sig innan intervjutillfället genom att exempelvis 

samla input från kollegor för att kunna ge oss ett så brett svar som möjligt kring hur arbetet går till. 

Detta resulterade i att intervjuerna fick en viss struktur, ett ramverk, som vi förhöll oss till under 

intervjun. Intervjuerna genomfördes över telefon där samtalet spelades in. Vid intervjutillfällena fick 
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intervjupersonerna information om studiens syfte samt information kopplat till etiska 

förhållningsregler. Vi informerade om att det är frivilligt delta i intervjun, att samtalet spelas in, att 

intervjumaterialet inte kommer att vara medel för annan forskning, att materialet inte kommer att 

komma någon oberörd till hands, samt att materialet i samband med avslutad transkribering kommer att 

raderas (Holme & Solvang 1997, s. 32). Vi säkerställde även att användandet av tjänstemännens 

fullständiga namn och tjänstetitel i studien var tillåtet. Efter transkribering av intervjumaterialet 

analyserades materialet genom att vi sorterade det i två kolumner, ena för att besvara frågeställning två 

i studien och den andra för att besvara frågeställning tre. På så sätt kunde vi enkelt lyfta ut relevant 

information och sedan sammanställa detta. Här användes även från vår utarbetade analysram som 

bygger på det som presenteras i kapitel tre (3), se tabell 3 sida 18. Analysramen användes för att på ett 

enkelt sätt kunna lyfta ut relevant information och sedan sammanställa detta med de olika rummen som 

utgångspunkt. 

4.6  Metoddiskussion  
Som tidigare nämnt ska fallstudier hjälpa forskare att beskriva fenomen som hjälper till att förstå ett 

annat fenomen och understryka viktig bakgrundsinformation till ett problem som det inte finns någon 

konkret lösning på. Dessutom är avsikten med fallstudier att skapa diskussioner, öka medvetenheten 

och insynen till ett problem. Vi ansåg att vi med en fallstudie kunde uppnå vårt syfte och belysa vikten 

av, samt lyfta den sociala dimensionen inom samhällsplaneringen. Idéen med vår studie är inte att 

komma fram till en exakt lösning på det problem som vi identifierat utan snarare att väcka 

uppmärksamheten på att problemet faktiskt existerar.  

 

Vi valde att använda oss av dokumentstudie som primärt metodologiskt angreppssätt för att få en bred 

förståelse samt insikt i hur kommunerna definierar social hållbarhet, vilket var fördelaktig vetskap vid 

intervjutillfällena. Valet att studera översiktsplaner grundas i att kommuners översiktsplaner ska 

fungera som styrande dokument som speglar den politiska ambitionen i kommunen. Som tidigare nämnt 

ska översiktsplanen vägleda fysiska planerare och andra tjänstemän i användandet av mark- och 

vattenområden, samt fungera som en anvisning för hur den byggda miljön ska utvecklas, bibehållas och 

användas. Översiktsplanen spelar en central och ledande roll för kommunen (Boverket 2018a) och 

enligt PBL 3 kap 1–3§§ ska varje kommun ha en översiktsplan som är aktuell och omfattar hela 

kommunen. I denna ska det anges hur den fysiska miljön på lång sikt ska utvecklas. Det som anges i 

översiktsplanen är inte bindande men ska fungera som en kommunal riktlinje att förhålla sig inom.  

 

För att bredda underlaget till denna studie valde vi att utföra dokumentstudier på fler dokument från 

Sunne kommun, nämligen en fördjupad översiktsplan över Sunne tätort. Ovanåkers översiktsplan vann 

laga kraft 2017 och beskrev detaljerat kommunens förutsättningar och utmaningar. Sunne kommuns 
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översiktsplan vann laga kraft 2013 och ska läsas tillsammans med kommunens fördjupade 

översiktsplaner, vilket är anledningen till att två dokument från Sunne studeras. En annan anledning till 

att vi valde studera Sunne tätorts fördjupade översiktsplan var på grund att vi ansåg att den tillsammans 

med Sunnes översiktsplan kunde tillföra ett bredare och mer informationsrikt material. 

 

Valet av intervjuer med fysiska planerare och en strategisk planerare i landsbygdskommunerna grundar 

sig främst i att översiktsplaners riktlinjer i huvudsak ska tillämpas av fysisk planerare vid exempelvis 

detaljplanering, eller av strategiska planerare vid exempelvis utformandet av planprogram. Intervjuerna 

genomfördes via telefon då avståndet till dessa kommuner från vår studieort är stort samt att den ena 

kommunen specifikt önskade att delta i intervjun via telefon. Då vi valde att intervjua två kommuner 

valde vi att genomföra en telefonbundenintervju med den andra kommunen också. Med tanke på att 

syftet med denna studie dels var att undersöka hur den sociala dimensionen definieras och arbetas med 

i översiktsplaner, och hur det sedan får uttryck i den fysiska planeringen, ansågs intervjuer med 

tjänstemän som var direkt berörda i frågan som det mest lämpade tillvägagångssättet för att besvara vår 

frågeställning. Vidare ville vi ta reda på om det fanns verktyg för att tillämpa den sociala dimensionen 

i fysisk planering idag i landsbygdskommuner. I och med att mycket av förarbetet till en färdig 

detaljplan inte tillgängliggörs för allmänheten var intervjuer för att besvara denna fråga direkt 

nödvändig. Det gav oss också ett värdefullt inifrånperspektiv som inte går att utläsa genom en 

dokumentstudie.  

 

Då denna studie inte har ett komparativt syfte har vi valt att studera så pass lika kommuner som möjligt. 

Hade vi istället eftersträvat att hitta skillnader hade en jämförelse mellan två olikartade kommuner varit 

fördelaktigt. Det hade då varit särskilt intressant att studera relationen mellan en urban kommun och en 

rural kommun exempelvis för att se hur deras arbeten skiljer sig. Då tanken med denna studie dels är 

att uppmärksamma ett problem snarare än att finna ett generaliserbart resultat anser vi att vårt val av 

likartade kommuner är mest fördelaktigt.   

 

Något vi reflekterat över i efterhand är hur vi eventuellt skulle behövt lyfta in mer teoretiska perspektiv 

kring den hållbara staden till exempel, för att kunna tillämpa ett diskursteoretiskt perspektiv gällande 

stad och land då vi är inne på denna problematik. Granskningen av översiktsplanerna hade kunnat ge 

ett annat resultat med ett sådant perspektiv då det tydligare hade framgått vilka konsekvenser den urbana 

normen som statliga instanser har, får för kommuner som inte kan relatera till sådana 

planeringsstrategier. Det rumsliga perspektivet vi tillämpat i vår analysram för att knyta ihop den, hade 

vi kunnat utveckla mer för att kunna tillämpa ett sådant perspektiv mer genomgående i hela uppsatsen. 

Vår första tanke var att genomföra en komparativ studie, att studera landsbygdskommuner och 

storstadskommuner för att mer konkret få fram resultat kring vad som behöver förändras för att social 

hållbarhet ska få mer utrymme och enklare kunna implementeras i landsbygdskommuner. Att valet ändå 
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föll på att endast studera två landsbygdskommuner var för vi ansåg att det bättre passade vårt syfte då 

vi mer ville lyfta den sociala hållbarhetsdimensionen och väcka diskussion kring detta och 

landsbygdsproblematiken.  

 

I kvalitativa studier är det viktigt att ifrågasätta tillförlitligheten och objektiviteten då undersökningen 

inte är möjlig att upprepa på exakt samma sätt som en kvantitativ (Holme & Solvang 1997, ss. 95–97). 

Vi som forskare gör själva ett urval i textmaterialet, baserat på våra egna tolkningar och föreställningar, 

för att uppfylla syftet med studien. Dessutom sker olika tolkningar oss forskare emellan, vilket innebär 

att fler än en tolkning av textmaterialet sker. Validiteten i textmaterialet kan anses vara god då vårt 

empiriska material består av kommunala offentliga dokument framtagna av tjänstemän samt intervjuer 

med kommunala tjänstemän som arbetar direkt med fysisk planering. Det går dock att vara kritisk till 

att vi valt intervjupersoner som representerar en kommun då det finns en risk att personerna har 

benägenhet att framhäva en förskönad bild av kommunen. Vidare grundas den kvalitativa 

dokumentstudien på ord och begrepp från de teoretiska utgångspunkterna som är allmänt kända ord och 

begrepp inom fysisk planering och resultatet av denna studie anser vi därmed kan spegla andra liknande 

fall. Dock anser vi att valet att endast studera två landsbygdskommuner är något tunt för att säga att 

resultatet är generellt för alla landsbygdskommuner.  
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Tabell 5: Befolkningspyramid Sunne 2018. 

Egen bearbetning från SCB (2018b). 

 

Tabell 4: Befolkningspyramid Ovanåker 2018.  

Egen bearbetning från SCB (2018a). 

 

5  Kommunerna 
I detta kapitel följer en översiktlig beskrivning och en kortare redogörelse 

för utmaningar och möjligheter hos de två landsbygdskommuner som 

ligger till grund för denna studie. Kommunernas geografiska läge 

redovisas på följande karta, se fig. 4. Båda kommunerna har i stort sett 

liknande demografiska utmaningar, se tabell 4 och 5. Sunne kommun och 

Ovanåker kommun har en betydande del människor i icke arbetsför ålder, 

alltså människor över 65 år och uppåt. Båda kommunerna har dessutom få 

antal barn och få fruktsamma personer i jämförelse med vad det finns icke 

fruktsamma personer.  

 

 

 

 

 

BEFOLKNINGSSITUATION  

 

Ovanåker kommun     Sunne kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figur. 4: Ovanåker och Sunne 
kommuns geografiska läge. (Egen 
bearbetad illustration från Google 
maps 2019) 
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Tabell. 6: Befolkningsförändring Ovanåker. (Egen bearbetning från SCB (2019)). 

 

5.1 Ovanåker kommun 
Ovanåker ligger i Gävleborgs län (Ovanåker kommun 2019a). Kommunen har ett invånarantal på 11 

600 varav 4200 i den största tätorten Edsbyn och 2300 i den andra största tätorten Alfta (Ovanåker 

kommun 2019b). Kommunen saknar idag tågförbindelser med andra delar av landet men har andra 

kommunikationsmöjligheter via riksvägar som bland annat sammanlänkar kommunen med Gävle och 

Falun-Borlänge (Ovanåker kommun 2017, s. 10).  

Ovanåkers näringsliv präglas av en stark industri och småföretagare där skogen utgör den viktigaste 

råvaran. Därutöver finns det företag som tillverkar fönster, kontorsmöbler och avancerad teknik. Inom 

kommunen finns även en stark besöksnäring med ett brett kulturutbud. Dessutom finns en natur inom 

kommunen som erbjuder förutsättningar för fiske- och kanotvatten, vandringsleder och cykelleder 

(Ovanåker 2017, ss. 32–34).   

De största utmaningarna som råder i Ovanåker kommun är dels att de äldre börjar bli flera och de yngre 

allt färre. Kommunen har och har sedan år 2000 haft en minskande befolkningsmängd med en viss 

befolkningsminskning jämfört med år 2000, se tabell 6. Detta påverkar framtidens kompetens och 

arbetskraftsförsörjning. Ett annat problem som kommunen står inför är att Edsbyn har markerats av 

samhällsskydd och beredskap (MSB) som en kommun med hög riskfaktor för översvämning. Dessutom 

saknar kommunen tåg- och flygförbindelser vilket ställer höga krav på kommunikationer på andra sätt, 

bland annat fungerande kollektivtrafik och vägnät till andra orter (Ovanåker kommun 2017, s. 9). 

Utöver detta finns ett antal riksintressen inom kommunen, till exempel har kommunen länge arbetat 

med riksintressen för kulturmiljövård. Kommunen har även ett natura 2000 område som även det är ett 

riksintresse (Ovanåker kommun 2017, ss. 42–44).  
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Tabell. 7: Befolkningsförändring Sunne. (Egen bearbetning från SCB (2019)). 

 

5.2  Sunne kommun 
Sunne kommun ligger beläget i Värmlands län. I kommunen finns det omkring 13 400 invånare varav 

cirka 5000 i kommunens huvudtätort Sunne. Resterande invånare finns i de mindre tätorterna och 

kyrkbyarna vid namn Rottneros, Lysvik, Gräsmark Västra- och Östra Ämtervik med mera. Kommunen 

har både en stark sommarturism och vinterturism med besöksmål såsom Selma Spa, Ski Sunne och 

Selma Lagerlöfs Mårbacka (Sunne kommun 2018).  

Kommunen har ett centralt läge i Värmlands län och har ett starkt entreprenörskap, ett högt diversifierat 

näringsliv, pendlingsmöjligheter genom bland annat europaväg 45 samt tågförbindelse. I kommunen 

finns dessutom en stark industri med fokus på förpackningsdesign och utbildning inom detta. Sunne 

kommun har även en besöksnäring som lockas av kommunens kulturutbud och natur (Sunne kommun 

2011, ss. 2–3). 

Sunne kommun har ett flertal utmaningar, och har sedan år 2000 haft en skiftande befolkningsmängd 

med en viss befolkningsminskning jämfört med år 2000, se tabell 7. Andra utmaningar som kommunen 

tampas med är ett flertal riksintressen som kräver särskild hänsyn och beaktning. Bland annat har 

kommuner stora områden där riksintressen för naturmiljövård råder, bland annat Rottneros och 

Mårbacka. Kommunen har också ett flertal yt- och grundvattenområden som bör beaktas noga i 

detaljplanering. Utöver detta finns flera områden i kommunen som pekats ut som riksintresseområde 

för rörligt friluftsliv. Även Frykdalen är ett avgränsat riksintresseområde där största möjliga hänsyn till 

landskapsbilden ska tas vid eventuella förändringar (Sunne kommun 2011, ss. 57–58). 
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6  Analys & resultat 
I detta kapitel följer en resultatsammanställning av vårt granskade material. Resultatet av 

dokumentstudien presenteras utifrån de fyra (4) teman från analysramen, vilka är det mentala rummet, 

tidrummet, det fysiska rummet samt det sociala rummet. Intervjumaterialet presenteras löpande i 

anslutning till relevant dokumentstudiematerial i form av mindre sammanfattningar och citat.  

6.1  Mentala rummet 
Vi har i Ovanåkers översiktsplan kunnat urskilja mål som att bygga vidare på tryggheten, 

småskaligheten, det rika föreningslivet, samarbetsförmågan hos verksamheter, de stora naturvärdena 

och människors engagemang. Ett annat mål kopplat till social hållbarhet är att vara närmare världen 

för att det ska vara attraktivt och tillgängligt att bo och leva i kommunen. Utdraget nedan visar på att 

kommunen vill se levande tätorter, där trygga och tillgängliga mötesplatser, service, kultur och 

rekreation är viktiga faktorer för detta. Starka tätorter med attraktiva centrummiljöer som kompletterar 

varandra ska bidra till en livskraftig landsbygdskommun. Mål som att vara en flexibel kommun som 

kan anpassa sig till omvärldens förändringar är också mål som visar på att kommunen vill vara attraktiv 

och tillgänglig. 

  
”År 2030 har både Alfta och Edsbyn ett mer levande centrum som präglas av estetiskt inbjudande miljöer, 

trivsamma, tillgängliga, och trygga mötesplatser samt välplanerad grönstruktur [...] Verksamheter så som 

kontor och handel skall ges förutsättningar för etableringar i attraktiva centrala lägen. Möjligheten till 

förtätning och en blandad bebyggelse med kontor och handel bör även ges i samband med planering i centrala 

lägen.” 

(Ovanåker kommun 2017, s. 33) 

 

Sunne kommuns översiktsplaner inleds båda med att ange den övergripande visionen för kommunen, 

att år 2029 vara Värmlands mest attraktiva bostadsort med ett mål att öka kommunens befolkning till 15 

000 personer i hela kommunen respektive 6400 personer i Sunne tätort. Detta visar på att kommunen 

har ett framtidsfokus och förhoppning om att kommunen ska vidareutvecklas. Likt Ovanåker strävar 

även Sunne efter en kompetens- och kulturutveckling samt att kunna erbjuda god rörlighet för ökad 

livskvalitet. Till detta kan vidare spännande, äkta och även påhittig kommun relateras till kategorin 

livskvalitet, vidare lyfts även god bebyggd miljö som ett mål för detta. Tillgänglighet, bra 

samhällsfunktioner, god dagligvaruhandel och drivmedelsförsörjning är andra mål som identifieras 

med koppling till social hållbarhet. I Översiktsplanerna identifierar vi att ett mål är att stärka centrum i 

Sunne tätort, samt att sammanlänka tätorten med de mindre tätorterna och även att 1000 nya bostäder 

ska byggas runt om i kommunen. Dessa är samtliga aspekter av verkliga dimensioner av social 

hållbarhet och viktiga delar för att båda främja en god miljö och inkludering men även skapa 



29 
 

förutsättningar för att nå kommunens övergripande vision. Vidare belyses det att kommunen ska behålla 

sin besöksnäring, sitt näringsliv och sin konkurrenskraftiga detaljhandel i centrum.  

 

Under intervjun ställde vi en fråga kring hur kommunerna generellt arbetar med sociala 

hållbarhetsfrågor och om tjänstemännen själva anser att den sociala dimensionen får tillräckligt med 

utrymme, då detta måste ses som avgörande för om målen i översiktsplanen kan komma att nås. Både 

fysiska planeraren och strategiska planeraren i Ovanåker kommun är tydliga med att de anser att det går 

att arbeta mer med sociala hållbarhetsfrågor. De menar att de inte alltid är medvetna om att det är just 

sociala hållbarhetsfrågor som de arbetar med, vid frågan om huruvida de har ett strukturerat arbetssätt 

eller inte, vilket var en ytterligare fråga inom detta tema som vi ställde under intervjun. Kommunen 

benämner i utdraget nedan att arbetet med social hållbarhet ses som aktivt då social hållbarhet alltid 

finns med i bakhuvudet, att samhället ska vara jämställt och jämlikt och så vidare.  

 
“Ja, ett aktivt arbete är det i alla fall, vi jobbar ju för att ha ett jämställt och jämlikt samhälle och det är 

alltid något man jobbar med i bakhuvudet med samhällsplanering såklart. Sedan är det väl inte så 

strukturerat så som man kan tycka att det bör vara.” 

(Intervju, fysisk planerare, Ovanåker 2019) 

 

Samhällsplaneraren i Sunne kommun menar att de till viss del arbetar aktivt och strukturerat med sociala 

hållbarhetsfrågor i den fysiska planeringen. Bland annat genom att de medvetet, när de gäller bostäder 

exempelvis, placerar äldreboende centralt i Sunne tätort. Vidare betonar samhällsplaneraren i Sunne att 

detta är med anledning av att det ofta diskuteras kring ett så kallat rullator-avstånd i Sunne kommun, 

vilket är något de främjar för att tillgodose de äldres behov av korta avstånd i olika planeringsprocesser 

i detaljplanering exempelvis.   

 
“Arbetet är till viss del strukturerat och aktivt. När det kommer till bostäder så är vi till exempel medvetna 

om att placera äldreboenden centralt, man pratar mycket om rullator-avstånd och försöker ha med det i 

planering och vid samtal inom detaljplanering. Men om perspektivet social hållbarhet får tillräckligt med 

utrymme är en svår fråga. Det är svårt att avgöra vad som är tillräckligt. Det finns alltid en möjlighet att ge 

det ännu mer utrymme genom till exempel ett tydligt verktyg så att det kommer i samma verkshöjd som 

hållbarhetsperspektivet för miljön.”    

(Intervju, samhällsplanerare, Sunne 2019) 

 

För att nå målen kan särskild sakkunskap vara betydelsefullt och på frågan huruvida det finns någon 

med särskild sakkunskap inom socialt hållbar utveckling är det tydligt att det inte finns tillräckligt med 

resurser för detta. Fysiska planeraren i Ovanåker menar att sakkunskap finns spridd inom flera olika 

avdelningar. Dels finns det en folkhälsostrateg på en annan avdelning med övergripande kunskap inom 

social hållbarhet, dels finns det en bred kunskap på socialförvaltningen. Det finns dock ingen social 
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hållbarhetsstrateg som arbetar specifik med dessa frågor på planavdelningen. Trots att sakkunskap och 

kompetens kring social hållbarhet verkar finnas inom kommunen nyttjas det inte för den fysiska 

planeringen då samarbetet mellan avdelningar inte är aktivt eller strukturerat.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att kommunerna i det ”mentala rummet” visar på att de formulerar 

tydliga mål som främjar en social hållbarhet. Bland annat har Sunne kommun en ambition att 

befolkningen ska öka i kommunen. De visar även på ett tydligt framtidsfokus med mål att kommunen 

ska uppfattas som spännande, äkta och påhittig. Medan Ovanåker ser samarbetet med andra kommuner 

som en framgångsfaktor. Att kommunen ska vara tillgänglig är mål som de båda kommunerna 

framhäver som särskilt viktig. Därutöver ser de båda kommunerna att centrum som en viktig faktor för 

att stärka hela kommunen. Både Sunne kommun och Ovanåker har tydligt formulerade mål men 

huruvida arbetet för att främja social hållbarhet ser ut anser de båda kommunerna kan få betydligt större 

utrymme. Arbetet som sker i dagsläget är varken strukturerat eller tillräckligt.   

6.2 Tidrummet  
Hur Ovanåker ska nå sina mål framgår genom att de gällande exempelvis målet att komma närmare 

världen, arbetar med att skapa goda kommunikationer. Människors vardagsliv är beroende av att 

förbindelser med viktiga målpunkter såsom arbetsplatser, skolor till exempel är goda. Genom att 

kommunen satsar på att förbättra infrastrukturen, kollektivtrafiken och teknisk kommunikation skapas 

förutsättningar för en livskraftig kommun. För infrastrukturutveckling och kollektivtrafiken sker ett 

brett samarbete med region Gävleborg och Trafikverket. Samverkan kan därmed ses som en process 

som är viktig i Ovanåker för att nå sitt mål att vara närmare världen. För att kollektivtrafiken ska bli 

mer attraktiv dras linjesträckningar om och avgångarna utökas till och från de större arbetsplatserna. 

Fokus på gång- och cykel är en del av att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. En cykelplan håller på att 

arbetas fram för att det hållbara färdsättet ska prioriteras i planeringen.  

 

För att skapa attraktiva och levande livsmiljöer sker ett arbete med att stärka tätorterna Alfta och Edsbyn 

genom att utveckla dessa så de kompletterar varandra. Kopplat till detta är förtätning ett begrepp som 

dyker upp i översiktsplanen som en process som ska bidra till god livsmiljö, se citat nedan.  

 
”I Alfta och Edsbyn ska det vara enkelt att ha en hållbar livsstil. Det skapar vi genom att förtäta och ha en 

blandad miljövänlig och klimatanpassad bebyggelse […] Bostäder planeras i första hand i närhet till 

kollektivtrafik och service.” 

(Ovanåker kommun 2017, s. 20) 
 

För att skapa attraktiva boendemiljöer finns en bostadspolitisk strategi som Ovanåker kommun förhåller 

sig till för att säkerställa detta. För att tillhandahålla kommunens invånare med goda 
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rekreationsområden finns ett naturvårdsprogram som ser till att naturmiljön utvecklas så att naturvärden 

bibehålls, dels för miljön men det finns även ett fokus på den sociala hållbarheten här då det belyses 

som viktigt att skapa platser för rekreation.  

 

Genom medborgardialog har Ovanåker kommun ett tydligt fokus på delaktighet och inflytande. 

Medborgardialog har skett i ett tidigt skede där medborgarnas synpunkter sedan legat till grund för 

framtagandet av översiktsplanen. Flera av de formulerade målen och hur dessa ska nås grundas på 

medborgarnas synpunkter. Medborgarna vill på ett hållbart sätt kunna ta sig med hållbara 

transportmedel, så som cykel, mellan byarna och att trafiksäkerheten ska ökas i tätorterna genom bland 

annat gångbroar. Kollektivtrafiken ser medborgarna även som något de vill kunna använda och önskat 

bättre kopplingar mellan vissa delar. 

 

Vidare framgår det även att Sunne kommun arbetar med medborgarperspektivet i samhällsutvecklingen. 

Till exempel fick medborgarna, organisationer och olika aktörer i Sunne kommun möjlighet att delge 

sina åsikter och synpunkter inför arbetet översiktsplanerna. Synpunkterna ligger till grund för de båda 

styrdokumenten, vilket visar på att kommunen tar medborgarnas intressen på stort allvar. Sunne 

kommuns översiktsplaner har tagits fram med hjälp av ett flertal strategier, program och planer för att 

förverkliga kommunens visioner och mål. Tillgänglighetsplanen är ett tydligt exempel som kommunen 

arbetar kontinuerligt med. Hur kommunen ska utveckla miljön till mer tillgänglighetsanpassat görs med 

stöd i denna plan samt via dialoger med tillgänglighetsrådet. Detta skapar en möjlighet för kommunen 

genom insamlade synpunkter från människor med funktionshinder att tillgodose tillgänglighetsfrågor i 

större utsträckning. En process som kommunen arbetar med är Kommun strategin. I den anges det 

riktlinjer för både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Sunne kommun har även antagit en 

varumärkesplattform, Varumärket Sunne, som ska hjälpa kommunen att dels marknadsföras och dels 

påverka hur kommunen upplevs utåt sett, vilket är positivt då kommunen siktar på att öka sin 

besöksnäring.  

 

Vidare arbetar Sunne kommun med ett Naturvårdsprogram för att kunna bygga en god miljö i Sunne 

kommun. En riktlinje i programmet är att kommunen ska se till att erbjuda kommunägd skog som 

lekskog till skolor som ligger i ett geografiskt nära läge. Dessutom ses samarbeten mellan Karlstad 

universitet som en viktig faktor för vidare utveckling av kommunen. Kunskapsutbytet som samarbeten 

leder till kan användas effektiv vid fysisk planering i kommunen. Dessutom kan kommunen använda 

detta samarbete till att hitta ny kompetent arbetskraft. Kommunen arbetar med en lokaliseringsprincip 

för att stärka centrumnära handel i Sunne tätort. Sunne kommun arbetar även med samlokalisering av 

bebyggelse med funktioner som kontor och butiker, samt även genom att placera sådana funktioner i 

bottenplan och bostäder i de övre planen av byggnaderna. Utöver detta är de viktigt att torg, lekplatser 

och gator samplaneras. Under intervjun i Sunne kommun belyser samhällsplaneraren att de arbetar med 
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att integrera den sociala dimensionen genom en strategisk cykelplan som togs fram år 2017, som 

behandlar tillgänglighetsfrågor. 
 

“Vi har arbetat från en strategiskt Cykelplan. Jag vet inte hur ni definierar eller vilka ramar ni har för era 

sociala hållbarhetsfrågor, men de kan ju antingen röra sig om segregation men det kan även handla om 

tillgänglighet. Cykelplanen främjar överlag en bättre socialt hållbar utveckling för att cykeln är ett mycket 

lättillgängligt transportmedel.”       

(Intervju, samhällsplanerare, Sunne 2019) 

 

Betoning läggs även på att cykelplanen främjar jämställdhet, då samhällsplaneraren i Sunne påpekar att 

fler kvinnor än män använder cykel som transportmedel, och han ser därmed cykelplanen som ett sätt 

att arbeta strukturerat med den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Samhällsplaneraren i Sunne 

betonar vidare att Sunne kommun är en landsbygdskommun och som så många andra 

landsbygdskommuner har en liten befolkningsmängd och stora arealer. Detta innebär därmed en 

utmaning för att kunna erbjuda ett frekvent kollektivtrafikutbud för alla i kommunen. 

Tillgänglighetsaspekten är därmed en utmaning. Samhällsplaneraren i Sunne menar dock att 

cykelplanen bidrar till att främja arbetet med tillgänglighet då den föreslår att huvudtätorterna i 

kommunen ska kopplas samma med de mindre byarna. Vidare poängteras det att Sunne kommun har 

en god dialog med tillgänglighetsrådet, vilket samhällsplaneraren förklarar fungerar som språkrör för 

en del av de sociala aspekterna i kommunen. Tack vare den goda dialogen kan viktiga bitar fångas upp 

och åtgärdsförslag uppmärksammas som kommunen aktivt kan arbeta med. Vidare är rådet en 

remissinstans för olika projekt där de får lämna synpunkter, positiva samt negativa. Vidare nämner 

samhällsplaneraren i Sunne att tillgänglighetsrådet exempelvis har möjlighet att yttra sig i både samråd 

och granskning i detaljplaneprocessen. Förbättringsmöjligheter gällande det sociala hållbarhetsarbetet 

i Ovanåker kommun betonar både den fysiska planeraren och strategiska planeraren att det finns, främst 

då gällande det övergripande perspektivet och det strukturerade arbetet då detta framhävs som en 

utmaning. Vidare betonar den fysiska planeraren i Ovanåker i kommande utdrag att det finns en 

avsaknad av ramverk för att få ett strukturerat arbetssätt för att implementera sociala hållbarhetsfrågor 

i den fysiska planeringen: 

  
”Det skulle ju behövas lite mer ramverk för att försöka få en struktur och veta att det blir samma tänk varje 

gång. Det handlar ju lite om vad det är för sorts detaljplanerar och så.”    

(Intervju, fysisk planerare, Ovanåker 2019) 

 

En fråga vi ställde under intervjun var huruvida planerarna ges handlingsutrymme i 

planeringsprocesser. Handlingsutrymmet benämns som relativt stort av den fysiska planeraren i 

Ovanåker, när han menar att det är planerarna som bestämmer huruvida framtida områden ska utformas 
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och hur de tänker kring tillgänglighet och liknande. Politiken har mycket att säga om det övergripande, 

men det är tydligt att tjänstemännen har stort handlingsutrymme i Ovanåker kommun. 

 

När de gäller huruvida olika verktyg för att implementera den sociala hållbarhetsdimensionen i den 

fysiska planeringen i Sunne kommun tillämpas är det tydligt att kännedom om sådana verktyg är svag. 

Samhällsplaneraren i Sunne menar att det i dagsläget saknas sociala hållbarhetsverktyg inom 

kommunen men ställer sig positiv till tillämpning av liknande verktyg och menar vidare att detta skulle 

kunna effektivisera arbetet med den sociala hållbarhetsdimensionen. Enligt samhällsplaneraren i Sunne 

finns checklistor, såsom behovsbedömning i planprocessen för att beakta den miljömässiga 

dimensionen av hållbar utveckling. Detta finns inte för den sociala hållbarhetsdimensionen och 

samhällsplaneraren menar vidare att detta helt klart är en utvecklingsmöjlighet för kommunen:   

”Det skulle vara möjligt att ha en checklista för den sociala hållbarheten och det skulle ju inte vara några 

större svårigheter att inkorporera det. Detta är något jag tar med mig tack vare er, så att vi kan beakta den 

sociala hållbarheten ännu mer, annat än att man bara ha det i bakhuvudet.” 

(Intervju, samhällsplanerare, Sunne 2019) 

                      

Vidare menar samhällsplaneraren i Sunne att ett bra första steg är att göra det som ett fristående verktyg 

som kan tillämpas vid detaljplanering men även i andra processer. Ovanåker kommun arbetar inte heller 

med några sociala hållbarhetsverktyg likt SKA-verktyget. Anledningen till detta är brist på resurser. 

”Det handlar ju mycket om resurser, som det alltid gör hos mindre kommuner. Vi vet ju om att det kanske 

skulle behövas och även andra ramverk och guider men det finns inte några resurser så då är det svårt att 

få det att funka. Det är inte bara inom hållbarhetsperspektivet som ramverk behövs. Vi behöver mallar 

och verktyg och liknande inom fler områden, men vem ska göra dem och när?”  

(Intervju, fysisk planerare, Ovanåker 2019) 

 

Den fysiska planeraren i Ovanåker tycker att SKA-verktyget ser relativt simpelt ut, på ett positivt sätt 

menat. Han belyser dock att det är skillnad på små tätorter som Ovanåker, och större kommuner. Men 

att tillämpa ett liknande verktyg ser han ändå som möjligt men dock poängteras en utmaning med att 

detta då det finns skillnader mellan landsbygdskommuner och större kommuner. En aspekt som nämns 

gällande SKA-verktyget är att segregation är ett problem som inte finns i samma utsträckning i en 

mindre kommun som Ovanåker, som i t.ex. Göteborg. Traditionellt sett har det inte varit så, flikar den 

strategiska planeraren i Ovanåker in. Hon nämner att det dock kanske börjar komma nu i och med de 

stora befolkningsutmaningarna som kommunen har och står inför. Det ser annorlunda ut idag än vad 

det gjorde förr med flöden. Ovanåker har inte haft några större sociala problem och hemlösheten har 

varit noll. Det finns idag en annan typ av utanförskap, ökad trångboddhet och färre bostäder då 
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befolkningen ökar. Den strategiska planeraren i Ovanåker menar att eftersom de haft andra utmaningar 

som inte varit sociala problem i första hand, har resurserna riktats dit istället när det gäller den fysiska 

planeringen. Både den fysiska planeraren och strategiska planeraren i Ovanåker anser att SKA-

verktyget har ett för urbant perspektiv för en landsbygdskommun, att det blir för omfattande och 

oanvändbart i slutändan. De blir svårt att översätta.  

 

För att sammanfatta vad som sker i tidrummet för de båda kommunerna går det att urskilja att 

kommunerna arbetar med ett flertal strategier, planer och processer för att främja en social hållbarhet. 

Ovanåker kommun har genom sin breda samverkan med regionen och Trafikverket öppnat upp för en 

förbättring av befintliga kommunikationer. De arbetar även med en bostadspolitisk strategi för att stärka 

kommunens boendemiljöer. Dessutom ses medborgarperspektivet som viktig del i samhällsplaneringen, 

vilket det även gör i Sunne kommun. I Sunne kommun finns bland annat en aktiv dialog med 

tillgänglighetsrådet. För att ytterligare tillgodose tillgänglighetsfrågor arbetar de strukturerat med 

tillgänglighetsplanen och för att tillgodose alla dimensioner av hållbar utveckling arbetar de med 

kommunens Kommunstrategi. Därutöver ses samarbetet med Karlstad kommun som en viktig aspekt. 

Funktionsblandning och förtätning är även processer som Ovanåker kommun och Sunne kommun 

arbetar med. 

6.3  Fysiska rummet 
Tillgänglighet till kollektivtrafik och service är något som Ovanåker arbetar med vilket tydligt framgår 

som viktigt att satsa på för att stärka den sociala hållbarheten. Tillgänglighet nämns inom nästan alla 

olika utvecklingsområden i översiktsplanen. Något som benämns som viktig för den sociala 

hållbarheten är hur kommunen genom att bygga ett sammanhängande gatunät för gång och cykel, skapar 

ökad trygghet och säkerhet för barn och ungdomars rörelsemönster. Tillgång till rekreationsområden, 

samhällsservice och grönytor benämns som viktig för kommunen att säkerställa. För att säkerställa 

tillgång till dessa är tillgänglighetsfaktorn avgörande. I översiktsplanen finns en maxgräns på hur långt 

det ska vara till exempelvis närmaste grönområde för att det ska användas ofta, vilket är 300 meter. 

Gällande offentliga ytor som även det är en fysisk faktor, är variation av mötesplatser något Ovanåker 

lyfter som betydelsefullt för en socialt hållbar utveckling. Det ska finnas attraktiva och tillgängliga 

mötesplatser av olika slag och kommunen utvecklar både befintliga mötesplatser samt skapar nya.  

 

Det framgår tydligt att tillgänglighetsfrågor även är viktiga i Sunne kommun då de anges på ett flertal 

ställen i översiktsplanerna, exempelvis genom att tillgängliggöra gator, vägar och parker, 

kollektivtrafiken samt att naturen och naturupplevelser utvecklas tillgängligt för alla i kommunen. 

Tillgänglighetsfrågor är grundläggande aspekter för att tillgodose en socialt hållbar utveckling.  
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Vid till exempel nybyggnationer menar samhällsplaneraren i Sunne att den kortaste vägen för gående 

och cyklister ska prioriteras, men att detta inte alltid går att förena då bilberoendet och bilnormen är så 

pass starkt i landsbygdskommuner.  

 
“En viktig sak för landsbygdskommuner är att det finns ett väldigt bilberoende. Det är svårt vid 

utbyggnationer att avgöra vilken utav bilen eller cykeln som ska prioriteras. Den kortaste vägen ska ju 

egentligen vara för de gående och de som färdas med cykel, men när man har en sådan stark bilnorm och 

bilberoende kan detta vara en utmaning. “       

(Intervju, samhällsplanerare, Sunne 2019) 

 

Vidare går det att urskilja att besöksnäringen är viktig för Sunne kommun och för att främja detta ska 

kommunen bredda kommunikationsnätet samt vidga och utveckla olika besöksmål, vilket även det är 

fysiska faktorer. När lokalgator byggts om i kommunens regi har till exempel ramper till lokaler som 

inte infunnit sig i markplan prioriterats. Detta för att både funktionsnedsatta samt människor med 

barnvagnar ska få tillgänglighet. Vidare lyfts betydelsen av en ny bilbro över Frykdalsunden då bron 

ses som en förutsättning för en befolkningsökning och kan bidra till att besöksnäringen utvecklas då 

bilbron förbinder Sunne tätort med andra sidan av sundet samt avlastar centrum från trafik. Eftersom 

besöksnäringen är så pass viktig för kommunen anges det även att campingen och småbåtshamnen ska 

utvecklas. Detta möjliggör både för en vidgad mängd besökare från angränsande småorter via båttrafik 

men även besökare från andra delar av Sverige. Gång- och cykelvägar är ett återkommande tema i 

Sunne kommuns översiktsplaner. Genom att Sunne fokuserar på att utvidga gång- och cykelvägnätet på 

befintliga vägar kopplas centralorten samman med de mindre tätorterna på ett effektivt sätt. Det framgår 

tydligt att bostadsbebyggelsen utanför centrum främst ska lokaliseras i närhet till befintliga gång- och 

cykelvägar samt där kollektivtrafik finns inom räckhåll. Vidare ses blandade boendeformer som viktiga 

inslag för att främja socialt hållbar utveckling samt att obebyggda tomter i centrumnära lägen prioriteras 

för ny bebyggelse. I den fördjupade översiktsplanen framgår det även att vissa byggnader ska förses 

med egna gårdar för plantering. Vid en bostadsbyggnation mellan centrum och tågstationen i Sunne 

kommun planeras det för en öppning i bottenplan för att resenärer ska kunna ta sig från tågstationen in 

till centrum enkelt och tryggt. En sådan insats skapar generellt mer rörelse i bostadsområdet då 

utomstående människor även får anledning att använda området. En annan fysisk faktor är att stamnätet 

för bredband ska byggas ut till de mindre tätorterna, vilket bidrar till att möjligheten för 

bredbandsuppkoppling säkerställs.  

 

Sammanfattningsvis går det att urskilja inom det fysiska rummet att kommunerna är att kommunerna 

satsar på att bredda kommunikationsnätet i from av sammanlänkande gator och gång- och cykelvägar. 

Dessutom ska varierande mötesplatser finnas i Ovanåker kommun. I Sunne satsas det en hel del på att 

tillgängliga både gator, vägar, parker, kollektivtrafik och naturen så att alla ska kunna ta del av dem. I 
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Ovanåker lyfts också naturen, samhällsservice, kollektivtrafik samt grönytor ska viktiga delar som ska 

vara lättillgängliga för invånarna. Slutligen är det även viktigt med blandande boendeformer i Sunne 

kommun. 

6.4  Sociala rummet 
Vikten av attityd- och beteendeförändringsinsatser som komplement till de fysiska insatserna, 

exempelvis genom information och kampanjer lyfts fram i Ovanåker kommuns översiktsplan. Gällande 

utbildning pågår strategisk planering med fokus på̊ utbildningslokalernas utformning, placering och 

flexibilitet med ett helhetsperspektiv. Framtidens skola kräver långsiktiga och flexibla lösningar på 

grund av att antalet barn i olika åldersklasser kommer variera utifrån åldersstruktur och flyttningsflöden. 

Tillgänglig information är viktigt då Ovanåker ser att med digital teknik kan personer med 

funktionsnedsättning och äldre personer bo kvar hemma och samtidigt känna sig trygga och delaktiga i 

samhället. Kommunen menar att E-hälsa bidrar till att öka personers delaktighet, självständighet och 

trygghet, ge alla individer en möjlighet till ökad kontroll över sin egen hälsa och i större utsträckning 

klara sig själva. I Ovanåkers översiktsplan belyses att ett tydligt planeringsperspektiv på kollektivtrafik 

samt gång och cykel har visat sig påverka jämställdheten och bidrar till ett jämlikare samhälle.  

 
Samarbetet med Karlstad universitet visar på en viktig icke-fysisk faktor som Sunne kommun har i 

beaktning, således integrationen av ny kunskap och arbetskraft. Vidare går det att urskilja att Sunne 

överlag satsar på utbildning av olika slag, bland annat har det konstaterat att det finns ett behov av mark 

för utbildning till bland annat ett nytt gymnasialt-och eftergymnasialt utbildningscentrum inom hälsa, 

vård och rekreation. Det naturnära läget i Sunne bidrar till en attraktiv och inspirerande miljö vilken 

lämpar sig bra med tanke på hälsa- och rekreationsinriktningen.  

 

Andra icke-fysiska faktorer som bidrar till social hållbarhet är att det finns tillgång till kultur i Sunne 

kommun samt belyses vikten av sammanhållning. Dels kan det vara sammanhållning inom kommunen, 

vilket har visats genom kommunens vilja att länka samman hela kommunen via utbyggnad av bredband-

, gång -och cykelnätet. Dels handlar det om att sammanhållning är en viktig aspekt utanför kommunen, 

då de anser att den största förutsättningen för en vidareutveckling av Sunne är att huvudväg-

förbindelserna ansluter till andra grannkommuner.    

 

Sammanhållning är även något som framhävs som viktigt inom Ovanåker kommun. Det kan kopplas 

till att de har ett ökat samarbete mellan avdelningar i kommunen. Den fysiska planeraren i Ovanåker 

påpekar dock under intervjun att samarbetet mellan avdelningarna till stor del är en fråga om resurser, 

ekonomi och personal. Samtidigt betonar den fysiska planeraren i Ovanåker att det finns sakkunskap 

om social hållbarhet inom andra avdelningar men att det inte nyttjas inom den fysiska planeringen. 

Tiden räcker inte till, vilket är vanligt i landsbygdskommuner menar han. Han nämner att han nu är 
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ensam planarkitekt i kommuner och mycket på sitt bord samtidigt. Allt måste gå fort och han nämner 

att mer personal skulle underlätta och ge möjlighet till att utveckla arbetet med sociala hållbarhetsfrågor 

mer.  

 

Vad som finns inom de olika kommunerna i det sociala rummet kan sammanfattas genom att attityd- 

och beteendeförändring i Ovanåker kommun tas upp, där sammanhållning och tillgänglig information 

via bland annat internet ses som betydelsefull aspekt för detta. Därefter tas vikten av tillgång till 

utbildning som en grundläggande faktor upp, vilket även Sunne kommun ser som en viktig del för att 

främja social hållbarhet i Sunne. Vidare framhävs det att tillgången till kultur är viktigt. Likt Ovanåker 

menar Sunne kommun på att sammanhållning ska finnas i kommunen, dels inom kommunen men även 

utanför kommunen för att skapa förutsättningar för vidare utveckling. Dessutom ser Ovanåker kommun 

att kollektivtrafiken bidrar till ett jämlikare samhälle. 
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7  Diskussion och tolkning 
I detta kapitel följer diskussioner och tolkningar av vårt insamlade material, där utgångspunkt tas i 

tidigare forskning om begreppet social hållbarhet och implementering av den sociala dimensionen. 

Detta kapitel utgör därmed grunden för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.  

7.1 Ett svårdefinierat begrepp  
Av vårt insamlade material att döma kan vi urskilja att begreppet social hållbarhet är lika mångtydigt i 

de undersökta landsbygdskommunerna som det är inom forskningen, och svår att realisera och 

operationalisera precis som Boström (2012) menar, vilket dock var ett förväntat resultat. Ena 

kommunen definierar inledningsvis i översiktsplanen att socialt hållbar utveckling för dem innebär att 

bygga långsiktigt och flexibelt, där människors grundläggande behov tillgodoses. Den andra kommunen 

gör ingen tydlig definition på vad socialt hållbar utveckling är för dem. Vid granskning av 

översiktsplanerna har vi vidare kunnat urskilja att kommunerna bryter ned begreppet social hållbarhet 

i underkategorier, likt det Elander och Gustavsson (2013) och Partridge (2005) menar är nödvändigt för 

att det ska vara praktiskt hanterbart. Vi har utifrån dokumentstudien identifierat underkategorier som 

används av de båda kommunerna som kan sättas i relation till de fysiska faktorerna som Dempsey et al. 

(2009) menar är social hållbarhet. Kommunerna behandlar i olika vida utsträckning de fysiska 

faktorerna såsom goda boendemiljöer, korta avstånd, attraktiva offentliga ytor, tillgång till rekreation, 

samhällsservice och grönytor. En utmärkande aspekt är dock att dessa faktorer i översiktsplanerna inte 

pekas ut som direkt främjande för en socialt hållbar utveckling, utan det förs mer generella 

hållbarhetsresonemang kring att dessa faktorer är viktiga förutsättningar för kommunen i stort. Detta 

behöver inte vara problematiskt i sig, men för att den sociala hållbarhetsdimensionen ska få mer 

utrymme och genomslag i den fysiska planeringen krävs enligt oss ett mer aktivt arbete för att främja 

den. Vi ställde under intervjun en fråga kring om tjänstemännen anser att de aktivt arbetar för social 

hållbarhet, varpå tjänstemännen i Ovanåker svarade att social hållbarhet alltid finns med i bakhuvudet 

och därmed är ett aktivt arbete. Detta ställer vi oss kritiska till då ett sådant svar tydligt visar på att 

arbetet med socialt hållbar utveckling på ett sätt sker omedvetet, och ett planeringsarbete som sker 

omedvetet går enligt oss inte i linje med exempelvis framtidsfokus, som är ett av de sex begrepp som 

Partridge (2005) menar är en del i sociala hållbarhetsaspekten.  

 

En aspekt som är viktig att belysa i relation till att social hållbarhet är ett mångtydigt begrepp är den 

kritik som Ström, Molnar och Isemo (2017) riktat mot sociala konsekvensanalys-verktyg. De menar att 

sociala konsekvensanalyser, i fel sammanhang och i händerna hos fel personer, riskerar att tappa sin 

funktion. När fel personer inräknas i processen finns risk att viktiga värden exkluderas eller åsidosätts. 

Dels för att begreppet social hållbarhet i sig är svårdefinierat och mångtydigt och dels för att olika 

personer beroende på bakgrund, förkunskap och även kön i vissa sammanhang kan värdera sociala 
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värden och aspekter olika. Social hållbarhet kan även tolkas olika beroende på vilket intresse eller 

utbildning en person i fråga besitter, vilket innebär att SKA-verktyg kan tappa sitt syfte. Enligt Persson 

råder det, som i så många andra landsbygdskommuner, en viss bilnorm i Sunne kommun och vid till 

exempel nybyggnationer ska den kortaste vägen för gående och cyklister prioriteras, vilket inte alltid är 

möjligt då landsbygdskommuner har ett starkt bilberoende. Bil som transportmedel kan i en 

landsbygdskommun vara en social hållbarhetsfaktor då det på ett sätt ökar tillgängligheten för de som 

varken har tillgång till kollektivtrafik eller möjlighet att använda cykel som färdmedel. Bilen möjliggör 

här för många människor att bo kvar i perifera delar av kommunen.  

 

Resonemanget ovan kan enligt oss härledas till vikten av att det Ström, Molnar & Isemo (2017) menar 

med att inkludera rätt personer i den sociala konsekvensanalysprocessen. Vi menar att om en person till 

exempel ska utföra en social konsekvensanalys utan att ha någon förkunskap inom social hållbarhet 

samt lokal värdefull kunskap kan viktiga värden uteslutas. I landsbygdskommuner är bilen en viktig 

faktor vilket poängteras vid ena intervjutillfället med en utav de studerade kommunerna. Dels är bilen 

en tillgänglighetsfråga för många människor i landsbygdskommuner på grund av bristande 

kollektivtrafikförsörjning dels är bilen även en social viktig fråga då människor i landsbygden får 

möjlighet att bo kvar. Därför är det viktigt att rätt person med rätt kunskap inkluderas i sådana processer 

för att främja en socialt hållbar utveckling likt det Ström, Molnar och Isemo (2017) menar. Med rätt 

person vid utförandet av sociala konsekvensanalyser innebär någon med sakkunskap inom social 

hållbarhet. Vidare är detta även något som kan härledas till den tolkningsflexibilitet som Boström 

(2012) belyser gällande begreppet social hållbarhet samt det exemplet som tidigare tagits upp om vikten 

av utbildning inom sociala hållbarhetsfrågor. För att dra en parallell till en av de studerade kommunerna, 

kan det antas ha gjort liknande bedömning som vid exemplet med jämställdhet som tas upp i kapitel två 

som skildrar olika scenarier som kan ske i en social konsekvensanalys beroende på om de som 

inkluderas i processen har utbildning inom genusfrågor eller ej. När de i Sunne kommun planerade in 

en öppning i mitten av bottenplan vid en ny bostadsbebyggelse för att länka samman centrum med 

tågstationen kan det antas ha gjorts tack vare att planeraren besatt en viss kunskap om social hållbarhet 

då han är utbildad samhällsplanerare.  

 

Att kommunernas sociala hållbarhetsmål inte tydligt framgår legitimerar att begreppet social hållbarhet 

är svårdefinierat. Detta leder oss in på problematiken kring ett urbant fokus hos statliga instanser som 

sätter käppar i hjulen för landsbygdskommunernas social hållbara utveckling. 

7.2 Den urbana normen får konsekvenser 
Av dokumentstudien att döma samt utifrån intervjustudien kan vi urskilja en anledning till att 

landsbygdskommuner har svårt att arbeta aktivt och strukturerat med socialt hållbar utveckling. Med 
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tanke på det genomgående urbana fokus gällande samhällsutveckling från staten som tidigare 

diskuterats, och i sin tur därmed även från Boverket som ska vara ett vägledande stöd för alla kommuner 

i Sverige gällande den fysiska planeringen, blir det tydligt att landsbygdskommuner inte kan relatera 

till de vägledande dokument som tas fram. Här är även Rönnbloms resonemang kring det urbana 

tolkningsföreträdet relevant, där hon menar att det behövs fler benämningar än stad och land och att det 

är viktigt att en territoriell dimension finns med i diskussioner kring ”landsbygdsproblematik”. Detta 

då det finns en maktrelation mellan stad och landsbygd, där maktrelationen tar sig olika uttryck 

beroende av sammanhang (Rönnblom 2014), s. 5). En urban norm i nationella vision/styrdokument som 

ska fungera som riktlinjer anser vi kan vara en anledning till att social hållbarhet blir svårdefinierat och 

svårt att arbeta aktivt med i dessa kommuner, som diskuterades i ett tidigare resonemang. Tjänstemän 

från de studerade kommunerna nämner i intervjun att de saknar ramverk för att kunna arbeta 

strukturerat. Ramverk är vad Boverket på ett sätt bidrar med genom sina vägledande rapporter, men på 

grund av det urbana fokus de har förbises landsbygdskommuner. På uppdrag av regeringen tog Boverket 

fram rapporten Socialt hållbar stadsutveckling (2010) för att i en översikt sammanställa all kunskap 

inom socialt hållbar stadsutveckling. Av namnet att döma på rapporten står stad och stadsutveckling i 

fokus vilket även är genomgående tema i hela rapporten. Även de teman kopplat till socialt hållbar 

utveckling som nämns i rapporten och som tas upp i tidigare kapitel riktar sig till främst till städer. År 

2015 genomförde Boverket ytterligare en insats på uppdrag av regeringen, att formulera 

uppföljningsbara mål med avsikt att kunna appliceras på lokal nivå, oavsett kommunens förutsättningar 

(Boverket 2015). I denna rapport är det urbana mindre tydligt men målen är formulerade så att tolkning 

krävs, vilket i sig kan ses som positivt då denna rapport därmed blir tillämpbar i kommuner oavsett 

förutsättningar. Ett av de sju målen där är till exempel attraktiva livsmiljöer som handlar om att miljöer 

ska utformas så att exempelvis trygghet främjas. Trygghet kan uppfattas och tolkas olika och hur den 

ska främjas skiljer sig beroende på en kommuns förutsättningar. Det skiljer sig även beroende på vem 

som uttalar sig, om det exempelvis är en kvinna eller man eller om det är en ung eller äldre individ. 

Trygghet för ung kvinna kan innebära att röra sig utomhus när det är mörkt och för en äldre kan trygghet 

istället handla om möjligheten att kunna röra sig obehindrat med rullator.  

 

Boverkets försök att formulera uppföljningsbara mål som riktar sig till alla kommuner oavsett 

förutsättningar, kan enligt oss inte ses som helt lyckat då det krävs mer konkretiserade insatser och 

åtgärder för att praktiskt kunna arbeta för att uppnå dessa mål. Att det krävs mer konkreta 

tillvägagångssätt för att uppnå mål kan härledas till den ömsesidiga relationen mellan den verkliga 

dimensionen, således (vad) för mål, och den tekniska dimensionen, således (hur) målen ska uppnås som 

Boström et al. (2015) menar är viktig vid diskussioner om social hållbarhet. Vad och hur, således det 

mentala rummet och tidrummet, måste tillsammans med det fysiska- och sociala rummet ses som en 

helhet för att vara tillämpbara. Vi ser social hållbarhet likt ett rum som kan definieras utifrån olika 
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perspektiv, men som ändå måste ses som en helhet då perspektiven är beroende av varandra enligt 

Lefebvres rumsliga terminologi (Lefebvre 1991).  

7.3 Vems ansvar?   
Utifrån intervjustudien belystes och uppmärksammades särskilt en aspekt som vi kunde härleda till det 

Boström (2012) hävdar, således att socialt hållbar utveckling måste utformas, fyllas med innehåll och 

tolkas beroende av tid och rum. Detta handlar om segregationsproblematik, vilket är något som 

Boverket (2010) i sin rapport lyfter som ett socialt problem och lägger fokus på, men som dock inte alls 

är ett problem i landsbygdskommuner. De har andra utmaningar att handskas med som för dem är ett 

socialt problem, som att till exempel kunna förse hela kommunen med kollektivtrafik. Stora arealer och 

litet underlag för att få kollektivtrafiken att bli effektiv är inget som städer kan relatera till på samma 

sätt som landsbygdskommuner inte kan relatera till städers problem gällande segregation. För 

landsbygdskommuner blir det därmed en utmaning att följa Boverkets allmänna råd om socialt hållbar 

utveckling då utmaningarna ser helt annorlunda ut än vad de gör i städerna. Vad detta beror på vill vi 

härleda till det resonemang som Forsberg (2013) för om att landsbygden kommit i skymundan i 

planeringssammanhang. I över 50 år har stadens problem och utmaningar varit den största prioriteringen 

inom både forskning och samhällsplanering, vilket till viss del förklarar varför rurala miljöer inte 

omnämns särskilt. För att återkoppla till det faktum att Boverket ger vägledning till kommuner på 

uppdrag av regeringen, blir det tydligt att det är staten som behöver ta ett större ansvar kring arbetet 

med sociala hållbarhetsfrågor. De behöver rikta mer fokus på socialt hållbar utveckling för hela landet. 

Vidare även öka och sprida kunskap om just social hållbarhet och dess mångtydighet för att begreppet 

social hållbarhet ska få ett vidare utrymme.  

7.4 Ett omedvetet arbete  
Det som Vallance, Perkins och Dixon (2011) menar behövs för socialt hållbar utveckling är tre 

komponenter - utvecklingsarbete, underhållsarbete och beteendeförändringsarbete. Sunne kommun 

visar på att de arbetar med att möta de grundläggande mänskliga behoven, till exempel genom att öka 

tillgänglighet, och detta kan liknas med utvecklingsarbete, som är en av tre komponenter för att 

upprätthålla en socialt hållbar utveckling enligt Vallance, Perkins och Dixon (2011). Utvecklingsarbete 

sker även i Ovanåker kommun genom att de tillgängliggör information via digital teknik så att personer 

med funktionsnedsättning samt äldre personer får möjligheten att kunna bo kvar hemma men även 

känna sig trygga och delaktiga i samhället på samma gång. Dessutom vill kommunen främja E-hälsa då 

det är en viktig förutsättning för människor att självständigt kunna vara delaktiga och få kontroll över 

sin egen hälsa. Sunne kommuns ständiga dialog med tillgänglighetsrådet visar även på en vilja i 

kommunen att lyssna och anpassa sig till medborgarnas behov, vilket visar på att kommunen har som 

avsikt att förändras för att möta invånarnas synpunkter. Detta uppfyller den andra komponenten som 
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enligt Vallance, Perkins och Dixon (2011) handlar om en beteendeförändring för att möta en socialt 

hållbar utveckling. Beteendeförändringsarbete kan även ses i Ovanåker då de visar att de är villig att 

bygga broar mellan kommun och dess invånare och utvecklas för att möta människors grundläggande 

behov och främja möjligheten för människor att bevara sina sociala relationer.  Den tredje komponenten 

benämns som underhållsarbete, även det går att urskilja att kommunen arbetar med för att olika 

sociokulturella värden såsom sociala relationer bevaras. Det är uppenbart att Sunne kommun strävar 

efter att göra kommunen så tillgänglig som möjligt för funktionshindrade att röra sig obehindrat i 

kommunen, därav har de funktionshindrade möjlighet att fortsätta upprätthålla sina sociala relationer 

som är en betydelsefull aspekt av social hållbarhet.  

 

Det framgår därmed att de båda kommunerna i vissa avseenden arbetar med de tre komponenterna av 

social hållbarhet. Under intervjuerna framgick det dock att det saknades riktlinjer att arbeta efter för att 

främja socialt hållbar utveckling, vilket visar på att kommunerna på ett sätt arbetat omedveten med att 

främja social hållbarhet. Enligt Elander & Gustavsson (2013) behövs det tydliga strategier när de gäller 

social hållbarhet. Det går att ifrågasätta ifall de här tre komponenterna verkligen är tillräckligt för att 

utveckla en social hållbarhet. Det räcker således inte med utvecklingsarbete, underhållsarbete och en 

beteendeförändring för att främja en socialt hållbar utveckling utan dessa komponenter behöver tydliga 

mål och riktlinjer att förhålla sig till. En självklarhet i detta är att strategierna tillsammans med konkreta 

åtgärder implementeras i det verkliga arbetet och tas fram utifrån lokala förutsättningar som konkret 

talar om hur underhålls- och utvecklingsarbetet ska gå till. Det är först därefter som social hållbarhet 

kan integreras och ett arbete mot en beteendeförändring kan upprätthållas. I Sunne kommun sker detta 

redan då de använder sig av en tillgänglighetsplan samt en strategisk cykelplan som behandlar 

tillgänglighetsfrågor i olika utsträckning i kommunen. Tillvägagångssättet är tydligt och visar hur 

tillgänglighetsaspekten ska tillgodoses i den fysiska miljön. Den aktiva dialogen visar på ett ständigt 

underhållsarbete samt till sist visar detta på att de är beredda att anpassa sig för att nå en socialt hållbar 

utveckling.  

7.5 Avsaknad av tydliga riktlinjer  
Utifrån vår intervjustudie kan vi härleda likheter till resultatet från studien som Yrjänä et al. (2017) 

genomfört som bland annat visade att lagar och förordningar överlag var bristfälliga och att det saknades 

tydliga riktlinjer och strategier för att uppnå rättvis- och social integration i planeringsprocesser. 

Avsaknaden av tydliga riktlinjer menar Svärd från Ovanåker kommun är ett problem när han nämner 

att de behöver mer ramverk för att effektivt och aktivt kunna arbeta med den sociala 

hållbarhetsdimensionen. En av de största utmaningar som nämns under båda intervjuerna med 

kommunerna är resursbrist i form av tid, ekonomi, personal, vilket kan härledas till studien av Keskitalo 

och Liljenfeldt (2012) som visar liknande resultat, således att mindre kommuner har svårare att arbeta 
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systematiskt med hållbarhetsfrågor bland annat på grund av just brist på resurser i form av arbetskraft, 

tid och finansiering (Keskitalo & Liljenfeldt 2012). Åldersfördelningen i kommunerna visar på en 

betydande andel i icke arbetsför ålder, vilket kan förklara den påtagliga resursbristen i de båda 

landsbygdskommunerna. Vi vill påstå att detta förmodligen är ett generellt landsbygdsproblem, men 

med tydligare strategier från de högre nivåerna kan arbetet med social hållbarhet underlättas för 

planeraren som ofta är ensam ansvarig för den fysiska planeringen i dessa kommuner. Tydligare 

strategier kräver att det riktas mer fokus mot landsbygdskommuner och den sociala 

hållbarhetsdimensionen. Vidare vill vi därmed belysa en aspekt som vi anser både skulle främja ett mer 

aktivt och strukturerat arbete med social hållbarhet, men även bidra till att ojämlikheten reduceras 

mellan dessa och ger den sociala dimensionen mer utrymme i planeringssammanhang. Den aspekten 

kan härledas till det som Ström, Molnar och Isemo (2017, s. 18) menar är en av orsakerna till denna 

ojämlikhet. Således att det finns lagstadgat att en miljökonsekvensbeskrivning ska göras och hur, medan 

en social konsekvensbedömning inte är lagstadgad. Denna aspekt anser vi även tyder på att statens 

ansvar för att den sociala dimensionen främjas och upprätthålls bör skärpas.  

 

Hosni och Sumulzus (2019) diskussion gällande användandet och funktionen av offentliga ytor är något 

som vi tidigare kopplat till Jacobs idéer (2005) om betydelsen av funktionsblandning i städer. Trots att 

de fokuserar på större städer har vi utifrån vårt insamlade material identifierat liknande tänk i mindre 

landsbygdskommuner. Till exempel att funktionsblandning och förtätning förekommer i samband med 

planering av ny bostadsbebyggelse i de studerade landsbygdskommunerna. Enligt Jacobs samt Hosni 

och Sumulzus krävs en viss befolkningsdensitet för att realisera sådana perspektiv. De studerade 

landsbygdskommunerna har varken segregationsproblem eller platsbrist. Frågan är då om 

funktionsblandning och förtätning tas hänsyn till på grund av de riktlinjer de har att förhålla sig till från 

Boverket, som har ett urbant fokus, även fast detta inte är nödvändigt i dessa kommuner och kanske 

inte ger förväntat resultat på grund av för låg befolkningsdensitet. Utifrån dokumentstudien där mål 

som att bygga vidare på småskaligheten anges, är enligt oss inte funktionsblandning och förtätning 

kanske rätt tillvägagångssätt för att uppnå ett sådant mål.  
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8 Slutsatser 

I detta avslutande kapitel följer svar på studiens syfte och frågeställningar. Syftet med denna uppsats 

var att rikta mer uppmärksamhet mot arbetet med den sociala dimensionen i landsbygdskommuner. Vi 

ville därmed undersöka hur landsbygdskommuner beskriver social hållbarhet i översiktsplaner och 

vidare hur de implementerar social hållbarhet. Vidare ville vi ta reda på vilka utmaningar 

landsbygdskommuner har gällande arbetet med social hållbarhet och om detta har med för urbana 

nationella riktlinjer att göra.  

Att undersöka hur social hållbarhet definieras visade sig var lika svårt att identifiera i dessa 

landsbygdskommuner som begreppet är att tolka. Vi kan konstatera att social hållbarhet definieras på 

liknande sätt i de studerade kommunerna, men med en skillnad att Ovanåker inledningsvis definierar 

att social hållbarhet för dem innebär att bygga långsiktigt och flexibelt, där människors grundläggande 

behov tillgodoses. Människors vardagsliv står tydligt i fokus för den fysiska planeringen och att detta 

sker med ett underifrånperspektiv där invånarnas synpunkter och önskemål genomsyrar 

översiktsplaneringen bekräftar detta faktum. I Sunne kan vi konstatera att tillgänglighet är social 

hållbarhet. Det är genomgående i översiktsplanen och även i intervjun framkommer tillgängligheten 

som centralt för social hållbarhet. Implementeringen av social hållbarhet sker i mångt och mycket i 

skymundan. Det är inte tydligt vad som är sociala aspekter i översiktsplanerna, förmodligen på grund 

av att social hållbarhet i sig är så omtvistat och svårt att realisera. Tjänstemännen i de studerade 

kommunerna anser att den sociala dimension alltid kan få mer utrymme, vilket bekräftar det välkända 

problemet som inledningsvis nämns i denna studie, således att social hållbarhet inte får något vidare 

utrymme. Vi kan konstatera att den fysiska planeringen i stor utsträckning omedvetet genomsyras av 

social hållbarhet, och frågan är om detta är långsiktigt hållbart?  

 

En slutsats är även att de studerade kommunerna varken har ett aktivt eller strukturerat arbete gällande 

socialt hållbar utveckling, mycket på grund av resursbrist i form av tid, ekonomi och personal. Detta 

bekräftar vår inledande tanke i relation till Keskitalo och Liljenfeldts (2012) forskningsreultat, som 

visade på särskilda utmaningar för mindre kommuner gällande arbetet med hållbar utveckling generellt. 

Vår tanke var då att om arbetet med hållbarhetsfrågor generellt i mindre kommuner är problematiskt, 

kan man anta att arbetet med sociala hållbarhetsfrågor i synnerhet är en utmaning. Arbetet kan dessutom 

antas vara problematisk på grund av att en urban norm i nationella styr-och visionsdokument 

förekommer. De studerade kommunerna efterfrågar mer och tydligare ramverk för att de vill arbeta mer 

aktivt och strukturerat just på grund av att de ofta bara har en planarkitekt. Sociala konsekvensanalys-

verktyg visade sig inte vara något som de studerade kommunerna arbetar med, men det verkar finns en 

vilja att göra det. De använder inte några direkta verktyg främst då det inte finns resurser till att utveckla 

sådana. Avsaknaden av detta som en del i arbetet beror till stor del på samma anledning som att arbetet 
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inte är strukturerat eller aktivt, således resursbrist. Vi kan utifrån det faktum att Boverket diskuterar 

sociala problem utifrån ett urbant perspektiv, och att landsbygden i många sammanhang kommer i 

skymundan, konstatera att staten således behöver ta ett större ansvar. Det kanske även handlar mycket 

om hur man skriver och talar om stad och land, och att allt däremellan glöms bort, det som varken är 

stad eller land. Vi kan dessutom konstatera att ett urbant tolkningsföreträde i riktlinjer från staten och 

vägledande dokument från Boverket är en bidragande faktor till att arbetet i de studerade kommunerna 

inte är särskilt strukturerat. Staten bör rikta mer fokus mot landsbygden och ge incitament till 

myndigheter som Boverket att ta fram mer riktlinjer med ett ruralt fokus för att främja social hållbarhet 

i hela landet, vilket krävs för att uppfylla de globala och nationella målen. Slutligen kan det vidare vara 

intressant att i likhet med Rönnbloms (2014) studie kring analys av maktrelationer, i hennes fall urbant 

tolkningsföreträde i nationella policydokument, studera kommunala dokument gällande fysisk 

planering på liknande sätt men att istället titta på hur kommunerna skriver fram de olika 

hållbarhetsdimensionerna, således vilken av dimensionerna som har tolkningsföreträde över ett annat.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
TEMA 1 - BAKGRUND 
Yrkestitel 

Ålder 

Utbildning 

Erfarenhet inom yrket 

TEMA 2 - GENERELLA ARBETET MED SOCIALA HÅLLBARHETSFRÅGOR  
Hur arbetar ni med att främja den sociala hållbarheten? Är det ett aktivt och strukturerat arbete? 

Hur länge har man arbetat med det sociala hållbarhetsperspektivet? 

Anser du/ni att perspektivet social hållbarhet får tillräckligt med utrymme i planeringsarbetet 

idag? 

Vilka är inblandade i arbetet med social hållbar utveckling? Är det någon med sakkunskap inom 

social hållbarhet? 

Upplever du några utmaningar med att arbeta med social hållbarhet i planeringen? Finns det  

förbättringsmöjligheter? 

Hur ser ditt handlingsutrymme som fysisk planerare/planarkitekt ut för att belysa denna sortens 

frågor i den fysiska planeringen? 
TEMA 3 - SOCIALA HÅLLBARHETSVERKTYG  
Arbetar ni med några sociala hållbarhetsverktyg i dagsläget i er kommun - t.ex. SKA-verktyget från 

Göteborgs stad - Social konsekvensanalys. 
Om nej, av vilka anledningar arbetar ni inte med ett sånt verktyg? Hur skulle ett sådant verktyg i 

sådana fall se ut för att det skulle vara användbart för er? 
Om ja, finns det några speciella anledningar till att ni arbetar med ett sådant verktyg? 

Hur och vad använder ni verktyget till idag? 

TEMA 4 - ÖVERSIKTSPLANENS VISIONER KOPPLAT TILL FYSISK PLANERING  
Arbetar du/ni inom er avdelning efter översiktsplanens sammantagna riktlinjer? På vilket sätt? 

Hur skulle dessa riktlinjer om social hållbar utveckling kunna få mer utrymme i er fysiska 

planering? 

Vad anser du att kommunen/planeringsenheten skulle behöva förändra/förbättra för att 

översiktsplanens riktlinjer får slagkraft inom den fysiska planeringen? 

TEMA 5 - SOCIAL HÅLLBARHET OCH JÄMSTÄLLDHET  
Hur många kvinnor respektive män arbetar med den fysiska planeringen inom er verksamhet? 

Känner du till om ni har någon jämställdhetsplan inom er förvaltning/avdelning? 

ÖVRIGT 
Finns det är något annat viktigt du skulle vilja lyfta fram? Några problem eller andra 

utmaningar som du anser är viktiga att belysa 


