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Sammanfattning 

Hållbar utveckling har blivit ett begrepp på allas läppar under det senaste 60 åren. Långt ifrån 

alla är överens om vad en hållbar utveckling innebär men samhällets uppbyggnad, utveckling 

och förnyelse måste ske på ett hållbart sätt. Globaliseringen påverkar det hållbara 

utvecklingsarbetet på en global, nationell och lokal nivå.  

 

Syftet med denna studie är att beskriva och förklara tillväxtperspektivet i relation till 

ekonomiska och ekologiska värden inom Malmö kommun. Arbetet ser till översiktsplanen där 

målet om en hållbar utveckling ska förhållas till. Studien ser även till att utforska hur den 

sociala hållbarheten kommer till uttryck i den fysiska planeringen.  

 

Den teoretiska referensram som studien förhåller sig till består av teorier och tidigare 

forskning som genom sina polariserade synsätt beskriver hållbar utveckling och hur dessa ska 

appliceras i planeringen. Studien har en kvalitativ utgångspunkt där primärdata samlats in i 

form av intervjuer. Genom ett målstyrt urval har endast relevanta planerare valts för empirisk 

insamling. Ett induktivt tillvägagångsätt har använts för studien där slutsatser arbetats fram 

utifrån det empiriska materialet.  

 

Efter analys av insamlad empiri påvisar studiens slutsats att det ekologiska 

hållbarhetsperspektivet påverkas av ekonomisk tillväxt genom exploatering och ökade 

arbetstillfällen. Det visar sig att grönstrukturen och höga naturvärden åsidosätts när det finns 

mål för staden att växa och bli attraktiv. Beträffande hur det sociala hållbarhetsvärdet speglas 

i planeringsarbetet visar resultatet att den sociala dimensionen har en primär prioritering. 

Detta kommer till uttryck i planeringsarbetet genom aktiva medborgardialoger, skapande av 

nya arbetstillfällen och utvecklingsarbetet för en funktionsblandad stad. 

 

Nyckelord: Ekonomisk tillväxt, hållbar utveckling, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet 
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Abstract 

The term sustainable development has become an important concept during the recent 

decades. Far from everyone agrees on what sustainable development entails, however, 

society’s growth, development and renewal should take pace in a sustainable way. 

Globalization impacts on the work within sustainable development on a global, national and 

local level. 

The purpose of this study is to describe and explain the growth perspective in relation to the 

economic and ecological values within the municipality of Malmö. The study reviews the 

comprehensive plan where the goal of sustainable development should be addressed. The 

study also looks at how the social sustainability is described in the spatial planning. 

The theoretical frame of reference that this study relates to consists of theories and previous 

research which through their opposed views describes sustainable development and how these 

should be applied in the planning process. This study has a qualitative basis where primary 

data has been collected in the form of interviews. Only relevant planners have been selected 

through a targeted selection, for the empirical collection. An inductive approach has been 

used for this study in which the conclusions have been developed based upon on the empirical 

material.  

The study’s conclusion was based upon analysis of the empirical material, which showed that 

the ecological sustainability perspective is affected by economic growth through exploitation 

and increased job opportunities. The conclusion also shows that green structures and places 

with high natural values are neglected when there are goals for the city to grow and become 

more attractive. As to how the social sustainability is reflected in the planning process, the 

results shows how the social dimension has primary priority. This is reflected in the planning 

through active citizen dialogues, the creation of new jobs and the development of a mixed 

functioning city.  

Key words: Economic growth, sustainable development, ecological development, social 

development 
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Förord 

Arbetsfördelningen i denna uppsats har fördelats jämbördigt. Båda har varit lika delaktiga i 

samtliga kapitel, stycken och andra justeringar. Båda har varit närvarande och delaktiga när 

intervjuerna genomförts och sedan i efterarbetet med dem.  

 

Vi vill rikta ett extra stort tack till vår handledare Fredrik Hoppstadius som hjälpt oss med 

vägledningen och goda råd gällande vår uppsats. Vi vill också tacka varandra för ett gott 

samarbete och tålamod under hela uppsatsens gång.   
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1.  Inledning 

I inledningen presenteras studiens ämne, bakgrund, problematiken kring ämnet och varför 

ämnet valts. Kapitlet redogör vidare för studiens syfte och frågeställningar samt en 

presentation av definitioner som använts i uppsatsen och dess avgränsning.  

Regeringskansliet (2018) beskriver världens klimatförändringar som viktiga internationella 

miljöfrågor där alla länder ska arbeta aktivt för att uppnå de globala målen. Klimatproblem 

påverkar världens alla stater och Sverige vill vara en del av hållbarhetsarbetet inom hållbara 

förändringsprocesser. De beskriver att regeringen är en central aktör tillsammans med alla 

kommuner som medverkar i genomförandet av handlingsplanen. Både målen ekonomisk 

tillväxt och ekologisk hållbarhet är delar av agenda 2030 där fokus ligger på hållbar 

utveckling (ibid). 

Den hållbara utvecklingen har länge ansetts vara abstrakt där människans handlingar ansågs 

påverka naturen. Under 1960-talet skedde en förändring i diskussionen gällande miljön som 

resulterade i att människan såg sitt ekologiska fotavtryck i naturen på en global nivå. Idag 

domineras diskussionen av tankar om att lokala handlingar påverkar en global värld. 

Obalansen i världen präglas av förbrukning av resurser, förstörelse av klimat och miljöer 

mellan olika länder med diverse förutsättningar (Berger & Forsberg, 2013). Den globala 

utvecklingen påverkar hela världen som är i en föränderlig process, inte minst miljömässigt. 

Klimatförändringarna är högt debatterade i världen och berör samt påverkar alla levande 

organismer (Översiktsplan Malmö kommun, 2019). För att handskas med de 

klimatförändringarna som redan skett och som är på väg att ske har det tagits fram 

internationella mål. De globala målen ska vara till hjälp för att världens länder ska kunna 

inrikta sig och arbeta mot ett hållbart samhälle och en hållbar utveckling i framtiden både 

ekonomiskt, ekologiskt och socialt. De 17 globala målen som ska bidra till en förändring mot 

ett hållbart samhälle beskrivs genom Agenda 2030. För att Sverige ska kunna ha en ledande 

roll krävs det en stor delaktighet och ett stort engagemang från alla delar av samhället. 

Regeringen har därför tagit fram en handlingsplan som ska hjälpa olika samhällsaktörer att 

arbeta mer hållbart både kortsiktigt och på längre sikt (Regeringskansliet, 2018).  

Ekland (2015) beskriver hur en ökad ekonomisk tillväxt är viktigt för en kommun och ett land 

för att utvecklas, växa och för att vara konkurrenskraftig gentemot andra kommuner och 

länder. Problemet med en ökad tillväxt är dock att det ekologiska hållbarhetsperspektivet ofta 

hamnar i skymundan. Paradoxalt kan ekonomisk tillväxt ses som ett hot och samtidigt som en 
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möjlighet då en omvandling av samhället sker genom ökande produktion, teknologisk 

progression och ny produktutveckling. Av det skapas en förnyelse av samhällets funktioner 

som bidrar till ett tryggt liv. Författaren skriver även att tillväxten kan ses ur ett negativt 

perspektiv där begreppet inte ses som hållbar för framtiden eller att det värnar om en god 

miljöutveckling (Eklund, 2015).  

 

1.2 Problemformulering  

Hela världen jobbar med genomförandet av Agenda 2030, men Sverige som nation har 

ambitionen att vara en av de ledande länderna i arbetet för en hållbar utveckling. Att de lokala 

institutionerna är en del av det nationella och globala sammanhanget har kommit att blivit allt 

tydligare. Den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten finns med i ett flertal lokala 

utvecklingsplaner i Sverige, till exempel i Malmö kommuns översiktsplan. 

 

För att beskriva en lokal utvecklingsplan så kommer Malmö kommun användas som exempel. 

Fokus på Malmö kommun är lämplig då Malmö är Sveriges tredje största stad med närhet till 

Danmark. Genom Öresundsbron som förbindelse är avståndet till Europa kort med endast 

Öresund som vattendelare. Malmö kommuns översiktsplan (2018) beskriver hur staden 

arbetar för att bli en kunskapsstad där mindre företag syns allt mer i näringslivet. Denna 

sektor fokuserar på privata samt kunskapsintensiva företag som kan arbeta på en internationell 

marknad. Översiktsplanen redogör även hur stadsförtätning är en viktig fråga i staden och 

kommunen då befolkningen snabbt växer vilket påverkar den rådande bostadsbristen. 

Malmö kommuns översiktsplan (2018) har beskrivit hur Malmö i framtiden ska vara en 

sammanlänkad stad. Barriärerna mellan stadsdelarna ska vara borta och detta ska göras genom 

fler platser för möten mellan olika människor (ibid). En förutsättning för detta är att balansera 

de olika hållbarhetsvärdena med varandra och då skapa förutsättningar för en hållbar 

utveckling. Inget av målen kan uppnås och förbättras utan att de andra värdena också får nya 

möjligheter till förbättring. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och förklara tillväxtperspektivet i relation till 

ekonomiska och ekologiska värden, specifikt inom Malmö kommun. Vidare utvärderas 

Malmö kommuns översiktsplan och ser vad effekterna av ökad ekonomisk tillväxt innebär 

samt vilken relation denna tillväxt skapar till ett ekologiskt tillväxtperspektiv. Tätt 

sammankopplat med dessa två hållbarhetsperspektiven är social hållbarhet. Därför ser studien 

även till att granska hur det sociala hållbarhetsvärdet integreras i planeringen som ett 

komplement till de andra två perspektiven. Som ett vidare komplement och till viss del 

jämförande kommer Karlstads kommun och dess arbete granskas. Detta för att se hur två 

väldigt olika kommuner arbetar med hållbarhetsfrågor. För att detta ska ske kommer dessa två 

frågeställningar att behandlas för att sedan besvaras: 

• Hur påverkas det ekologiska hållbarhetsperspektivet av den ekonomiska tillväxten i 

Malmö kommuns översiktsplan? 

• På vilket sätt kommer hållbara sociala perspektiv till uttryck i Malmö kommuns 

planeringsarbete? 

 

1.4 Uppsatsdefinitioner  

Uppsatsen behandlar en rad fenomen och platser som definieras enligt följande. Dessa 

definitioner är frekvent återkommande i uppsatsen och vi uppmanar läsaren att sätta sig in i 

deras likheter och skillnader.  

Hållbarhet 

Ordet hållbar eller hållbarhet har blivit ett ord som används på daglig basis i såväl viktiga 

områden inom politik som samhällsplanering. Alla diskussioner som handlar om framtiden 

och den globala utvecklingen inrymmer ordet hållbar eller hållbarhet. Termen har kommit att 

bli synonymt med ord som bra, stabil och rätt (Andersson & Gunnarsson, 2011). 

Nationalencyklopedin (2019) beskriver benämningen som att vara tillräckligt beständig för att 

kunna motstå belastning eller spänning.  

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är idag ett generellt och gemensamt politiskt mål som sträcker sig ända 

från internationell, nationell, regional och ner till lokal nivå (Boverket, 2017). Begreppet ska 
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spegla en samhällsideologi som ska visa vägen mot ett bättre samhälle och en bättre framtid 

(Andersson & Gunnarsson, 2011). Hållbar utveckling är ett begrepp som fick stort genomslag 

när FN-kommissionen för miljö och utveckling, även kallas Brundtlandkommisionen, släppte 

år 1987 rapporten Vår gemensamma framtid. I rapporten definieras hållbar utveckling som 

”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter till att tillfredsställa sina behov”. Brundtlandkommisionen kritiserar och visar på 

att en hållbar ekonomisk tillväxt och social utveckling inte är möjligt att uppnå om det sker på 

bekostnad av miljön och naturresurser (Brundtlandkommissionen, 1987). Begreppet hållbar 

utveckling innefattar tre stycken olika dimensioner och dessa är social, ekologisk och 

ekonomisk. För att uppnå en hållbar utveckling ska alla villkor för dessa tre dimensioner 

uppfyllas och tillgodoses. Det är av stor vikt att diskutera hur dimensionerna förhåller 

gentemot varandra för att kunna hitta den hållbara utvecklingen (Boverket, 2017).  

Ekonomisk tillväxt 

Tillväxt beskrivs av Eklund (2015) som en förutsättning för innovation och förnyelse av 

samhället där den traditionella synen på tillväxt har genomgått en stor förändring. 

Mänskligheten har gått från ett jordbrukssamhälle, genom industrialiseringens era för att till 

slut landa i 2000-talets kapitalistiska och konsumentorienterade marknad. Detta är händelser 

och processer som ligger till grund för vår nutida ekonomiska tillväxt. Fortsättningsvis 

beskrivs ekonomisk tillväxt utifrån förändringen av bruttonationalprodukten som måste öka 

för att tillväxten ska stiga. BNP inkluderar alla sektorer inom ekonomin och sammanställer 

värdet av varor och tjänster (ibid). 

Ekologisk modernisering 

Ekologisk modernisering är en teori som bygger på att tekniska lösningar och ekonomisk 

tillväxt behövs och är lösningen för miljöproblemen. För att kunna lösa de miljörelaterade 

problem som finns krävs det att ekonomiska satsningar görs på teknisk utveckling. I slutändan 

gynnas både miljön och den ekonomiska tillväxten som i en ”win-win” situation, om det 

satsas på ekonomiska styrmedel och teknologiutveckling (Hajer, 1995).  

Holistisk ekologi 

Denna syn på naturens värde beskrivs av Stenmark (2000) som en motsats till 

antropocentrism som karakteriseras av en etisk holism som ser att alla varelser, mänskliga 

eller ej, har ett egenvärde. Detta egenvärde är en del av ett samspel i jordens ekosystem. 
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Författaren menar att människan bör ta en moralisk hänsyn till våra handlingar då vi är en del 

av samma system. Ekosystemet ska inte användas till människans nyttjande eller fördel utan 

som en holistisk helhet tillsammans med människan. 

Malmö kommun 

Malmö kommun ligger i Skåne län där centralorten är Malmö stad. Malmö räknas som 

Sveriges tredje största stad och angränsande kommuner är Burlöv, Staffanstorp, Svedala och 

Vellinge. Kommunen bildades år 1863 och är en av få kommuner som benämner sig som stad 

(www.malmo.se). Befolkningsmängden uppgick till 339 313 invånare under år 2018 (SCB, 

2019).  

 

Figur 1: Malmö kommun stadskarta 

(Malmö kommuns hemsida - Malmö stadskarta, 2019). Visar tydligt kommunens avgränsningar. 

1.5 Avgränsning 

Vi syftar till att forska kring Malmö kommuns tillväxtfrågor och det ekologiska 

hållbarhetsarbetet samt hur den sociala hållbarheten kommer till uttryck. Arbetet begränsas 

därför inom kommunens gränser. Som komplement till detta kommer Karlstads kommun 

användas som jämförande kommun. Antal polariserade synsätt inom hållbar utveckling har 

valts i relation till uppsatsens tidsbegränsning och koncisa ramverk.  
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2. Tidigare forskning och teori  

För att förstå tidigare forskning inom vårt valda område så kommer följande teorier att 

förklara och fördjupa kontexten. De polariserade synsätt vi har valt att beskriva är 

tillväxtpositiva och tillväxtkritiska där relevant och aktuell forskning kommer att behandlas. 

Även ett socialt perspektiv kommer att beskrivas med fokus på planering. De teorier som valts 

är tätt sammankopplade med diskussionen kring hållbar utveckling. Den tidigare forskningen 

visar hur tillämpningen sker i praktiken. Denna del ligger till grund för kommande analys, 

diskussion och slutsatser.  

 

2.1 Ett tillväxtpositivt synsätt på hållbar utveckling  

2.1.1 Naturen finns endast för människans skull 

Forskare från olika fält definierar hållbar utveckling och miljö utifrån sina perspektiv där två 

polariserade teorier delar den ideologiska diskussionen. Den ena teorin är antropocentrism 

som beskrivs av Nationalencyklopedin som ”övertygelsen att människan är i centrum i 

universum”. Pickerill (2012) förklarar begreppet genom synen att se på miljön och naturen 

som människans oändliga resurs. Begreppet menar att naturen endast finns till för oss 

människor att nyttja och använda för vår egen ekonomiska vinning. Den hållbara 

utvecklingens framtid är inte människans ansvar och vår dominans över naturen är starkt 

befäst. Detta synsätt menar att det finns obegränsade naturresurser och människans 

exploatering av miljön rättfärdigas för en ekonomisk vinning och människans handlingar, 

livsstil och ekologiska fotavtryck är inte viktiga i detta avseende (ibid). 

Antropocentrismen är starkt kopplat till nyliberalismen där omställning och utveckling är 

ledande aspekter. Genom att utveckla ett innovativt miljöarbete kan nya teknologiska 

lösningar förvalta naturresurserna på jorden på ett hållbart sätt. En del av utvecklingen är även 

att lära människor att ändra deras konsumtionsvanor för att till sist minska dem. Detta synsätt 

är tillväxtorienterat och inriktat på industriomställningar genom grön teknik (Pickerill, 2012).  

Aronsson (2000) menar att hållbar utveckling och miljösynen kan ses ur tre olika skolor där 

ingen av dem beskriver en optimal eller etiskt korrekt resursanvändning. Författaren beskriver 

den första skolan där definitionen hållbar utveckling baseras på en långsiktig 

resursanvändning för de människor som har tillgång till dem. Argumentet får stöd i tanken om 

att människor kommer utnyttja naturresurser utan någon hänsyn till de konsekvenser som 
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uppstår i naturen och dess mångfald. Den andra skolan argumenterar även för största möjliga 

utnyttjning av naturresurser utbrett över en längre tid (ibid). 

2.1.2 Framtidens gröna innovation 

Grön tillväxt är ett begrepp som ofta dyker upp i sammanhang när det talas om hållbar 

utveckling och ekologisk modernisering. Organisationen för ekonomiskt arbete och 

utveckling, OECD, (2011) beskriver grön tillväxt som ett sätt att både främja den ekonomiska 

tillväxten och utvecklingen. Detta samtidigt som naturtillgångarna ska säkras för att kunna 

garantera en framtid för kommande människor som kan tillfredsställa dem. Det är inget 

begrepp som är tänkt att ersätta hållbar utveckling, utan snarare ska begreppet ses som en del i 

hållbar utveckling. Grön tillväxt behövs därför att den utveckling och tillväxt vi ser idag och 

som kommer att fortsätta, bryter ner det naturkapital som finns. Det vill säga de oersättliga 

tjänster och resurser som människan använder och förlitar sig på för en överlevnad på jorden. 

En förlust av naturkapital kan innebära vattenbrist, klimatförändringar, större föroreningar 

och förlorande av biologisk mångfald.   

OECD (2011) poängterar att om vi ska kunna dra nytta av och behålla de framsteg inom 

levnadsstandarden som utvecklats på jorden, måste vi komma på nya sätt att konsumera och 

producera saker. Ordet framsteg och hur det mäts är också en del som behöver omdefinieras 

och ändras. Grön tillväxt ger ett fokus där behövliga förutsättningar för investering, 

innovation och konkurrens ska främjas för att kunna skapa nya lösningar för en ekonomisk 

tillväxt som inte gör maximal påfrestning på den ekologiska elasticiteten.  

2.1.3 Ekologisk modernisering som ett verktyg för långsiktig hållbarhet  

På tidigt 1980-tal kom en ny politisk inriktad diskurs som utmanade miljörörelsens 

traditionella idéer (Mol & Spaargaren, 2000). Den nya diskussionen handlade om att det fanns 

en idé om att teknologi och vetenskap kan lösa miljöproblemen med hjälp av ekonomiska 

styrmedel och detta koncept kom att benämnas vid Ekologisk modernisering (Hajer, 1995; 

Nilsson, 2013). Den ekologiska moderniseringsdiskursen kan beskrivas i sin enklaste form 

som att den medger att det finns konstruktiva miljöproblem, men att dessa kan lösas genom 

att de befintliga ekonomiska, politiska och sociala institutionerna har potentialen att skapa en 

miljömedvetenhet. Detta tankemönster bygger på en tro om att det i slutändan blir en vinst för 

båda perspektiven (Hajer, 1995). Att ta tillvara på miljön är inte bara kompatibelt med 

tillväxt, utan att det även kan främja en ekonomisk tillväxt under en längre tid utan att 

försumma den ekologiska hållbarheten. Denna teori ser det snarare som nödvändigt med en 
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ekonomisk tillväxt för att upprätthålla en ekologisk hållbarhet. En ekonomisk tillväxt ger 

möjlighet till resurser och andra former som kan resultera i satsningar inom grön innovation, 

vilket då också främjar den ekonomiska tillväxten. Detta hjälper i sin tur samhället att 

investera i miljön och den ekologiska hållbarheten. I slutändan vill ekologisk modernisering 

föra med sig förändringar beträffande konsumtions- och produktionsmönster, utan att bortse 

från det kapitalistiska systemet (Mol & Spaargaren, 2000). 

2.1.4 Hållbara mål inom en urban planering 

Yigitcanlar och Dizdaroglu (2015) beskriver i artikeln Ecological approaches in planning for 

sustainable cities – A review of the literature att naturresurserna på jorden har brutits ned 

under de senaste decennierna på grund av befolkningstillväxten, de ökade industrierna och 

transporterna världen över. För att kunna bevara ekosystemen och naturkapitalen för både 

nutida och framtida generationer krävs det en förändring av den urbana utvecklingen. I 

artikeln kallas förändringen och den nya utvecklingen som behöver tillämpas i den fysiska 

planeringen för ekologisk planering.  

Den ekologiska inriktningen på planeringen har fått sin inspiration och sitt ursprung från 

begreppet ekologisk modernisering och dess teori. Målsättningen med planeringen är att 

genom insiktsfullt handhavande av naturresurser kunna skydda biologiska mångfald, 

ekosystem och ekosystemtjänster. Detta samtidigt som nutida och framtida människors behov 

av den fysiska planeringen i städerna tillfredsställs. Planeringen har fokus på tekniska 

lösningar och innovationer genom att kapitalistisk marknadsekonomi har en ledande roll. 

Detta ska hjälpa till att främja långsiktig hållbarhet inom den urbana utvecklingen genom att 

hållbarhetsperspektiven gynnas av varandra (Yigitcanlar & Dizdaroglu, 2015). 

2.1.5 En framtid bortom ekonomisk tillväxt 

I forskningsrapporten Framtider bortom BNP-tillväxt som är ett samarbete mellan KTH, 

Lunds universitet, Södertörns högskola, Uppsala universitet, VTI och IVL Svenska 

Miljöinstitutet beskrivs fyra olika preliminära scenarier som visar hur Sverige kan leva utan 

tillväxt år 2050, men samtidigt uppfylla hållbarhetsmålen. Studier i rapporten visar på de 

konsekvenser och premisser som är med en fortsatt tillväxt eller genom en nedväxt i 

framtiden och vilka följder det kan medföra rörande de uppsatta hållbarhetsmålen. En 

huvudinriktning som undersöks är att ekonomisk tillväxt inte ska vara en ledande 

förutsättning för en hållbar framtid. Istället ses andra alternativa utvecklingsfaser över som 
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bygger på att kunna skapa ett framtida hållbart samhälle där ekonomisk tillväxt inte är en del 

(Alfredsson m.fl., 2018).  

Fortsättningsvis beskriver Alfredsson m.fl., (2018) att omställningarna för en hållbar 

utveckling i de fyra olika kvalitativa scenarierna grundar sig i och varierar beroende på 

inriktningen av den politiska styrningen samt planeringen. De fyra scenarierna är 

konstruerade utifrån lika många strategier och dessa är lokal självförsörjning, cirkulär 

ekonomi i välfärdsstaten, automatisering för livskvalitet och kollaborativ ekonomi. 

Gemensamt för alla strategier är att det krävs en omlokalisering av resurser vilket innefattar 

ekonomiska medel, men även makt och inflytande. Detta kan ske genom olika 

tillvägagångssätt i de varierande scenarierna, till exempel via självmanta åtagen av olika slag 

eller genom ren statlig styrning.  

Rapporten visar i slutändan att det inte finns en hållbar framtid utan radikala förändringar i 

människans sätt att leva och förbruka jorden. Det finns många olika sätt att gå mot en hållbar 

framtid, men oavsett vilken väg som tas krävs det förändrat produktions- och 

konsumtionsbeteende jämfört med dagens samhällsutveckling. Scenarierna visar på ett nytt 

sätt att se på hur det hållbara samhället i framtiden ska formas genom de möjligheter som 

finns, beslut som behöver tas samt vilka omställningar som kan och bör realiseras (Alfredsson 

m.fl., 2018).   

 

2.2 En tillväxtkritisk syn på hållbar utveckling 

2.2.1 Holistisk syn på naturen 

Pickerill (2012) beskriver ekocentrism som en kritisk motståndare till antropocentrism då 

ekocentrismen hävdar att naturen har ett inneboende egenvärde i sig där människan är en del 

av samma ekosystem. (ibid). Arne Naess myntade begreppet 1972 och menade att både 

levande och icke-levande väsen bör ha ett jämlikt värde på jorden och därför behandlas 

därefter (De Jonge, 2016). Detta synsätt har ett holistiskt helhetstänk där människan ser 

naturresurserna på jorden som begränsade och bör skyddas mot en kraftig utarmning. 

Ekocentrism ser till bevaring av miljön där den ekonomiska tillväxten bör minska genom en 

liten eller ingen resursanvändning (Pickerill, 2012).  

Fortsättningsvis ses ekocentrism som ett radikalt sätt att se på hållbar utveckling där 

förändring av politiska, ekonomiska och sociala delar av samhället bör ske enligt författaren. 
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Begreppet framför kritik mot människans sätt att leva och framförallt mot industriers 

miljöpåverkan på naturen. Genom att se naturens resursbegränsningar som kritiska kan även 

människans handlingar förändras där vårt liv ska präglas av minskad konsumtion, mindre 

flygresor och en miljömedvetenhet som då ska förändra vår användning av naturen (Pickerill, 

2012). De Jonge (2016) beskriver i sin artikel Spinoza and Deep Ecology: Challeging 

Traditional Approaches to Environmentalism hur relationen mellan människa och natur bör 

baseras på djupt mänskligt självförverkligande och hur ekocentrism ses som ett viktigare 

synsätt inom miljöetiska diskussioner, än antropocentrism. Artikeln är baserad på filosofen 

Benedict de Spinozas idéer om ekocentrism där människan bör inkludera levande och icke-

levande väsens värde i miljödiskussionen och politiken. Artikeln identifierar befintliga 

miljöproblem, som idag inte ser att människors handlingar påverkar naturen. Naturens 

mångfald och ett djupare inkluderande av alla varelser på jorden skapar en 

gränsöverskridande ideologi enligt författaren. 

Aronsson (2000) beskriver även den tredje skolan som argumenterar för en global syn på 

konsumtion där människans handlingar på lokal nivå inte ska skada andra delar av världen. 

Ökad konsumtion i rika länder kan inte förlikas med hållbar utveckling då fattigare länder 

utnyttjas för arbetskraft, exportmaterial och miljömässigt förvärrande industrier (ibid). 

2.2.2 Kritik till nuvarande resurshantering 

Det finns enligt artikeln Sustainable Development (1987–2005): An Oxymoron Comes of Age 

(2005) flera sätt att se på begreppet hållbar utveckling som grundar sig i Brundtlandrapportens 

definition. Länder, multinationella företag och intresseorganisationer använder ofta begreppet 

utifrån sin egen agenda, för att rättfärdiga deras beslut, då till sin fördel som har lett till 

felaktiga perspektiv och beskrivningar av begreppet. Idag är begreppet internationellt 

omdebatterat där definitionen som används baseras på olika synsätt av miljön. 

 

Genom att diskussionen om miljöproblem har fokuserat mer på människans behov än 

rättigheter, något som starkt kopplat till 1990-talets nyliberalistiska ekonomi, menar Redclift 

(2005) att människors behov förändras över tid. Det är osannolikt att dagens generation har 

samma behov och kultur som framtidens människor vilket skapar en anmärkningsvärd tanke 

om hur hållbar utveckling bör definieras. Människor är överens om att hållbar utveckling 

behövs men inte hur det ska definieras eller bibehållas. Genom att betrakta människan som en 

del av naturen och hållbarhetssystemet skapas en agenda där rättigheter, mer än behov, står i 

fokus. 
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Författaren hävdar även att den rättighetsbaserade diskussionen var lika viktig år 1987 som 

den är idag men i och med ny forskning om naturvetenskap och miljö som framkommit under 

2000-talet så krävs nya agendor, något som den liberala marknaden och dess aktörer har 

ignorerat. Stark kritik framförs till den nuvarande hanteringen av miljöproblem där författaren 

anser att människans inblandning i miljön, genom överanvändningen av fossila bränslen, inte 

har bidragit till den hållbara utvecklingen utan endast setts som en ekonomisk vinst. De medel 

som har använts för att undvika resursbrist har ökat miljöproblemen som lämnas till den 

framtida generationen att finna lösningen på (Redclift, 2005). 

 

2.2.3 Planeringens nya ramverk för hållbarhet  

Fortsättningsvis beskriver Rosales (2017) i sin artikel How can an ecological perspective be 

used to enrich cities planning and management? hur ny ekologisk information och innovativa 

perspektiv kan användas i planeringsprocessen. Detta för att skapa förändring inom nuvarande 

förvaltningsfrågor. Författaren anser att ekologisk urbanism ska implementeras i 

stadsplaneringen genom en bredare förståelse för vårt ekosystem, bioregional styrning samt 

med en planering som är ekologiskt balanserad. Stadsplaneringen kan med hjälp av dessa 

faktorer skapa ett ramverk med nya arbetssätt som förändrar den nuvarande 

planeringsprocessen. Detta ramverk ska omtolka och förtydliga strategier som idag är 

tvådelade inom ett flertal planeringprojekt. Ett till exempel är relationen stad-land där 

storstadens samhälle och landsbygdens natur anses vara polariserade. Den ekologiska 

urbanismen ser till nya tankesätt inom hållbarhetsfrågor och kan på så sätt skapa en ny 

förståelse för hur människan använder naturen och sin livsmiljö.  

 

2.3 En inkluderande samhällsutveckling för rättvis resursfördelning 

Social hållbarhet beskrivs som en viktig del inom ett samhälle där jämlikhet och jämställdhet 

uppfylls för alla medborgare. Alla människors lika värde bidrar till ett hållbarhet samhälle 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Vidare beskriver Rahman (2016) i sin artikel Urban 

sustainablity through strategic planning: A case of metropolitan planning in Khulna city, 

Bangladesh hur fysisk planering har förändrats de senaste decennierna och även 

hållbarhetsmålen. En kontrollerad fysisk planering har länge varit ledande inom 

stadsplaneringen som baserades på rationalitet och tydlig markanvändning. Idag har fysisk 
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planering vidareutvecklats som följd av en hastig urbaniseringsprocess och tydliga 

resursbegränsningar i till exempel utvecklingsländer i Asien. Idag ser planeringen till ett mer 

inkluderande politiskt ramverk som ser till samhällets alla delar. Författaren menar att beslut 

måste tas på lokal och regional nivå för att uppfylla statliga mål där ett exempel är målet om 

en ökad levnadsstandard. Planeringensmålen ingår i övergripande sociala system som är 

under konstant förändring. För att uppnå hållbarhet i en urban miljö ska strategiska 

utvecklingsåtgärder användas i planeringsprocessen. Dessa åtgärder innebär ett samspel 

mellan strategisk planering och urban hållbarhet som uppnås genom att kritiskt granska 

nuvarande planering. Författaren menar att hållbarhet innebär en rättvis tillgång till 

infrastrukturtjänster som ska säkerställas för samhällets alla medborgare. Delaktighet, hållbar 

användning av naturresurser och rättvis fördelning av samhällstjänster ligger till grund för 

urban hållbarhet som ökar den sociala hållbarheten (ibid). 

Vidare utvecklar Haqi (2016) i sin artikel Sustainable urban development and social 

sustainability in the urban context att den sociala hållbarheten är tätt sammankopplad med hur 

den urbana miljön planeras och byggs. Detta eftersom det skett en förskjutning i termen 

”hållbarhet” och vad den innefattar och vad som är viktigt. Idag har termen fått en djupare 

innebörd som även omfattar det sociala i en stad och dess miljö. Planerare har därför fått en 

viktig roll i att skapa en social hållbarhet i samhället där alla medborgare kan delta i 

samhällsaktiviteter och sociala interaktioner. Den sociala hållbarheten uppnås i en stad när 

medborgare känner sig trygga, inkluderade och när de trivs i hur samhället utformats (Haqi, 

2016).  

Författaren poängterar att även om det är viktigt med en socialt hållbar stad, så ska inte den 

sociala hållbarheten skapas i samhället på bekostnad av den ekonomiska eller miljömässiga 

hållbarheten. I slutändan behövs det en balans mellan de olika hållbarhetsdimensionerna för 

att hållbarhet i samhället ska uppnås (Haqi, 2016).  
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3. Metod  

I metodkapitlet redogörs för valet av metodologi och det tillvägagångssätt som använts för 

insamling av empiri. Kapitlet behandlar även metodens lämplighet för uppsatsen och dess 

svagheter. Vidare presenteras urvalsprocessen och det förs en diskussion kring vår 

forskningsetiska reflektion, reliabilitet samt validitet. Slutligen redogörs en detaljerad analys 

kring tematisering av empirin.  

 

3.1 Kvalitativ undersökning 

Studien är kvalitativ därför att syftet är att få en bredare och djupare förståelse för hur Malmö 

kommun främjar en hållbar utveckling i sin översiktsplan. Syftet är att se hur 

tillväxtperspektivet värderas i relation till ekonomiska och ekologiska värden i Malmö 

kommun. Undersökningen ser även till vikten av hur social hållbarhet behandlas inom 

planeringen. Som ett komplement i detta arbete kommer även Karlstad kommun att granskas 

och behandlas för att skapa en mindre jämförande syn. Dessa två kommuner är ekonomiskt, 

ekologisk, socialt och geografiskt olika varandra vilket skapar möjlighet till varierande 

resultat. Arbetssättet baseras på kvalitativ metod som genom en flexibel studie ger 

valmöjlighet i upplägget och utförandet av metoden (Trost, 2010). 

 

Enligt Bryman (2018) kan samhällsvetenskaplig forskning delas in efter två olika strategier – 

kvalitativ och kvantitativ forskning. Den kvantitativa forskningen känns igen genom att den 

fokuserar på kvantifiering vid insamling och analys av data. Kvalitativ forskning 

kännetecknas istället av att vikten läggs på ord och djup för att se hur individer uppfattar sin 

sociala verklighet och teorigenerering. Den kvalitativa forskningen har i huvudsak ett 

induktivt angreppssätt, något som vi har använt oss av i insamlingen av vår empiri. Detta 

innebär att den insamlade empirin förankras och genereras i teorier (ibid). Vi har utfört tre 

stycken intervjuer med fyra stycken olika respondenter. 

 

3.2 Intervjuer 

David och Sutton (2016) beskriver intervjuer som ett metodsätt där intervjuaren har en 

ståndpunkt och uppfattning om vad hen vill undersöka, men där tillvägagångssätten på 

intervjuerna kan variera beroende på huvudsyfte. Det finns flera fördelar med intervju som 

metodform. En fördel med en intervju är att det ger utrymme till att utveckla och svara på 

frågorna mer utförligt, jämfört om frågorna skulle besvaras i en enkät. En annan fördel är att 
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respondenten kan lyfta tankar och frågor som intervjuaren själv inte har med bland frågorna 

eller tänkt på (ibid). Ett problem med intervjuer är att urvalet kan bli skevt där de intervjuade 

kan utge sig för att veta mer om det studerade ämnet än vad de egentligen gör. Detta skapar 

ett felaktigt målstyrt urval (Trost, 2010). Trots detta väger de fördelar som finns med 

kvalitativ metod och intervjuer jämfört med enkäter mer och ligger därför till grund för valet 

av metod i arbetet. Empirin i studien utgörs därför av primärdata i form av intervjuer. 

Bryman (2018) beskriver enkäter inom kvalitativ metod som ett strukturerat styrningssätt där 

forskningsfrågorna besvaras och skapar data. Tyvärr är enkäter ofta enformiga i sin 

utformning där följdfrågor inte kan ställas (ibid). Detta metodval är inte önskvärt då riskerna 

med att enkäterna inte besvaras och att svaren är för korta eller dåligt utformade är för stora 

för att enkätmetoden skulle motiveras till att användas i denna studie.  

3.2.1 Urval  

Bryman (2018) diskuterar valet av plats för en kvalitativ intervju och vem som intervjuas. 

Författaren menar att deltagarnas representativitet är väsentligt för forskningen och där urvalet 

är viktigt för att studien inte ska bli allt för generaliserande för en viss grupp. Ett slags urval är 

målstyrt urval där deltagarna väljs ut till studien efter relevans och vad de kan eller vet om 

ämnet studien handlar om (ibid). Intervjuerna har ett målstyrt urval där samhällsplanerare hos 

Karlstads kommun och Malmö kommun har intervjuats för att empirin ska vara 

informationsstyrd och sanningsenlig. Materialet som framgick av intervjuerna skapar en 

fördjupad bild av studien. De intervjuade respondenterna är verksamma i både kommunens 

verksamhetsarbete och bidrar till uppsatsen med sin arbetskompetens och erfarenhet. De 

respondenterna valdes utefter deras titel som alla var planerare inom kommunerna vilket var 

viktigt för vår empiriinsamling. Respondenterna i denna studie utgörs av ett urval av planerare 

från Kommunledningskontoret i Karlstads kommun och Malmö kommuns 

stadsbyggnadskontor. 

Intervjuerna pågick fram tills teoretisk mättnad uppstod som Bryman (2018) beskriver som 

när ingen ny data eller information längre hjälper forskningen framåt. Under intervjuerna 

kunde ett snöbollsurval göras där de intervjuade gav tips på andra potentiella respondenter 

och ytterligare information gällande deras arbete i kommunen. Detta bidrog till att 

sannolikhetsurvalet minskade och relevant information kunde samlas in till forskningen (ibid). 
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Tabell 1: Intervjuinformation  

Illustrerar respondenternas arbetsort och intervjutid för att underlätta genomgången av resultatet och 

analysen. 

Respondent Arbetsort Intervjutid i minuter 

R1 Malmö 37 

R2 Malmö 24 

R3 & R4 Karlstad 60  

 

 

3.2.2 Genomförande av intervjuer  

Innan intervjuerna mailade vi ut en samtyckesblankett och ett bifogat dokument med de 

övergripande frågorna till respondenterna. För vidare information se bilaga 1 och 2. 

Dokumentet beskrev kort vad vår studie handlade om samt information om vad svaren i 

intervjuerna skulle användas till, hur de kommer att behandlas och att samtalen spelas in via 

en diktafon. Detta för att respondenterna skulle kunna förbereda sig på bästa sätt och kunna ge 

utförliga svar.  

 

Den intervjuteknik som har använts är semistrukturerade intervjuer med flera respondenter. 

Denna intervjuteknik har valts då detaljer, känslor och personliga åsikter kommer fram i en 

konversationsliknande intervju. Intervjuerna blir flexibla där frågorna har framförts på olika 

sätt och har skapat utrymme för de intervjuade att styra samtalet (David & Sutton, 2016). 

Genom flexibiliteten i intervjuerna skapas en fördel för att få fram utvecklade svar till de 

frågeställningarna som benämnts tidigare (Trost, 2010). De semistrukturerade intervjuerna ger 

upphov till följd- och sonderingsfrågor samt en öppenhet gällande ämnet hållbar utveckling 

och ekonomisk tillväxt. David och Sutton (2016) menar att platsen där intervjuerna sker är 

viktig eftersom om respondenten blir störd eller känner sig obekväm kan det visa sig genom 

att svarsresultaten inte blir som önskat (ibid). Därför valde vi ett tyst grupprum under de två 

telefonintervjuerna och den andra intervjun tog plats på respondenternas arbetskontor, i ett 

avskilt rum efter deras önskemål. Detta skapade en god stämning där respondenterna kände 

sig bekväma och trygga med att svara ärligt på frågorna. Samtliga intervjuer spelades in via 

diktafon och transkriberades där materialet skapade öppen kodning av texten, enligt den 

kvalitativa metodologin. Intervjuernas tid varade mellan 26, 37 och 60 minuter, se tabell 1: 

Intervjupersoner.  
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Efter intervjuerna diskuterade vi samtalet och skrev ner spontana tankar, känslor och 

upplevelser. Därefter skickade vi ut ett mail där vi tackade för deras tid samt information om 

att de kommer få material och den färdigställda studien mailad till sig efter avslutad 

granskning och godkännande.  

 

3.3 Validitet och reliabilitet 

David och Sutton (2016) beskriver validitet som tolkning av verkligheten och hur empirin 

visar en verklig bild av hur de intervjuade upplever sin historia eller erfarenhet. Reliabilitet 

beskrivs som ett verktyg som används för att säkerställa att datainsamlingen är reliabel, detta 

genom att se hur pålitlig frågeställningen är gentemot forskningen. Forskaren ska alltid sträva 

efter hög validitet och hög reliabilitet för att säkerställa forskningens tillförlitlighet (ibid). För 

att skapa en högre validitet av det kvalitativa arbetssättet hos läsaren beskriver Creswell och 

Miller (2000) att forskaren bör redogöra detaljerat för valet av deltagare i studien och de 

teman som skapats i resultatet och analysen. Författarna beskriver vidare hur studien ökar i 

trovärdighet hos läsaren genom att skribenterna i studien gör en djup beskrivning. En djup 

beskrivning innebär att så mycket detaljer som möjligt ges till läsaren om studiens 

tillvägagångssätt.  

Vår studie får högre validitet genom att metodvalet och utformningen av intervjuer skapats 

efter syftet med studien och dess frågeställningar. Reliabiliteten i studien har stärkts genom att 

den insamlade empirin är noggrant utvald och till följd av att detta har data som analyserats 

och bearbetats stärkts. Tillförlitligheten påverkas även av att vår metod utgår från 

forskningspublicerat material, publicerade böcker samt styrdokument för kommunen som 

studeras.  

3.4 Forskningsetisk reflektion 

David och Sutton (2018) skriver att etik och etiska frågor ska ses över under 

forskningsprocessen där normer och värderingar ska ligga till grund för studien. När 

samhällsvetenskaplig forskning innefattar datainsamling från människor så ställs krav och 

frågor som handlar om etiska dilemman uppstår.  

Studien förhåller sig till fyra olika huvudkrav. Dessa är informationskrav, samtyckeskrav, 

nyttjandekrav och konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskrav innebär att 

intervjuarna informerar medverkande respondenterna om syftet och arbetet med forskningen 



17 
 

samt utlämnar samtyckesblankett som måste fyllas i innan intervjun. Samtyckeskravet innebär 

att alla medverkande deltar fritt efter eget val och bestämmer individuellt under vilka 

omständigheter de vill delta. Det tredje är konfidentialitet/anonymitet/integritetsskydd vilket 

betyder att studien kommer hantera personliga uppgifter efter regler i och med GDPR. Det 

sista kravet är nyttjandekrav vilket betyder att de insamlade uppgifterna endast kommer att 

användas i denna forskningsstudie och att det sedan kommer förstöras (David & Sutton, 2016; 

Vetenskapsrådet, 2002).  

Vår forskningsetiska reflektion pågick innan vår studie påbörjades samt under arbetets gång 

där frågeställningarna och forskningsområdet analyserades utifrån etisk känslighet. Resultatet 

blev att vi bedömde att studien hölls inom ett område som inte skapar etiska dilemman eller 

att frågeställningarna och intervjufrågorna inte är moraliskt eller etiskt inkorrekta. Dock hade 

problem kunnat uppstå om studien skulle bortse från några av de huvudkrav som ska förhållas 

till där ett exempel är hanteringen av känsliga personuppgifter inom GDPR. Ett problematiskt 

område är dock politik och människans personliga värderingar inom politiska frågor. I den 

frågan menar David & Sutton (2016) att reflexivitet inom kvalitativ forskning är väsentligt där 

argumentation i intervjusituationer inte ska uppstå (ibid). Intervjuerna utfördes under neutrala 

samtal där vi bortsåg från privata åsikter gällande forskningsämnet samt personliga politiska 

åsikter. 

3.5 Tematisk analys av resultat 

Braun och Clarke (2006) beskriver tematisk analys som en viktig del inom kvalitativ 

forskning. Genom att använda tematisering eller kodning som ett verktyg inom kvalitativ 

forskning kan forskaren vara flexibel i sitt arbete. Genom flexibiliteten och teoretisk frihet 

som denna metod ger så kan detaljerat och komplext underlag produceras. Författarna 

beskriver fortsättningsvis hur tematisk analys innebär att hitta och analysera teman inom 

datainsamling. Genom redogörelsen av teman fångas viktiga delar ur data som representerar 

meningar eller svar som följer samma mönster. Temat kan representera större eller mindre 

delar ur datainsamlingen och det är upp till forskaren att avgöra hur nödvändigt temat är. Här 

är flexibiliteten som viktigast där olika teman kan fånga upp avsnitt som är väsentliga i 

relation till forskningsfrågan. Genom ett induktivt förhållningssätt visar de identifierade 

temanas tydliga koppling till den insamlade data. Detta sätt innebär även den data som samlas 

in genom intervjuer kan ha lite att göra med frågeställningen av studien och 

kodningsprocessen innebär då koda materialet utan en kodningsmall eller forskarens egna 

förutfattade meningar. Genom detta sätt blir analysen driven av insamlad data (ibid). 
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Braun och Clarke (2006) redogör att den kritik som framförs är metodens obefintliga riktlinjer 

där vad som helst inte är lämpligt inom kvalitativ metod, även om metoden är flexibel. 

Balansen ligger i att begränsa tematisk analys och samtidigt garantera flexibilitet så att 

forskaren inte är hämmad och då förlorar sin viktigaste fördel. Det är även viktigt för 

forskaren att redogöra sin egen teoretiska position inom forskningsämnet. Vidare beskriver 

författarna de 6 olika stegen i tematisk analys där steg 1 är att forskaren bekantar sig med 

texten. Detta genom att aktivt läsa texten upprepade gånger och leta efter meningar eller 

mönster som fördjupar kunskapen om texten. Steg 2 innebär generering av initiala koder där 

forskaren skriver ner primära idéer om vad texten innehåller och vad som är intressant utifrån 

ämnet som valts. Från detta produceras en första fas av koder som organiseras i grupper som 

sedan blir teman. Steg 3 beskriver temasökandet i materialet som en process där koderna 

organiseras utifrån deras relevans och placeras i samma tema som andra liknande koder. 

Författaren beskriver vidare hur granskning av teman är steg 4 där forskaren förfinar sina 

teman och väljer ut de mest väsentliga. Det är även i detta steg som validiteten av varje 

individuellt tema ska diskuteras. Steg 5 innebär att forskaren definierar och namnger de teman 

som valts. Det är viktigt att skapa temanamn efter innebörden av koden som då blir mer 

beskrivande. Detta skapar en korrekt representation av materialet. Det sista som ska göras 

enligt författarna är steg 6 som är att producera sin rapport. Med färdigställda teman utifrån 

kodningen kan en tydlig analys skapas. Då kan forskaren använda levande exempel från 

transkriberingen, så som citat från respondenterna, som styrker resultatet (Braun & Clarke, 

2006). 

Efter våra intervjuer hade avslutats diskuterade vi samtalet och antecknade spontana tankar. 

Sedan påbörjades steg 1 där vi direkt transkriberade materialet och genom detta lyssnade vi 

även på intervjun upprepade gånger samt tolkade texten på en detaljerad nivå. Detta skedde 

genom inspelningar på en diktafon som vi spelade upp och skrev ner i textform. Allt som 

sades under intervjuerna skrevs ner och enklare uttryck som till exempel skratt eller suckar 

innefattades. Detta gav en djuptolkning av det transkriberade materialet. Sedan skrev vi ner 

initiala koder som är steg 2 i processen. I detta steg såg vi genomgående meningar och 

mönster som beskrevs i varje intervju och av varje respondent. Detta gav oss en tydlig bild 

över koderna som alla stod ut under intervjuerna. De koder vi fann redogörs i tabell 2: 

Tematisk av teman. Under steg 3 analyserade vi koderna utifrån deras innehåll och placerade i 

teman. De teman vi fann var integrering skapar hållbarhet, människan i centrum för arbete 

och utveckling, delaktighet genom medborgardialoger, grönstruktur i stadsmiljön, 
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kompensering av naturvärden, markanvisning genom en balanseringsprincip samt balansering 

mellan hållbarhetsvärden i översiktsplanen. Vänligen se tabell 2: Tematisering av teman för 

en tydlig beskrivning av dessa. Dessa teman framkom tydligt ur kodningen av materialet där 

respondenterna ofta talade om samma ämne eller begrepp. Detta gjorde även att vi efter vår 

första intervju med respondenter 3 och 4 ställde mer riktade frågor till intervjuerna med 

respondent 1 och 2. Detta för att få liknande resultat och kunna säkerställa att studiens 

frågeställningar besvarades.  

Tabell 2: Tematiserad Empiri 

Illustrerar tematiseringen av den insamlade empirin för att underlätta läsningen av resultatet och 

analysen. 

Huvudteman  Teman Koder 

Hållbar utveckling 

genom ekonomisk 

tillväxt 

Människan i centrum för 

arbete och utveckling 

Arbetstillfällen, arbetslöshet, sysselsättning, externa 

aktörer, ekonomisk tillväxt, verksamhetsområden, företag, 

etablering 

Tillväxtkritisk 

miljösyn 

Grönstruktur i stadsmiljön Grönhetsfaktor, gröna områden, öka grönska i 

förtätningsprojekt, närkontakt till naturen, fler 

biotopmiljöer 

 Kompensering av naturvärden Sköra naturresurser, komplexa exploateringsavvägningar, 

höga naturvärden, kompensationsåtgärder, 

ekosystemstjänsters effekter  

 Markanvisning genom en 

balanseringsprincip 

Viktigt med biologisk mångfald, verksamhetsområdens 

fysiska placering, verktyg för att uppnå miljökriterier 

Social hållbarhet Integrering skapar hållbarhet  Funktionsblandad stad, segregation, barriär, arbete 

 Delaktighet genom 

medborgardialoger 

Samråd, workshops, dialog, geografiska satsningar 

Balans mellan 

hållbarhetsvärden 

Balans mellan 

hållbarhetsvärden 

Svårbalanserade värden, en växande stad, framtidsbild av 

staden, blandad stadsmiljö 

 

I steg 4 och 5, där vi reviderade materialet samt namngav, framkom fyra huvudteman ur de 

sju inledande teman. Våra koder blev teman och till sist huvudteman. De huvudteman som 

framkom var social hållbarhet, hållbar utveckling genom ekonomisk tillväxt, tillväxtkritisk 

miljösyn samt balans mellan hållbarhetsvärden som alla tydligt representerar de initiala 
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temana. Temana blev till huvudteman då vi kunde se tydliga kopplingar mellan dem och valde 

att gruppera ihop dem. Att tematisera empirin i huvudteman skapar en tydligare bild över 

intervjuresultatet och förfinar vår analys. Valet att skapa huvudteman utav de initiala temana 

skapar en tydligare bild av varje tema samt konkretiserar analysen. Med hjälp av det sista 

steget av tematisk analys, producera rapporten, kommer resultatet samt analysen att skrivas. 

För att styrka de resultat som framförs kommer citat att användas från alla respondenters 

intervjuer. Detta används för att skapa en tydligare och en mer målande bild av 

respondenternas egna ord samt slutsatser. 

3.6 Metoddiskussion 

I vår kvalitativa studie har vi valt att intervjua fyra personer som arbetar inom planering. 

Detta för att vi inte kan generalisera materialet utan istället måste undersöka djupare då vår 

data består av meningar, ord, mönster och beskrivningar av vårt valda ämne. Här anser vi att 

de citat som redovisas i resultatet styrker det respondenterna beskrev och har därför valt att 

använda oss av ett flertal citat. Detta ger en målande och deskriptiv bild av 

intervjukonversationerna. Under intervjun med respondent 3 och 4 ställdes våra initiala frågor 

som vi ansåg skulle ge oss de svaren som vi sökte. Dock fann vi att några av frågorna var 

överflödiga och irrelevanta som ledde oss till att ändra strukturen på intervjun samt byta ut 

några av frågorna. Detta styrde intervjuerna med respondent 1 och 2 på ett mer målriktat sätt 

samt gav oss en tydligare koppling till den första intervjun. För vidare information se bilaga 1 

och 2. Genom att vara induktiva i vår forskningsprocess baseras våra resultat på den data som 

uppstod under intervjuerna där vår tolkning av transkriberingarna är subjektiv. 

 

En begränsning som arbetet uppvisar är antal intervjuade. De intervjuade baserades på ett 

målstyrt urval där endast planerare inom Malmö och Karlstad kommun kontaktades. På grund 

av arbetets storlek och tidsbegränsning valdes fyra stycken planerare utifrån deras expertis 

och arbetsroll.  

 

Det är viktigt att ha vissa saker i beaktande i en studie. En sak att ta hänsyn till gällande 

studier av en kommuns översiktsplan är att kritiskt granska planen. Översiktsplaner för 

kommuner i Sverige är skrivna på sådana sätt att kommunerna ska visa upp sina bästa sidor. 

Detta eftersom översiktsplanen ska vara en plan för kommunen att sträva efter att uppfylla. 

Översiktsplanen för Malmö kommun är också skriven på ett sådant sätt och därför bör detta 

finnas med i tankarna under uppsatsen.  
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Forskningsprocessen ser huvudsakligen till ekonomisk och ekologisk hållbarhet som är 

studiens främsta fokus. Tätt sammankopplat med dessa perspektiv är social hållbarhet som 

tillsammans skapar grunden för hållbarhetsdiskussion. Därför är social hållbarhet ett viktigt 

komplement i arbetet för att en helhetsbild av problemet ska skapas.  
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4. Resultat  

I det här kapitlet presenteras det empiriska materialet som utgår ifrån de huvudteman som  

framkom ur den tematiska analysen. Resultatet handlar om de teman som vi anser handlar om 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.  

 

4.1 Hållbar utveckling genom ekonomisk tillväxt  

4.1.1 Människan i centrum för arbete och utveckling 

I intervjuerna diskuteras frågan om skapandet av arbetstillfällen för att främja den 

ekonomiska tillväxten. Att skapa nya arbetstillfällen och arbetsplatser är någonting som 

Malmö kommun satsar på för att minska den rådande arbetslösheten som kommunen besitter.  

 

Malmö är en kommun som försöker ge utrymme för världsomspännande företag att etablera 

sig i och runtom kommunen. Detta för att kunna skapa fler arbetstillfällen som ska minska 

arbetslösheten. Respondent 1 konstaterar att Malmö är en kommun med hög arbetslöshet och 

därför är varje arbetstillfälle de kan skapa viktigt. Det är många av dagens arbetstillfällen i 

Malmö kommun som går till människor som pendlar in från andra närliggande kommuner. 

Malmö behöver människor med hög utbildningsnivå, men samtidigt menar även respondent 1 

att det krävs individer som nästan inte har någon utbildning alls för att kunna fylla de olika 

arbetsplatserna och arbetsuppgifterna som finns.  

 

Respondent 2 är enig med respondent 1 i att Malmö kommun har problem med den höga 

arbetslösheten. En arbetslöshet som är högre än rikssnittet i Sverige. Hen beskriver 

fortsättningsvis hur 80 % av alla jobb som skapas i Malmö går till någon som inte bor i 

Malmö. Dock poängteras det att arbetslösheten är centrerad till de svagaste områdena i 

Malmö. Den utbredda arbetslösheten är kopplad till utbildningsnivån hos människorna i 

Malmö kommun. Respondent 2 fortsätter med att berätta om människor som pendlar till sitt 

arbete i Malmö kommun medan de bor i en av de angränsande kommunerna. Skatteunderlaget 

blir betydligt mindre i Malmö i och med att de som enbart arbetar i Malmö betalar sin skatt i 

sina hemkommuner. Övriga kommuner drar nytta av det som skapas och byggs upp i Malmö 

kommun, mer än Malmö stad själv.  
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”Det hjälper liksom inte oss med vår arbetslöshet men å andra sidan, en förutsättning för 

näringslivsutvecklingen som vi har i Malmö överhuvudtaget ska ske, är att det finns 

kvalificerad arbetskraft.” 

(Respondent 2) 

Respondent 1 instämmer också i att det är viktigt med kompetent arbetskraft för att kunna 

skapa verksamhetsområden som lockar stora företag som i sin tur genererar mer 

arbetstillfällen. Respondent 4 redogör också för att Karlstads kommun har en central roll för 

skapandet av arbetstillfällen både lokalt och regionalt. Sysselsättningsgraden har blivit allt 

högre i staden och i hela länet, samtidigt som det fortsätter flytta in mer människor. Vid nästa 

översiktsplan som siktar mot år 2050 tror kommunen sig ha passerat 100 000 invånare.  

 

4.2 Tillväxtkritisk miljösyn 

4.2.1 Grönstruktur i stadsmiljön 

I en utveckling och förtätning av staden kan lätt grönskan hamna i skymundan. Dilemmat om 

en grönskande stad i förhållande till att staden växer var någonting som alla intervjuer kom in 

på. Malmö kommun vill skapa både en tätare och en grönare stad, men i praktiken fungerar 

det tyvärr inte lika enkelt.  

Grönhetsfaktorn är en del som kommunen jobbat aktivt med i detaljplaner under en tid säger 

respondent 1. Där har det bestämts att en viss del av ytan ska vara grön för att skapa en 

variation av gröna områden, bostadshus och kontor. Att utnyttja hustak och husväggar i den 

förtätade staden har också varit en del av arbetet: 

”Då kan man jobba med gröna gårdar och man kanske har gröna tak och växter på 

väggarna, såna saker” 

(Respondent 1) 

Respondent 1 fortsätter att berätta att grönhetsfaktorn är även någonting som Malmö kommun 

vill applicera i deras verksamhetsområden, det vill säga områden där lagerlokaler och 

industrier håller till. Där är det i dagsläget nästan inga gröna områden och mycket hårdgjorda 

ytor eftersom tung trafik ska kunna ta sig fram. Men detta vill kommunen utveckla genom att 

utnyttja till exempel, de stora takytorna som finns på verksamheterna. Där skulle det kunna 

tänkas bli platser för solceller eller gröna tak berättar respondent 1.  
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Respondent 2 fortsätter att berätta hur Malmö kommun har brustit i bibehållandet av en grön 

stad i förtätningen som pågår. Hen jämför Malmös grönska med andra delar i världen där det 

finns flera bra exempel där det integrerats i den byggda förtätade miljön. Men att Malmö 

missat själva genomförandet för att nå upp till den nivån de vill ha på grönskan i staden.  

 

”Och vad vi kan säga, ni är helt inne på rätt spår där, vad vi har uppnått de senaste 10 åren 

är ju en betydligt tätare stad än vad vi hade innan liksom. Men det är inte en grönare stad. 

Det ska jag vara väldigt ärlig med liksom. Det har vi inte lyckats.” 

(Respondent 2) 

 

Respondent 3 redogör också för hur hen tycker att grönskan i flera fall av 

förtätningsbyggnationer försvinner. Men att kommunen istället arbetat på bra med en annan 

typ av närkontakt till naturen, nämligen tillgängligheten till vattnet. Respondent 4 fortsätter 

med hur hen skulle vilja se mer grönska i förtätningsprojekten genom exempelvis lokala 

biotopmiljöer i form av biotoptak på bebyggelsen.  

 

4.2.2 Kompensering av naturvärden 

Något som skildras i både intervjuerna är kompensering av naturen och naturvärden i Malmö 

kommun där både respondent 1 och 2 redogör att den miljömässiga hållbarheten beskrivs väl i 

deras kommuntäckande översiktsplan. Det som framkom under frågan om den ekologiska 

hållbarheten prioriteras bort i samband med kommunkonkurrens så svarade respondent 1: 

”Ja, det kanske finns i bakgrunden lite men det är ju på nåt sätt, ja låt oss säg vad man än ska 

bygga. Det finns ju alltid nån form av naturintresse på en tomt, eh eller så är det resurser, ja 

bygger man på jordbruksmark så då stör man ju bra jordbruksmark, då tappar man ju en 

resurs. Bygger man nånstans där det kan växa intressant flora och fauna så kanske man får 

störa den. Men där, å andra sidan, (…) så försöker vi jobba lite mer att vi kompenserar. Att 

om man stör nånting sådant så kanske man kan kompensera, antingen inom området eller 

någon annanstans.” 

(Respondent 1) 

Respondent 1 fortsätter att redogöra hur Malmö kommun under 2001 i samband med 

Bomässan byggde i Västra hamnen där en grupp fåglar häckade. Kommunen bestämde då att 
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flytta på dessa fåglars hem och skapa en annan plats för dem i Norra hamnen och på så sätt 

kompensera för den biologiska mångfaldens förlust på den platsen.  

Respondent 2 beskriver hur diskussionen om exploatering av en yta är komplex och beskrivs 

som en ständig dragkamp mellan de olika hållbarhetsvärdena. Malmö kommun är i behov av 

ny mark för att staden ska växa men finns det höga naturvärdena på ett specifikt område så 

skapas avvägningar om vilka intressen som väger tyngst. Olika intressen vägs mot varandra i 

varje enskilt fall. Respondent 2 utvecklar:  

”Ska vi exploatera området överhuvudtaget, det kanske vi inte alltid ska. Det är klart det 

händer. Vad ska vi då göra med dom här naturvärdena? Ska vi bevara dom på plats eller ska 

vi försöka flytta på dem till någon annanstans. Kompensationsåtgärder och så vidare. Det där 

är knepiga frågor och i allra högsta grad.” 

(Respondent 2) 

Respondent 1 fortsätter beskriva hur kommunen kompenserar genom att låta exploatering av 

mark ske och då anlägga ett liknande område på en annan plats. Även respondent 2 menar att 

kommunen beskriver i detaljplaner hur de planterar nya träd på en plats om de tas bort från en 

annan. Även respondent 3 och 4 diskuterar under intervjun hur de arbetar med Karlstad 

kommuns översiktsplan och deras utvecklingsfrågor. Något de nämner är ekosystemtjänster, 

vilket är tjänster som människor får av ekosystemets naturliga funktioner. Ett exempel som 

nämns är hur trädens blad binder partiklar och på så sätt renar luften som blir en tjänst som 

gynnar människan. I det nämner respondent 4 hur kommunen kartlägger och värderar dessa 

tjänster för att i framtiden kunna ersätta dem med teknologiska lösningar. Hen beskriver hur 

exploatering och förädling av ytor kan medföra positiva effekter av ekosystemtjänsternas 

funktion.  

 

4.2.3 Markanvisning genom en balanseringsprincip  

I intervjun med respondent 2 beskrivs ett utvecklingsprojekt som pågår i Malmö som heter 

balanseringsprincipen, där de använder en femgradig skala som framställer hur höga 

naturvärden ett område har. Beroende på skalan så bestämmer kommunen om området ska 

exploateras eller inte. Om aktörer bygger inom ett område så ska ett liknande område 

anläggas på en annan plats för att uppnå samma biologiska mångfald som det område som 
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exploaterades. Hen berättar även att samma biologisk mångfald på olika platser är svårt att 

uppnå:  

”…och försöker då uppnå samma biologiska mångfald som det fanns på den platsen som vi 

måste exploatera. Detta är, det är ett utvecklingsprojekt som pågår nu. Och det här är jävligt 

svårt att göra detta för naturen är så ad hoc om den bara får löpa fritt eller om man liksom 

bara lämnar en plätt så kommer det börja växa där. Men vad det börjar växa är rätt så ad 

hoc. Och att skapa det konstgjort nån annanstans är rätt svårt.” 

(Respondent 2) 

Fortsättningsvis berättar respondenten att balanseringsprincipsprojektet skulle kunna 

beskrivas i markanvisningen i framtiden och att kommunen har rätt stor möjlighet att redogöra 

detta i exploateringsavtal. Dock görs det inte idag då projektet inte är färdigutvecklat.  

Vidare redogör respondenten hur kommunen för 20 år sedan jobbade med ett eget 

certifieringssystem, kallat miljöbyggprogram SYD, tillsammans med andra skånska 

kommuner där olika kriterier togs fram. Byggherren som köpte mark av kommunen förband 

sig då till att bygga i enlighet med detta program som innehöll tre olika klasser; brons, silver 

och guld som de var tvungna att uppnå för att få bygga. Respondenten menar även att besluten 

om exploatering i Malmö tas av politiker och det är den politiska inriktningen som bestämmer 

vilka beslut som tas av tjänsteorganisationen Malmö stad.  

Respondent 1 beskriver en liknande situation under en ställd fråga om Malmö kommuns 

översiktsplan där de skriver att kommunen ”… vill skapa utrymme för mer ytkrävande företag 

och plats för verksamheter som av olika anledningar verkar störande på omgivningen (…).” 

Frågan syftar till hur respondenten tolkar skrivelsen utifrån ett ekologiskt perspektiv. 

Respondenten beskriver Malmös verksamhetsområden där industrier, lagerhus och 

logistikbyggnader finns och hur dessa verksamheter behöver finnas:  

”Det handlar ju om transporter och buller och såna saker egentligen. Och dom kan ju behöva 

sina platser där dom kan få bullra lite mer. Så, (…) sen kan man fundera på, ska man 

använda marken till att ha stora lagerhus och sånt. Samhället behöver ju ha den funktionen 

också och nånstans måste dom ligga. Och ligger dom inte här så ligger de nån annanstans.” 

(Respondent 1) 
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Respondent 2 besvarar frågan ovan utifrån sociala faktorer genom betydelsen av människors 

livsmiljö och att svensk miljölagstiftning handlar mycket om att skydda människors liv och 

hälsa.  

Respondent 1 nämner även balanseringsprincipen som ett verktyg som står med i Malmös 

översiktsplan men som inte har implementerats som rutin utan endast används vid enskilda 

fall. Många kommuner har använt sig av detta verktyg och Malmö håller på att ta fram en 

rutin som ska användas och hanteras på samma sätt vid varje tillfälle. Vidare beskrivs 

miljöbyggprogram SYD även i denna intervju där krav ställs på byggherrar, i en skala med 

olika nivåer. Efter förra regeringsskiftet ändrades Plan- och bygglagen där kommuner 

förbjöds ställa särkrav och nu har Malmö kommun tagit fram ett nytt verktyg, miljö- och 

byggstrategin, där de inte ställer krav på hur aktörer ska bygga utan kravet innebär en 

redovisning av vad de tänker göra på den aktuella marken. Detta sker genom en enkät som 

fylls i innan byggprojektet startar och sedan genom en enkät när bygget är färdigställt. 

Stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen skapar då en dialog med byggherren för att 

uppmuntra dem att göra bättre saker. Vidare beskriver respondenten hur kommunen 

markanvisar ett utvecklingsområde och kan på så sätt ställa indirekta krav. De väljer 

byggaktörer som de anser vara bäst och kan på så sätt ställa krav:  

”Vi kan säga, vi ska utveckla ett område som får plats med säg tio hus eller tio fastigheter, då 

går vi ut med ett prospekt, här har vi ett område, här vill vi utveckla, vi har plats för ungefär 

tio stycken byggaktörer, kom in med era idéer. Så väljer vi ut efter det. Och i det prospektet 

kan vi då säga att vi kommer välja byggherrar som har höga miljövisioner inom vissa 

områden.” 

(Respondent 1) 

Respondent 3 redogör hur Karlstad kommun arbetar med markanvisning där de hyr ut en del 

mark som kommun äger. Hen menar att kommunen skulle kunna hålla en tävling när de 

markanvisar. Detta skulle innebära att byggherrar måste kvalificera sig eller utfylla vissa 

miljökriterier för att få bygga på en viss plats, men att detta inte är någonting som kommunen 

arbetar med idag. Fortsättningsvis berättar R3 om Vallastaden i Linköping som under sin bo 

expo använde sig av denna strategi för att ”tvinga” exploatörer att använda sig av nya 

lösningar som skulle ge mervärde åt området. Det är något som Karlstad kommun strävar 

efter enligt respondenten som menar att kommunen skulle kunna arbeta mer med dessa typer 
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av lösningar men att det är svårt att få lagstöd från Plan- och bygglagen eller miljöbalken. 

Alternativet blir då att upprätta civilrättsliga avtal med exploatörer i framtida miljölösningar.  

Även i intervjun med respondent 3 och 4 diskuterades exploateringsbalansen där respondent 3 

beskriver dubbel markanvisning som innebär att byggherrar måste bygga i mindre tätorter om 

de vill exploatera i Karlstad eller närliggande tätorter. Hen berättar om ett projekt i Molkom 

där byggherren ville bygga i centrala Karlstad och var då tvungen att upprätta ett plan, då ett 

äldreboende i Molkom, innan projektet i Karlstad startade.  

 

4.3 Social hållbarhet 

4.3.1 Integrering skapar hållbarhet 

Den sociala hållbarheten var också en del som kom upp efter de frågor som ställts i 

intervjuerna. Respondenterna var alla överens om att det är någonting som kommit upp och 

blivit mer aktuellt på senare tid.  

Respondent 2 berättar om hur Malmö kommun de senaste fem till sex åren fokuserat på den 

sociala hållbarheten av staden. Det var först då som insikten kom att staden som byggts och 

som håller på att utvecklas inte hänger ihop socialt.   

”(...), man kan säga att en av de absolut viktigaste frågorna, hållbarhetsfrågorna vi har i 

Malmö, är kopplat till den sociala hållbarheten egentligen, är ju Malmös segregation och 

fattigdom i vissa delar av Malmö.” 

(Respondent 2) 

Respondent 3 instämmer i att den sociala hållbarheten har kommit att bli allt viktigare i den 

fysiska planeringen. För att en stad ska hålla ihop socialt krävs det en diversitet av 

bostadsbeståndet och att det upplevda avståndet mellan stadsdelarna försvinner berättar hen. 

Vidare fortsätter respondent 2 beskriva hur Malmö kommun med arbetar med den sociala 

hållbarheten. De jobbar aktivt med att skapa en funktionsblandad stad i hela Malmö för att 

förbättra den sociala hållbarheten. Samtidigt står staden och tampas med den största 

utmaningen gällande den sociala hållbarheten och det är den höga arbetslösheten.  
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4.3.2 Delaktighet genom medborgardialoger  

En del i att stärka det sociala hållbarhetsperspektivet är kommunens dialog med invånarna för 

att kunna skapa en funktionsblandad stad som länkar ihop socialt. Respondenterna berättar i 

intervjuerna att dialogen med medborgarna i samhället har ändrats över tiden. Respondent 1 

fortsätter berätta att kommunikationen med invånarna har övergått allt mer från enbart 

klassiska samråd till att handla om punktsatsningar innehållande workshops och anställda som 

cyklar omkring i staden. Detta för att fånga en större målgrupp med deras synpunkter och 

utvecklingsområden.  

”(...), vi vet ju mycket väl, när jag börja jobba i Malmö stad för 10 år sen så var det 

fortfarande ganska vanligt att när ett samrådsmöte var i stadshuset då, i stan, och det var 18 

till 20. Eller 17 till 20 liksom. Och vem kom dit? Jo, det var ju bara gamla människor för det 

första som inte hade, eller äldre människor som inte hade barn att hämta på förskola och så 

vidare och sen var det nästan uteslutande vita människor.” 

(Respondent 1) 

Det är viktigt att få med alla medborgares åsikter och tankar om utvecklingen av staden 

berättar respondent 3. Hen fortsätter att berätta hur de arbetar för att integrera alla i 

planeringen, speciellt de som ofta inte hörs, genom att delta på olika evenemang och 

temadagar. Vidare berättar respondent 2 att när de tog fram den förra översiktsplanen som 

antogs 2014 gjordes det en gedigen dialoginsats i förarbetet med översiktsplanen, men i 

efterhand har man ansett att översiktsplanen inte är det bästa sättet att få människors röster 

hörda i. Det är svårt för medborgare att förstå vad översiktsplanen är till för och ofta slutar det 

med att synpunkterna handlar om detaljer i medborgarnas egna bostadsområden. Istället har 

kommunen satsat mer på att övergå till geografiska satsningar i form av 

stadsutvecklingsprojekt. Appliceringen av projekten har framförallt fokuserat på de svagare 

områdena i kommunen, där arbetslösheten är hög. Där får medborgare komma till tals och de 

får komma med egna idéer och initiativ till förändring och förbättring på den plats de känner 

bäst till.  

Alla respondenterna är överens om att det ibland är svårt att ha en dialog med invånarna som 

handlar om rätt saker och på rätt nivå. Respondent 3 berättar att det sker en löpande dialog 

med allmänheten hela tiden, men att få med översiktliga synpunkter i arbetet med en 

översiktsplan är svårt. Medborgare går ofta in på detaljnivå och kommer med synpunktlistor 
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gällande deras bostadsområden. Det som trots allt är gemensamt för intervjuerna är att 

dialogen med medborgarna är en viktig del i arbetet med utvecklingen av staden. 

 

4.4 Balans mellan hållbarhetsvärden  

Både respondent 1 och 2 beskriver den komplexa diskussionen kring hållbarhetsvärdenas 

balans i planeringen. Båda respondenter anser att ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet 

är faktorer som är svårbalanserade i samhällsplaneringen. Respondent 2 menar att Malmö 

kommun försöker jobba med hållbarhetsvärdena, som är tätt sammankopplade, men att det är 

svårt utan att lyftande ett värde sker på bekostnad av de andra:  

”Men i Malmö har vi ju ett tryck, dels växer staden, det flyttar in fem, sex tusen människor om 

året oavsett om vi bygger eller inte. Staden behöver växa. Och ibland sker det på bekostnad 

av dom gröna värdena.” 

(Respondent 2) 

Vidare beskriver respondent 2 hur översiktsplanen från 2014 reviderades och aktualiserades 

och blev den nya översiktsplanen som antogs 2018. Det gjordes inga nya avvägningar 

gällande hållbarhetsfrågor. Respondenten säger även att Malmö stad strävar efter att bli en tät, 

grön samt funktionsblandad stad, något som hen idag anser att de är dåliga på. Respondenten 

säger att Malmö vill ha en blandad stad med en mix av kontorsområden, bostadsområden och 

verksamhetsområden så stadsdelarna kan leva under hela dygnet. Den ekonomiska 

hållbarheten anser respondenten är svårdefinierad och att det perspektivet sällan är i fokus 

utan att den sociala och miljömässiga hållbarheten ofta prioriteras. Trots detta anser hen att de 

ekonomiska hållbarhetsfrågorna är några av de absolut viktigaste i Malmö kommun.  

Även respondent 1 menar att arbetet med hållbarhetsvärdena är styrande där de i 

översiktsplanen beskrivs rätt mycket. Hen redogör hur översiktsplanen är ett paraply för andra 

styrdokument och avvägningen mellan hållbarhetsvärdena är olika varje gång där värdena kan 

vara motsägelsefulla: 
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”Sen finns det ju alltid detaljer som, det finns ju väldigt mycket i översiktsplanen med 

naturvård och biologisk mångfald som man kanske inte alltid följer till 100% men det är inte 

meningen heller för så kanske det inte hade blivit någonting alls. För det, det är saker som 

går emot varandra, det är, alla aspekt som finns här i kanske inte funkar tillsammans alla 

gånger.” 

(Respondent 1) 

Även respondent 3 säger att frågor gällande miljön handlar om kompromisser i planeringen 

där det ekologiska perspektivet lyfts allt mer i diskussionen vid exploateringstillfällen. 

Hållbarhetsbedömningar är något som Karlstad kommun arbetar med kontinuerligt där de ser 

till Agenda 2030 i verksamhetsstyrningen. De globala målen verkar som ett styrningsverktyg 

för kommunens organisation. Fortsättningsvis i intervjun med respondent 3 och 4 beskriver de 

hur kommunens översiktsplan och vision ”Livskvalité Karlstad 100 000” är 

människocentrerad där en medvetenhet finns kring hur kommunen arbetar för att gynna 

befolkningen. Respondent 3 beskriver hur fokus ligger på skapandet av en god miljö där 

visionen representerar en framtidsbild av ett eftersträvansvärt samhälle. Hen menar även att 

balansen mellan den ekologiska och sociala hållbarheten är svår att uppnå då kommunens mål 

är att växa. Befolkningsmängden tros nå 100 000 vid år 2050 som skapar en attraktiv stad och 

större skatteintäkter som hjälper till att finanseria den svenska välfärden i stort. Genom att 

Karlstad växer uppkommer även frågan om hur miljön ska upprätthållas och inte exploateras 

på ett negativt sätt.  

Respondent 1 beskrev fortsättningsvis definitionen av hållbar utveckling som hen anser ha 

flera delar samt att många människor definierar det på olika sätt. Att tänka långsiktigt och 

jämka den ekologiska-, sociala- och ekonomiska hållbarheten är den stora utmaningen. 

Respondenten säger även att naturvården ofta får stryka på foten och inte alltid hanteras på 

bästa sätt. Det ekonomiska perspektivet går ofta före det ekologiska då politiken tycker det är 

viktigare. Det är inte realistiskt att beakta alla värden i avvägningar utan planering handlar om 

att jämka olika värden samt intressen:  

”Man vill ju göra allting så bra som möjligt, helt enkelt, det ska vara bra för Malmö, det ska 

vara bra för Malmöborna, helt klart.” 

(Respondent 1) 
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5. Analys och diskussion  

I detta kapitel analyseras den insamlade empirin och diskuteras i relation till den tidigare 

forskningen samt teorierna som presenteras. Kapitlet är indelat efter studiens huvudteman 

som bearbetats fram och redovisas därefter. Här kommer likheter och skillnader mellan 

insamlad empiri och teoretisk referensram att skildras.  

 

5.1 Hållbar utveckling genom ekonomisk tillväxt 

De tillfrågade respondenterna lyfte att det var viktigt för en stad att visa sig attraktiv. När 

sedan fler människor flyttar in växer sig staden större och skapandet av arbetstillfällen blir 

istället en stor fråga. Respondenterna var alla eniga om att en ekonomisk tillväxt är viktig för 

utvecklingen av en stad och för dess attraktivitet. Mol och Spaargaren (2000) beskriver att 

enligt ekologisk moderniseringsteori är tillväxt en förutsättning för en framtida hållbar 

utveckling. En ökad ekonomisk tillväxt ger möjlighet till mer resurser och ekonomiska 

styrmedel för att utveckla grön innovation. Detta ska på längre sikt vara bra för miljön och 

klimatet genom att en ekologisk hållbarhet frambringas ur tillväxten (ibid).  

För att utveckla grön teknik krävs det resurser och tillväxt. Ett antropocentristiskt synsätt 

beskriver hur naturen och dess tillgångar finns till för oss människor att nyttja och förbruka. 

Detta tankesättet kan även ses som nyliberalism där utveckling är och ska vara ledande för att 

uppnå en hållbar utveckling (Pickerill, 2012). Den teoretisering som Mol och Spaargaren 

(2000) belyser stämmer överens med hur Malmö kommun arbetar med etablering av företag 

och skapande av arbetstillfällen. Tillväxten främjas när företag får chans att etablera sig på en 

plats och utveckla sitt arbete, men för att kunna göra detta krävs det arbetstillfällen och 

arbetskraft. Respondenterna var alla eniga i frågan om att en ökad sysselsättningsgrad var 

nödvändigt för att skapa en hållbarhet. Om fler människor sätts i arbete bidrar det både till 

minskad arbetslöshet och ökad omsättning som skapar förutsättningar och resurser för 

utveckling. Ett initiativ för att lösa den arbetslösheten som finns i Malmö är att locka större 

internationella företag som kräver en stor andel arbetskraft. Detta skapar i sin tur en ökad 

tillväxt som främjar attraktiviteten hos kommunen.  

Eklund (2015) betonar att en ökad tillväxt både kan ses positivt och negativt. Den ekologiska 

hållbarheten hamnar ofta åt sidan, medan den ekonomiska tillväxten är i fokus och visar på 

konkurrenskraft och utveckling (ibid). Om tillväxten ser till Malmö kommuns arbetslöshet är 

det positivt för kommunen med en ökad produktion och etablering av företag i kommunen 
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menar respondent 1. Hen fortsätter att berätta att detta skapar en möjlighet för att få fler 

människor i sysselsättning, vilket är en primär fråga i kommunen. Detta kan ses som en 

paradoxal fråga om företagen som etablerar sig i kommunen arbetar miljöfarligt.  

Yigitcanlar och Dizdaroglu (2015) redogör för hur människan bör vara i centrum för all 

utveckling. Med det menar författarna att planeringen bör präglas av en kapitalistisk marknad 

som arbetar för innovation och utveckling (ibid). Mot bakgrund av författarna visar vårt 

resultat liknelser med den tidigare forskningen. Att sätta människan i centrum oavsett vilket 

hållbarhetsperspektiv som diskuteras, prioriteras i planeringsprocessen hos kommunerna. När 

människan har en ledande roll bidrar det till att flera hållbarhetsmål kan utvecklas och 

förbättras menar respondenterna. Avslutningsvis berättar respondenterna att skapandet av 

arbetstillfällen och en minskande arbetslösheten bidrar i slutändan även med att den sociala 

hållbarheten anmärkningsvärt förbättras. 

  

5.2 Tillväxtkritisk miljösyn  

Grönskan i staden har kommit och blivit en allt viktigare del. Alla respondenterna vill ha en 

grönskande stad, men trots det är de överens om att det kanske inte alltid uppnås i den fysiska 

planeringen. Ett ekocentristiskt perspektiv beskriver hur naturen har ett egenvärde (Pickerill, 

2012). Ett egenvärde som kommuner vill försöka efterlikna i städerna för att få in grönskan i 

planeringen. Rosales (2017) redogör för att kunna ta tillvara på naturen krävs det att minska 

skillnaderna mellan stad och landsbygd. Istället ska landsbygden appliceras i stadsmiljön och 

stadsplanering ska få ta plats i landsbygdsutvecklingen (ibid). Att ta tillvara på naturen genom 

till exempel biotoptak och gröna väggar som respondenterna pratar om i intervjuerna visar på 

ökade innovativa perspektiv gällande naturens värde i planeringen. Detta stämmer då överens 

med vad Rosales (2017) säger gällande stadsmiljö och landsbygd. Planeringen för gröna tak 

och väggar bottnar i en förlängd miljömedvetenhet som påverkas av den fysiska planeringen. 

Detta visar på en ökad ekocentrism i den urbana planeringen hos kommunerna där de visar på 

att naturen måste värdesättas.  

Rosales (2017) redogör också för att om ekologin ska kunna implementeras i stadsplaneringen 

krävs det en ökad förståelse för ekosystem och dess begränsningar (ibid). Kommuner visar en 

förhöjd insikt för ekosystem genom att utveckla nya miljöer i staden där ekosystem får ta 

plats, till exempel genom biotoptak. Målet med dessa satsningar är att höja miljövärdet i 

staden vilket respondenterna menar bidrar med flera fördelar till en stad. I intervjun med 
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respondent 1 diskuterades Malmö kommuns arbete med att kompensera naturvärden efter att 

en plats har exploaterats genom byggnation. Hen menar att naturresurser nyttjas för 

människans vinning där exploatering ofta prioriteras i kommunens arbete. Även respondent 2 

beskriver kompensationsåtgärder då Malmö kommun är i behov av ny mark och att växa 

ytmässigt. Resultatet av respondenternas tankar kopplas tydligt till det ekocentristiska 

synsättet på relationen mellan natur och människor, som bör vara jämlik i frågor om 

resursanvändning och byggprojekt.  

 

Redclift (2005) är en distinkt kritiker av nutidens hantering av miljön där han anser att 

människans handlingar tydligt påverkar sin omgivande miljö och även andra geografiska 

platser genom konsumtion och överdriven naturresursanvändning. Författarens syn på miljö 

och en hållbar utveckling liknar Malmö respondenternas åsikter men även intervjun med 

Karlstad respondenterna där kompensering av miljön för ytkrävande byggprojekt nämns. 

Respondent 3 och 4 beskriver ekosystemtjänster som kommunens kompenseringsåtgärder. 

Karlstad kommun kommer fortsätta expandera i framtiden och då ska ekosystemtjänster 

underlätta för människan genom teknologiska lösningar ersätta minskade antal naturområden i 

staden. De Jonge (2016) redogör hur ekocentrism ska användas i miljödiskussioner där olika 

värden är polariserade för att förstärka relationen mellan människa och natur. Författaren 

menar att en starkare inkludering av miljövärden i politiska beslut förbättrar världen och 

människans närmiljö (ibid). Mot bakgrund av tillväxtkritiska tankar visar våra resultat att 

kompensering av naturområden är ett sätt att uppnå en mer balanserad användning av naturen 

och dess tillgångar. Att se naturen som jämlik människan bidrar till en förändrad 

stadsplanering som enligt Rosales (2017) är ett innovativt sätt att förändra den nuvarande 

planeringen. Genom ny ekologisk information kan arbetssätt inom kommuner reformeras. 

Författarens artikel stämmer väl överens med Malmö kommuns arbete. 

 

Detta väcker frågor om förtätning av Malmö stad genom industri- eller bostadsbyggande 

rättfärdigas med bekostnad på miljön? Diskussionen gällande exploatering av markyta och 

områden med höga naturvärden framställs som komplicerad och inte enkel att fastställa i 

lagstyrda regelverk. Detta eftersom varje situation och byggprojekt är unikt som kräver 

specifika avvägningar varje gång. Malmö är beroende av att växa till ytan då 

befolkningsökningen stiger markant varje år och arbetstillfällen måste skapas för ekonomisk 

tillväxt. Som svar på denna problematik har Malmö kommun försökt utveckla projekt där 
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olika tävlingar och certifieringsprogram har använts för att driva byggaktörer att uppnå en viss 

typ av standard gällande miljöförvaltning och förbättrad markanvändning. Genom 

balanseringsprincipen kan kommunen ställa krav på byggherrar och denna princip nämns i 

båda intervjuer med respondenterna från Malmö kommun. Detta innebär att Malmö som 

kommun begriper vad förtätning och befolkningstillväxt innebär för miljön, som i många fall 

försummas. De problem som uppstår i samband med exploatering kompenseras genom att 

anlägga ett liknande område någon annanstans, men att skapa dessa platser är uppenbart svårt. 

Att uppföra samma biologiska mångfald på en plats med andra ekologiska förutsättningar är 

komplicerat att uppnå. I relation till detta beskrev även respondenter 3 och 4 att Karlstad 

kommun använder sig av dubbel markanvisning. Detta visar på att båda kommunerna försöker 

att arbeta på liknande sätt med kompensationsåtgärder och balans i planeringsprocesser, men 

saknar lagstöd för det. Svensk miljölagstiftning ser mycket till människors hälsa och mindre 

till miljöns inneboende värde. Pickerill (2012) redogör att naturen och människan är 

likvärdiga varandra i ekosystemet. Naturresursanvändningen ska minska drastiskt och helst 

försvinna helt (ibid). Dessa tillväxtkritiska tankar liknar respondenternas där kompensering av 

naturområden och en specificerad markanvisning visar på att båda kommuner vill skapa ett 

holistiskt helhetsarbete när det handlar om avvägningar i planeringen. Utifrån detta blir 

hållbar utveckling ett ledande ord som kritiserar nuvarande strategier.  

 

5.3 Social hållbarhet 

Hur en stad hänger ihop socialt har blivit viktigt i en stad och är en typ av hållbarhet som har 

kommit och blivit mer aktuell de senaste åren menar respondenterna. Den sociala hållbarheten 

prioriteras numer i den fysiska planeringen för att försöka minska och helt planera bort 

barriärer i samhället.  

Respondenterna från både Malmö och Karlstad är eniga om att det krävs ett brett 

bostadsbestånd för att planera bort de sociala barriärerna samt för att det ska bli en långsiktig 

social hållbarhet i staden. Detta stämmer överens med vad Rahman (2016) beskriver i sin 

forskning. För att en stad ska kunna vara hållbar krävs det att alla medborgare har tillgång till 

de olika delarna i staden och att barriärerna försvinner (ibid). Respondent 3 förklarar hur de 

gjort en bostadsanalys för att få en helhetsbild över bostadsbeståndet i kommunen. En 

komponent för social hållbarhet menar hen är att människor ska kunna leva hela sitt liv i en 
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och samma stadsdel. Detta ska då skapa en trygghetskänsla hos individerna när de känner en 

tillhörighet.    

Rahman (2016) säger fortsättningsvis att delaktigheten är viktig och behöver vara grunden i 

hållbarhetsplaneringen i en stad. Haqi (2016) instämmer med det Rahman säger då den 

sociala hållbarheten stärks när medborgare får vara delaktiga i samhällsaktiviteter och sociala 

interaktioner. I enighet med författarna visar vårt empiriska resultat att kommunerna jobbar 

mycket med deltagande och delaktigheten hos medborgarna och ser det som en viktig länk för 

social hållbarhet. De för en dialog med medborgarna på olika sätt för att skapa delaktighet och 

för att människorna ska känna att de har rätt till en åsikt och röst i planeringen. I planeringen 

prioriteras punktinsatser i specifika områden där den sociala hållbarheten är som svagast.  

 

5.4 Balans mellan hållbarhetsvärden 

Utifrån det empiriska resultatet kan vi tydligt se samband mellan de olika intervjuerna där alla 

respondenter menar att det ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetsvärdena är svåra att 

uppnå på ett jämlikt sätt. Under alla intervjuer beskrevs den komplicerade diskussionen som 

pågår i båda kommunerna. Att prioritera ett av värdena sker ofta på bekostnad av de andra, 

något som inte är önskvärt ur ett planeringsperspektiv. Aronsson (2000) beskriver tre olika 

skolor som alla definierar sättet för resurshantering och hur hållbarhet ska skildras. 

Författaren menar att ingen av skolorna visar en utopisk lösning på hur miljön ska hanteras 

och användas men att argumenten för ökad tillväxt och även minskad tillväxt är 

grundläggande för diskussionen (ibid). Denna skildring av hållbarhetsbalansen är tydligt 

kopplad till respondenternas åsikter då de menar att planeringsarbetet i praktiken är starkt 

sammankopplat och samtidigt motsägelsefull. Gränsen mellan de olika 

hållbarhetsperspektiven är svår att definiera och de är alltid tätt sammankopplade. Haqi 

(2016) menar att social hållbarhet är en väsentlig del i planeringsarbetet då människans hälsa 

och välmående är starkt kopplat till stadens trygghet och utformning. Författaren menar även 

att en social hållbarhet inte ska skapas om de andra två hållbarhetsvärdena försummas. Då blir 

balansen inte jämn eller eftersträvansvärd (ibid). Detta kan kopplas tydligt till respondenters 

svar där de alla ansåg att hållbarhetsperspektiven är svåra att planera efter på en jämn nivå.  

Respondent 2 från Malmö kommun menar att det ekologiska värdet är högst värderat i 

planeringsprocesser och att de ekonomiska och sociala perspektiven ofta prioriteras bort. Hen 

beskriver hur Malmö arbetar med grön förtätning i staden med levande stadsdelar. Detta 
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beskriver även respondent 3 och 4 från Karlstad kommun som menar att miljön lyfts i samtal 

om exploatering och hur byggande inte ska påverka naturen negativt. Pickerill (2012) ser även 

till bevaringen av miljön och att jordens resurser är begränsade genom en tillväxtkritisk syn 

på hållbar utveckling. Författaren menar att människan ska förändra sin naturanvändning och 

öka medvetenheten om miljöförändringar som skapas av människors konsumtion och 

handlingar.  

Anmärkningsvärt är att respondent 1 menar att det ekologiska värdet ofta hamnar i 

skymundan och de ekonomiska och sociala perspektiven ofta prioriteras först. Respondenten 

anser att Malmö kommun inte hanterar naturvärden på ett adekvat sätt men att beakta alla 

värden inte heller är realistiskt eller eftersträvansvärt. Detta skiljer sig från de övriga 

respondenterna. Hen menar konstant balans mellan värdena inte skulle leda till att planeringen 

förs framåt vilket även Pickerill (2012) menar. Författaren styrker att naturresurser bör 

användas för att gynna människan, vilket rättfärdigar exploatering av mark med högt 

naturvärde (ibid). Tanken om det nuvarande kommunala arbetet är tvådelat men 

respondenternas synpunkter om framtida målsättning är överensstämmande. Resultatet visar 

att alla de intervjuade ser att utveckling är högst väsentligt för kommunerna ska växa både 

ytmässigt och i befolkningsantal. Genom utveckling av grön industri och förändring av 

konsumtionsvanor kan människor förändra sin användning av naturen enligt Pickerill (2012) 

som menar att tillväxt är nödvändigt, men även att det krävs förändring av miljösynen (ibid). 

Detta innebär att det empiriska forskningsresultatet uppvisas som tudelad där respondent 2, 3 

och 4 vill bevara miljövärden och arbeta med ekologisk hållbarhet där ekocentrism anses vara 

en ledande riktlinje. Framtidssynen, tillsammans med tankar som respondent 1 framställt om 

dagens planeringsarbete, är sakenlig där ett antropocentriskt tillvägagångssätt visas vara 

eftersträvansvärt. Genom grön tillväxt som OECD (2011) menar främjar ekonomisk tillväxt 

där innovation och konkurrenskraftighet förstärks kan Malmö kommun skapa förutsättningar 

för en hållbar utveckling.  
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6. Slutsatser  

I det sista kapitlet besvaras studiens frågeställningar som knyter an till det som tidigare 

presenteras i form av tidigare forskning, teori, empiri och den analys som genomförts. Här 

läggs det även fram rekommendationer och förslag för vidare forskning i ämnet.  

 

Syftet med studien var att beskriva och förklara tillväxtperspektivet i relation till ekonomiska 

och ekologiska värden, specifikt inom Malmö kommun. Studien ser även till hur det sociala 

hållbarhetsvärdet kommer till uttryck i planeringen.  

Studiens första frågeställning syftade till att tydliggöra hur det ekologiska 

hållbarhetsperspektivet påverkas av den ekonomiska tillväxten i Malmö kommuns 

översiktsplan. Med utgångspunkt i det empiriska resultatet och utifrån den tematiska analysen 

kan slutsatsen dras om att ekonomisk tillväxt tar sig uttryck av ökade arbetstillfällen och 

exploateringsmöjligeter som i allra högsta grad påverkar sin omgivande miljö. 

Respondenterna uppger att grönstrukturen samt områden med höga naturvärden i Malmö stad 

försummas då målet om en växande och attraktiv kommun prioriteras i planeringen.  

Studiens andra frågeställning syftade till att beskriva hur hållbara sociala perspektiv kommer 

till uttryck i planeringsarbetet. Med utgångspunkt i det empiriska resultatet och utifrån den 

tematiska analysen kan slutsatsen dras att sociala perspektiv kommer till uttryck genom aktiva 

medborgardialoger, skapande av nya arbetstillfällen och utvecklingsarbetet för skapandet av 

en funktionsblandad stad.  

6.1 Framtida forskning 

Ett återkommande ämne i studien är balansen mellan hållbarhetsvärdena. Det empiriska 

resultatet visar att majoriteten av respondenterna är överens om att prioriteringen av ett 

hållbarhetsvärde ofta sker på bekostnad av de andra värdena. Denna balans mellan 

hållbarhetsvärdena är svårdefinierad och tvetydig. Detta lämnar utrymme för framtida 

forskning och vidare kunskapsbidrag gällande balansen mellan hållbarhetsvärden i ett större 

sammanhang.  
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Bilaga I 

Intervjufrågor Karlstads kommun 

Hur kom det sig att du började arbeta här med tanke på dina arbetsuppgifter? 

Kan du berätta om dina arbetsuppgifter? 

Hur ser du på visionen Karlstad 100 000 som ett tillväxtmål? 

Arbetar du aktivt med visionen Karlstad 100 000? 

Vilka aspekter av visionen tycker du om/inte om? 

 Hur skulle du definiera begreppet hållbar utveckling? 

Tycker du Karlstads kommun gör ett bra arbete med visionen i allmänhet? 

Hur tror du att kommuninvånarna drar nytta av visionen/arbetet med den? 

Tror du Karlstad som stad och kommun drar nytta av visionen? 

I Karlstads kommuns översiktsplan beskrivs miljöaspekten som en av de viktigaste att  

se till i planeringen. Tycker du att det uppfylls i planeringen i Karlstad? 

Hur ser ni på det i en långsiktig planering? 

Hur arbetar Karlstads kommun med ekosystemtjänster?  

I visionen så beskrivs Karlstad som en plats för en attraktiv livsmiljö, goda studiemöjligheter 

och bra förutsättningar för näringslivet som alla bidrar till ekonomisk tillväxt.  

Upplever du att dessa faktorer försummar miljöarbetet och hållbarhetsaspekten  

som också beskrivs som en viktig del i översiktsplanen? 



I 
 

Bilaga 2 

Intervjufrågor Malmö kommun 

Vad är din utbildningsbakgrund och hur kom det sig att du började arbeta här?  

Kan du berätta om dina arbetsuppgifter? 

Hur skulle du definiera begreppet hållbar utveckling? 

Hur ser du på Malmö kommuns översiktsplan?  

Hur tycker du översiktsplanen beskriver hållbar utveckling?             

Malmö kommun beskriver i sin översiktsplan att de har som övergripande mål att balansera 

sociala, ekonomiska och miljömässigt hållbara perspektiv. Hur ser du på relationen mellan 

ekonomisk tillväxt och en hållbar ekologisk utveckling? 

Tror du att Malmös invånare drar nytta av dessa mål?  

I översiktsplanen beskrivs det tydligt att Malmö tycker det är viktigt att skapa utrymme för 

mer ytkrävande företag och plats för verksamheter som av olika anledningar inverkar 

störande på omgivningen men som bidrar till att skapa arbetstillfällen i Malmö. Hur ser du på 

detta? 

Anser du att tidigare fråga går emot Malmö kommuns inledande ord i översiktsplanen om 

miljömässig hållbarhet i balans med övriga hållbarhetvärden? 

Tror du det gynnar eller försummar Malmös ekonomiska tillväxt?  

Tycker du att det går emot begreppet hållbar utveckling?  

 


