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ABSTRACT 

Svensson. S. 2016. Hållbar utveckling i kommunal samhällsplanering – Vägen från strategi 

till bygglov. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Masteruppsats i 

kulturgeografi 30hp, VT16 

   

 

I denna uppsats undersöks resan från ord till handling inom arbetet för en hållbar utveckling i 

kommunal samhällsplanering. Uppsatsens syfte är att undersöka hur planeringsmål och 

strategier kopplat till en hållbar utveckling praktiskt kan tillämpas och genomföras i en 

kommuns planarbete. I studiens syfte ingår även att belysa eventuella skillnader och 

svårigheter med att arbeta mot hållbar utveckling på olika nivåer och stadier i planeringen. 

Detta görs genom en fallstudie av Sundsvalls kommun och dess hållbarhetsarbete inom 

samhällsplaneringen med utgångspunkt i kommunens strategi för hållbar tillväxt från år 2012. 

Fallstudien har bestått av kvalitativ textanalys av nio dokument, från strategisk nivå ner 

genom de olika planeringsnivåerna till bygglovshandlingar, samt intervjuer med tjänstemän 

verksamma inom översiktsplanering, detaljplanering och bygglovshandläggning. Resultatet 

visar att kommunen på en strategisk nivå har en god vilja att konkretisera 

hållbarhetsbegreppet, men att det finns brister i hur detta arbete kommuniceras vidare och 

tillämpas i planeringskedjan, framför allt till bygglovsnivån. Strategin för hållbar tillväxt i 

Sundsvalls kommun placeras även i uppsatsen inom en neoliberal diskurs då hållbarhetsfrågan 

motiveras genom att den är nödvändig för att kunna uppnå ekonomisk tillväxt.  
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1. INLEDNING 

Denna uppsats tar sin början i en fråga som bör uppstå så fort en vision eller ett mål har 

identifierats och formulerats oavsett sammanhang: Hur genomför vi det i praktiken? För att 

idéer och intentioner ska bli verklighet behöver de i något skeende omvandlas från ord till 

handling, vilket kanske ibland kan vara en prövning som bäst beskrivs i ordspråket lättare 

sagt än gjort. Inom samhällsplanering är denna fråga en av de mest centrala då en plan och 

dess styrande ideal ska omvandlas till den fysiska miljö och det samhälle som politiker och 

planerare tillsammans har planerat för. Det är denna process som följande studie syftar till att 

undersöka. För att försöka fånga in och granska processen från idé till praktik har studien 

inriktats mot en specifik fråga inom samhällsplaneringen och dess tillämpning i en fallstudie. 

Ämnet som uppsatsen kretsar kring och det ideal vars tillämpning kommer att undersökas är 

hållbar utveckling.   

 

Sannolikt skulle alla politiker och tjänstemän verksamma inom landets kommuner svara ja på 

frågan om en hållbar utveckling är något som bör eftersträvas i samhällsplaneringen. Detta 

påstående stöttas av att näst intill alla kommuner nämner begreppet hållbar utveckling i sin 

översiktsplan enligt en utredning som gjordes av Sweco på uppdrag av Boverket under år 

2014 (Boverket, 2014, bilaga 3). Dock lyfts i samma utredning återkommande att så fort 

begreppet ska definieras eller diskuteras i detalj uppstår problem och många kommuner 

upplever att det är svårt att arbeta med hållbar utveckling i praktiken (Boverket, 2014, s. 11-

12).  

 

I denna svårighet tar uppsatsen sin utgångspunkt genom att fråga hur det går till när målet om 

en hållbar utveckling ska omvandlas till en praktisk verklighet och vilka problem det kan 

finnas i denna process. Insikter kring detta söks genom en djupgående fallstudie av Sundsvalls 

kommun och deras arbete för att uppnå en hållbar utveckling. I fallstudien kommer 

Sundsvalls strategi för hållbar tillväxt från år 2012 som går under namnet RIKARE – En 

hållbar tillväxtstrategi till år 2021 att följas upp i kommunens översiktsplan från år 2014, 

samt i ett urval av detaljplaner och bygglov antagna och beviljade efter att strategin 

formulerades. Tre kompletterande intervjuer har även genomförts med tjänstemän på de olika 

planeringsnivåerna. I detta inledandande kapitel kommer först en närmare beskrivning av 

forskningsproblemet och därefter presenteras uppsatsens syfte och frågeställning.  

 

1.1 Problemformulering  

Huvudsyftet med svensk samhällsplanering kan sägas vara att samhället och dess fysiska 

strukturer ska tillgodose människans behov, med styrvärden som demokrati, jämlikhet och 

effektivitet (Hermelin, 2005, s. 306). Idag kan en stor del av detta syfte sammanfattas inom ett 

enda begrepp, vilket är att planeringen ska bidra till en hållbar utveckling. I portalparagrafen 

till plan- och bygglagen (PBL) fastslås att:  
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Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 

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

(Plan- och bygglagen (2010:900) 1 kap. 1 §)  

 

Vad en hållbar utveckling är och hur den ska uppnås är dock inte självklart, vilket konstateras 

inom både forskarvärlden och i statliga utredningar (exempelvis: Davidson & Gleeson, 2014). 

Boverket, myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende, konstaterar som tidigare 

nämnt bland annat detta i en delrapport inom regeringsuppdraget att ta fram vägledning för 

hållbarhetsbestämmelserna i plan- och bygglagen (Boverket, 2014). Utredningen som 

rapporten grundar sig på visar att begreppet hållbar utveckling är brett och diffust, samt att 

denna mångtydighet gör det lättare att komma överrens på en övergripande nivå men att det 

öppnar för konflikter mellan olika intressen när begreppet ska tillämpas i ett mer specifikt 

sammanhang. Vidare konstateras även att det är bristande samordning inom och mellan 

sektorer och politiska nivåer, otillräckliga satsningar på forskning och kunskapsutveckling 

samt ett glapp mellan hållbarhetsretoriken och praktisk handling som medverkar till att det är 

svårt att implementera målen om hållbar utveckling i planeringen. En annan slutsats som det 

statliga verket drar i samma rapport är att för att uppnå en hållbar samhällsplanering krävs det 

ett helhetstänk där aktörer behöver förhålla sig till olika faktorer som inte är direkt kopplade 

till den fysiska miljön, som exempelvis beteendemönster, normer och ekonomiska incitament 

(Boverket, 2014, s. 9). 

 

Kopplat speciellt till den fysiska planering som Sveriges kommuner bedriver presenteras 

följande slutsatser av Boverket:  

 

 Många kommuner använder sig av begreppet hållbar utveckling i sin översiktsplan. Dock saknas 

ofta tydliga ställningstaganden och förhållningssätt till hållbar utveckling utifrån kommunens 

kontext i översiktsplanen. 

 Det är sällan de tre hållbarhetsaspekterna, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, hanteras 

integrerade i översiktsplanen och bedöms tvärsektoriellt. 

 Kommunala tjänstemän upplever att det är svårt att förmedla betydelsen av att planera långsiktigt 

och få politikerna att arbeta för en hållbar utveckling. 

 Kommunerna saknar verktyg och metoder för att bedöma vinsterna med att arbeta för en hållbar 

utveckling och väga de allmänna intressena mot varandra. 

 Kommunerna framhåller dialogen med kommunens medlemmar, internt inom kommunen, med 

länsstyrelsen och med olika aktörer som ett viktigt verktyg för att komma framåt i komplexa 

frågeställningar. 

 Kommunerna efterfrågar vägledning kring hur man kan implementera målarbete och hållbar 

utveckling genom hela plan- och genomförandeprocessen samt hur man kan följa upp och 

utvärdera hur mål och intentioner i översiktsplanen följs. 

Fig. 1 Punktlista över slutsatser från Boverket i Kunskapssammanställning och exempelsamling 

till hållbarhetsbestämmelserna i plan- och bygglagen, 2014, s. 11-12 
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Den problematik som Boverket som ansvarig myndighet här lyfter kommer ligga till grund för 

den här uppsatsens inriktning och frågeställning. Utifrån den sista punkten i ovanstående lista 

har det avslutande ledet i samhällsplaneringskedjan med tillståndsgivande genom bygglov 

integrerats i studien för att försöka komma ännu närmare det faktiska genomförandet i 

planeringsprocessen.  

 

Det finns dock ytterligare dimensioner av problematiken med att gå från ord till handling än 

de som lyfts i Boverkets utredning som kommer att tas upp och diskuteras i denna uppsats. 

Exempelvis har svårigheten att komma överens om vad en hållbar utveckling är och hur den 

uppnås inom kommunal verksamhet tidigare studerats närmare av bland andra Maria 

Håkansson i avhandlingen Kompetens för hållbar utveckling (2005). Håkanssons 

frågeställning kretsar kring de olika yrkesgrupper inom den kommunala organisationen som i 

sin arbetsvardag jobbar med hållbarhetsfrågan på olika sätt och hur dessas relation och olika 

förhållningssätt till hållbarhet påverkar den praktiska tillämpningen av begreppet (Håkansson, 

2005, s. 19-21).  Håkansson konstaterar genom sin forskning att olika professioner ofta har en 

förenklad bild av de andra yrkesgrupperna som är inblandade i miljö- och hållbarhetsfrågor 

och att detta medför en svårighet i att förstå de perspektiv som andra grupper agerar utifrån. 

En ytterligare slutsats från Håkanssons studie är att nationella regleringar och målsättningar 

om hållbar utveckling inte ensamt kan garantera att frågan prioriteras på lokal nivå. En brist 

upplevs vara att frågor som berör hållbarhet prioriteras bort vid intressekonflikter, även om 

Håkansson under sin fleråriga studie upplevde att det blev en förbättring vad gäller kompetens 

och intresse för hållbar utveckling i de studerade kommunerna (Håkansson, 2005, s. 189-197). 

Denna uppsats tar avstamp i de slutsatser som Maria Håkansson gjorde i sin studie och för 

med sig förståelsen för kommunala hållbarhetsarbetet som den bidrar med, men även en 

medvetenhet om att förutsättningarna kan se betydligt annorlunda ut nu mer än tio år senare.  

 

För att ytterligare komma närmare problemet med att överföra idén om hållbar utveckling till 

faktisk handling kommer även planeringssystemet i sig självt och dess aktuella utveckling att 

diskuteras. I listan över Boverkets slutsatser kring kommunernas hantering av 

hållbarhetsbestämmelserna som redovisas i figur 1 beskrivs att hållbar utveckling främst 

hanteras på en översiktsplanenivå. Under 2015 har Boverket på uppdrag av regeringen arbetat 

fram en vägledning för hur hållbar utveckling kan hanteras i översiktsplanerna vilket 

förstärker denna bild (boverket.se
2
). Parallellt med detta pågår en omfattande diskussion om 

hur översiktsplanen som planeringsverktyg håller på att utvecklas från ett dokument med 

konkreta ställningstaganden inom mark- och vattenanvändning, till att bli ett strategiskt 

visionsdokument (Fredriksson, 2011). Nära kopplat till översiktsplanens nya funktion och 

inriktning finns diskussionen om hur förutsättningarna för samhällsplaneringen förändrats 

under senaste årtiondena genom neoliberala strömningar och övergången till ett governance-

tänk inom offentlig sektor. Governance beskriver ett sätt att styra samhället vilket kan förstås 

som ett horisontellt samarbete mellan olika aktörer som går över gränsen för offentliga och 

privata verksamheter. Governance bygger på att dessa nätverk ges inflytande över politiska 

beslut, vilket kan sägas utmana den traditionella statens suveränitet (Swyungedouw, 2005). 
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Governance kan också kopplas samman med de idéer som framkommer inom begreppet New 

public management (NPM). NPM kan förklaras som en neoliberal metod för att uppnå 

effektivitet och konkurrenskraft inom offentlig sektor genom tillexempel mål- och 

resultatstyrning, konkurrenssättning, bolagiseringar och privatisering (Berger, 2003, s. 221).  

 

Debatten kring översiktsplanens funktion och utveckling i den ”nya verklighet” som 

samhällsplaneringen har att förhålla sig till kopplar an till en generell diskussion om 

förutsättningarna för att gå från vision till verklighet inom kommunal verksamhet. Om detta 

har bland andra Jon Loit vid Uppsala Universitet skrivit en avhandling utgiven år 2014. I sin 

studie granskar Loit Stockholms stads vision om att bli ”En stad i världsklass” och 

tillämpningen av den i två bostadsprojekt med frågeställningarna – hur och för vem? Även 

Sara Westin, också vid Uppsala universitet, har tagit fasta på problematiken med att gå från 

ord till handling när hon i sin avhandling Planerat, alltför planerat. En perspektivkritisk 

studie i stadsplaneringens paradoxer granskar ett antal urbana projekt och skillnaden mellan 

vad som planerades och vad som fysiskt skapades på platsen (Westin, 2010). Gemensamt för 

slutsatserna i studierna utförda av Loit och Westin är att intentionerna från planerarna inte 

upplevs stämma överrens med konsekvenserna av planeringen. Båda dessa studier och 

lärdomar utifrån resultatet presenteras vidare i kapitel 3.  

 

I ovanstående kontext tar denna uppsats avstamp. Relevansen för denna typ av studie 

motiveras alltså dels med hänvisning till de uttalade problem som finns med att definiera 

hållbar utveckling samt att översätta detta från strategiska dokument till praktisk handling 

inom planeringen och dels genom den generella svårigheten att genomgå denna process inom 

samhällsplaneringen i dagens planeringssystem.   

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur planeringsmål och strategier kopplat till en 

hållbar utveckling praktiskt kan tillämpas och genomföras i en kommuns planarbete. I 

studiens syfte ingår även att belysa eventuella skillnader och svårigheter med att arbeta mot 

hållbar utveckling på olika nivåer och stadier i planeringen. Genom en fallstudie av 

Sundsvalls kommun och dess hållbarhetsarbete inom samhällsplaneringen önskas insikt i det 

specifika fallet. Den bild som framkommer i fallstudien syftar till att bidra till en ökad 

kunskap om hållbarhetsarbete inom kommunal planering och förhoppningsvis även bidra till 

nya forskningsidéer angående hur målet om en hållbar utveckling konkret kan genomföras 

inom samhällsplanering.   

 

Uppsatsens syfte leder fram till följande frågeställningar: 

 Hur kan strategiska planeringsmål kopplat till en hållbar utveckling praktiskt genomföras inom 

kommunernas översiktsplanering, detaljplanering och utfärdande av bygglov?  

 Finns det svårigheter med den praktiska tillämpningen av planeringsmål kopplat till en hållbar 

utveckling på de olika planeringsnivåerna? I så fall, vilka?   
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2. METOD 

För att besvara uppsatsens frågeställningar har en fallstudie av Sundsvalls kommun 

genomförts. Fallstudien har i huvudsak bestått av kvalitativ dokument- och textanalys av 

kommunens strategi för hållbar tillväxt, översiktsplan, styrdokument kopplade till 

översiktsplanen, samt ett urval av detaljplaner och bygglovshandlingar. Kompletterande 

intervjuer har även genomförts med tjänstemän verksamma på de olika planeringsnivåerna. 

Innan tillvägagångssätt och avvägningar inom dessa metoder presenteras kommer uppsatsens 

vetenskapliga förhållningssätt och ett antal ställningstaganden att diskuteras.    

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

Den här uppsatsen bygger på en socialkonstruktivistisk verklighetssyn. Det innebär att 

utgångspunkten för de tolkningar och analyser som gjorts inom uppsatsen är att samhället är 

en konstruktion, precis som all kunskap som tas in och skapas i forskningsprocessen. 

Tillsammans med ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt kommer ett antal antaganden 

som har styrt arbetsprocessen. För det första intar socialkonstruktivismen en kritisk 

ståndpunkt mot all kunskap som anses som självklar eller uppenbar. För det andra medför 

angreppssättet en medvetenhet om att historisk och kulturell kontext har stor betydelse i det 

specifika fallet som studeras. Inom socialkonstruktivismen förklaras det som vi ser som 

kunskap som en del i en social process, vilket gör att interaktionen mellan människor blir av 

stort intresse i en studie med denna verklighetssyn. Det kan också anses finnas motsvarande 

förhållande mellan kunskap och sociala processer, att det som anses vara kunskap påverkar de 

sociala processerna (Burr 2015, s. 1-12). Inom den kvalitativa postmoderna 

forskningstraditionen, vilken denna uppsats tillhör, är synen på en subjektiv verklighet som är 

beroende av sin betraktare central (Kitchin & Tate, 2000, s. 16-17). Det finns dock olika 

grader av avvägningar och tolkningar angående i vilken utsträckning konstruktivismen är 

genomgående eller i vissa fall begränsad. För att det överhuvud taget ska vara möjligt att 

komma vidare i utvecklingen och inte tappa fotfästet kan det vara relevant att även som 

socialkonstruktivist konstatera att vissa begrepp och ”kunskap” ges giltighet som gällande just 

nu.  Jag försöker i uppsatsen att kritiskt granska och synliggöra de idéer som påverkar arbetet 

med att föra hållbarhetsfrågan från strategi till praktik och utgår från att det finns en diskursiv 

kontext där idéerna skapats och att de kan förändras över tid och rum. På detta sätt söks i 

studien inte en sanning, men erbjuder en tolkning av verkligheten som avläses utifrån 

förutsättningen att det finns olika tolkningar i dagens komplexa, globala och föränderliga 

samhällsklimat (Kitchin & Tate, 2000).  

 

Ett begrepp som får stor betydelse i förhållande till det vetenskapliga angreppssätt som 

genomsyrar uppsatsen är diskurs. I det här fallet åsyftar diskurs den övergripande 

idéströmning och tankemönster som styr över synen på vad som är rätt och fel eller möjligt 

och omöjligt inom en fråga. Denna syn på begreppet är hämtad från fransmannen Michel 

Foucaults användning av ordet i betydelse av en föreställd idévärld vars spår går att finna i allt 

från begreppsanvändning, teorier, teser och all typ av kommunikation under en tid eller inom 
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exempelvis en organisation. Sammantaget kan dessa spår säga något om de styrande idealen 

under tidsperiden, eller inom den sociala verklighet där de förekommer – alltså säga något om 

den diskurs de uppkommit inom (Lindgren, 2010). Kopplat till det socialkonstruktivistiska 

angreppssättet blir diskussionen om diskurs diskussionen om exempelvis vilken kunskap som 

anses självklar och vilka socialt konstruerade antaganden som utformar en individs 

handlingsutrymme (Burr, 2015, s. 25-26).   

 

Diskursbegreppet blir aktuellt i min studie i sökandet efter de ideal och idéströmningar som 

till stor del påverkar samhällsplaneringen i stort och i det specifika fallet. Det blir också 

relevant att fundera över om en inriktning eller ett beslut främst baserat på de berörda 

individernas tidigare erfarenheter och relation, eller om beslutet är ett utfall av den styrande 

diskurs som råder? Här ger diskursbegreppet ett verktyg att använda i diskussionen om det är 

aktörer eller strukturer som skapar eventuella problem vid omvandlingen av mål om 

hållbarhet till praktik. Denna diskussion går även att formulera i termer av om forskningen 

blir ett sökande efter en variabel eller kontext för att förklara varför vissa saker eller processer 

sker. Två olika förhållningssätt kan identifieras här där en reduktionistisk ansats innebär att 

sammanhanget bryts ner till variabler och så mycket som möjligt strävas efter att förklaras 

med så lite som möjligt. Det andra förhållningssättet kan kallas för en ekologisk ansats och 

innebär ett sökande efter ett system där olika aspekter sätts i relation till varandra istället för 

att försöka isolera den avgörande faktorn (Gaddis, 2002). Denna uppsats tillhör snarare det 

andra alternativet.  

 

2.1.1 Objektivitet, reliabilitet och validitet 

Mitt vetenskapliga förhållningssätt påverkar tolkningen och diskussionen kring ett antal andra 

vetenskapliga begrepp som i sin tur får betydelse för hur resterande moment i uppsatsen 

kommer att genomföras och presenteras. Framför allt påverkar min socialkonstruktivistiska 

utgångspunkt synen på objektivitet, validitet och reliabilitet. 

 

Objektivitet är ett centralt begrepp inom vetenskapen som har stor betydelse för hur forskning 

bedrivs, men kanske framför allt för vilka ”sanningar” eller ”svar” som forskningen antas 

kunna leda fram till. Det finns en rad olika meningar som läggs in i ordet objektivitet där man 

exempelvis kan syfta på en objektiv sanning, en objektiv procedur eller ett objektivt 

förhållningssätt. Innebörden i objektivitet har under olika perioder skiftat, men den syn på 

objektivitet som dominerat under 1900-talet är den som naturvetenskapen närmast kopplat 

samman med där forskning är att ”ställa sig utanför sig själv” och neutralt observera 

situationen i hopp om att avtäcka sanningen (Daston, 1992). Detta betyder alltså att forskaren 

ska vara objektiv för att upptäcka den objektiva sanningen. Denna syn på forskning och 

forskaren är starkt ifrågasatt inom samhällsvetenskapen då dels människans förmåga att helt 

klä av sig sina egna erfarenheter och värderingar, samt förekomsten av en absolut sanning inte 

anses självklar. Ett förhållningssätt som ligger nära inställningen till objektivitet i denna 

uppsats är det som förespråkas av Thomas Haskell (1990) som skriver att objektivitet är något 

eftersträvansvärt, men att objektivitet inte är samma sak som att vara neutral som forskare. 
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Haskell menar att alla de värderingar och erfarenheter som forskaren bär med sig ska ses som 

en tillgång i forskningsprocessen, men att det som skiljer vetenskap från tyckande och 

propaganda är att forskaren bör prioritera värden som transparens, ärlighet och logiskt 

tänkande framför övriga (Haskell, 1990). Om forskaren är öppen med sina värderingar och 

prioriteringar så kan egen drivkraft och intresse bidra till en fördjupad förståelse för olika 

fenomen i världen och på så sätt bidra till ökad kunskap.  

 

Denna syn på objektivitet genomsyrar uppsatsen på så sätt att mina val och prioriteringar som 

forskare genomgående har föregåtts av reflektion och att detta även synliggörs löpande i 

texten. Det resultat och de analyser av studien som presenteras önskas ses på det sätt som 

Haskell beskriver, som en generaliserande bild av ett fenomen som bidrar till djupare 

förståelse och insyn – inte en absolut sanning. Dessa ställningstaganden går in i diskussionen 

kring uppsatsens reliabilitet och validitet. Reliabiliteten, alltså pålitligheten, i studien 

motiveras även den genom att val och resonemang synliggörs och bygger på varandra (Kitchin 

& Tate, 2000, s. 35-36). De vägval som görs inom studien med denna syn på forskning och 

objektivitet är självklart möjlig att ifrågasätta i och med att de grundar sig i mina erfarenheter 

och min person. Studien skulle antagligen ha fallit ut annorlunda om en annan person med 

andra ”glasögon” genomfört den från början till slut. Men det som gör detta till pålitlig 

forskning är att resonemangen placeras i en kontext av tidigare forskning och att en tydlighet i 

metoden för analysen eftersträvas som ger en giltighet till de slutsatser som görs.  

 

Vad gäller validiteten för studien, alltså relevansen och gilltigheten för forskningsproblemet 

och de metoder som valts utifrån detta så hänvisas till Bent Flyvbergs resonemang kring 

Social Science that matters (2006
b
). Flyvberg menar att samhällsvetenskap ska ta fasta på de 

delar där naturvetenskapen är otillräcklig, nämligen i att reflexivt analysera och synliggöra de 

värden och åsikter som finns inblandat i all samhällsutveckling (Ibid. s. 42). En tanke som 

också fanns med i valet av forskningsproblem och metoder var den balansgång som finns 

mellan empiriskt driven och teoretiskt driven forskning. Ian Shapiro diskuterar denna 

avvägning i artikeln Problems, Methods and Theories in the study of Politics, or What´s 

Wrong With Political science and what to do about it (2002). Shapiro kritiserar där hur 

samhällsvetenskaplig forskning har blivit uppdelad i två olika läger där den ena sidan skapar 

forskning främst utifrån ett teoretiskt perspektiv (som mest är av intresse inom akademin) och 

den andra sidan främst drivs utifrån metoder att studera samhället utan att fördjupa med en 

teoretisk diskussion (Shapiro, 2002). Med bakgrund av i Shapiros resonemang formulerades 

forskningsfrågan till stor del utifrån praktisk erfarenhet och rapporter från verksamma 

planeringsaktörer som exempelvis Boverket. Men det kändes också viktigt att relatera detta 

till en större djupgående teoretisk diskussion för att få hjälp att kritiskt granska den praktik där 

valt fallexempel ingår.  
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2.2 Uppsatsens avgränsningar  

I det inledande skedet av processen för denna uppsats gjordes ett antal betydande 

avgränsningar och ställningstaganden som är värda att lyfta och diskutera. Den första stora 

avgränsningen som gjordes var den att fokusera hela studien på kommunen som aktör. 

Samhällsplanering och strävan efter en hållbar utveckling pågår i flera andra forum och hos 

andra aktörer i dagens samhälle, så varför har just den kommunala nivån valts ut i den här 

studien? Svaret på den frågan ligger dels i det kommunala planmonopolet och kommunernas 

fortsatta roll som tillståndsmyndighet för byggande (Nyström, 2003, s. 11-13). Samverkan är 

dock ett ledord i alla processer kopplade till dagens samhällsutveckling och det är av vikt att 

komma ihåg att andra aktörer i form av exempelvis andra myndigheter, privata företag och 

intresseföreningar bör spela en roll i den planering som i uppsatsen studerats (Hermelin, 

2005). Bedömningen gjordes att denna dimension av samhällsplaneringen är så pass viktig att 

den förs in i studien via governance-begreppet i teorikapitlet (kapitel 3.3) och därmed 

diskuteras i analyskapitlet i förhållande till studiens resultat.  

 

En annan avgränsning av stor vikt var den att välja att ”bara” studera ett fall, alltså en 

kommun, inom uppsatsen. Länge fanns tanken att det vore intressant att jämföra två eller flera 

kommuner och dess praktiska tillämpning av hållbarhetsmål och strategier. Dock gjordes 

tillslut bedömningen att när målet med studien är att komma nära och verkligen förstå ett 

exempel så kan det kanske vara en nackdel att ta in för många studieobjekt då risken är att den 

djupgående analys som behövs för att uppnå nämnt syfte inte är möjlig. Bent Flyvberg 

beskriver detta dilemma i artikeln Five Misunderstandings About Case-Study Research 

(2006a). Flyvberg argumenterar för att djupgående fallstudier spelar en viktig roll i den 

process som i föregående avsnitt beskrivs som ”social science that matters”.  I artikeln citerar 

Flyvberg Hans Eynsneck (1976, s. 9) där han skriver “sometimes we simply have to keep our 

eyes open and look carefully at individual cases—not in the hope of proving anything, but 

rather in the hope of learning something!”. Med detta som utgångspunkt togs beslutet att 

begränsa studien till ett fall, för att även om en jämförande studie mellan flera kommuner 

hade kunnat ge intressanta insikter så bedömdes det för studiens syfte vara mest relevant att 

komma ett fall så nära som möjligt, för att förhoppningsvis kunna lära sig något av fallet!  

 

2.3 Definition av begrepp  

För fortsatt läsning behöver ett antal begrepp redas ut och definieras för att klargöra vad som 

åsyftas när de används: 

 

Hållbar utveckling är det begrepp som hela uppsatsen kretsar kring och det är av stor vikt att 

poängtera olikheterna för var i uppsatsen begreppet används. Teorikapitlet (kapitel 3) utgår 

från bredden och komplexiteten i begreppets definition och det hålls öppet för olika tolkningar 

och dimensioner. I fallstudien syftar hållbar utveckling på den definition som Sundsvall 

kommun har av begreppet, vilken diskuteras löpande i texten utifrån hur kommunens aktörer 

formulerar sig i tal och text. I kapitel 5 förs de två perspektiven, det teoretiska och det 
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praktiska, samman och diskuteras i förhållande till varandra. När hållbar utveckling sedan 

diskuteras i det avslutande kapitlet med uppsatsens slutsats är det den sammanvägda 

definitionen som framkommit i analysen som främst åberopas.  

 

Kommunala planeringsverktyg används i uppsatsen som ett samlingsnamn för de kommunala 

planeringsprocesser som uppsatsen fokuserar på, alltså översiktplanering, detaljplanering och 

handläggande av bygglov.  

 

2.4 Fallstudien 

Till fallstudien har Sundsvalls kommun valts som studieobjekt efter en inledande sökning på 

internet efter olika kommuners hållbarhetsstrategier. Valet grundade sig på Sundsvalls 

uttalade profil mot hållbar tillväxt där ett intresse fanns i att studera hur hållbarhetstanken och 

tillväxtidealet kombineras i kommunens planarbete. Förhållandet mellan kommunens 

styrdokument där strategin för hållbar tillväxt antogs år 2012 och den senaste översiktsplanen 

år 2014 ansågs fördelaktigt då strategin bör kunna ses som aktuell, men tillräckligt 

väletablerad för att både översiktsplanen och efterföljande planarbete ska ha hunnit utvecklas 

utefter strategin. Kommunen ansågs även vara av lämplig storlek för att kunna tänkas ha ett 

exploateringstryck som ger kommunen en utmaning i att upprätthålla ett hållbarhetstänk, men 

även ett handlingsutrymme genom markefterfrågan att aktivt arbeta med en specifik inriktning 

i samhällsplaneringen. 

 

2.4.1 Dokument- och textanalys 

Som huvudsaklig metod för framtagande av empiri i denna studie har dokument- och 

textanalys använts. Metoden har bestått av kvalitativ analys av ett urval av dokument och 

texter kopplat till Sundsvalls kommuns hållbarhetsarbete och samhällsplanering, där dels 

relationen mellan dokumenten och dels innehållet i de texter som dokumenten består av har 

studerats. Anledningen till att denna metod valdes som grundpelare i studien finns att hämta i 

uppsatsens vetenskapliga angreppssätt och uppfattningen om att uppbyggnaden av en 

organisation och det skrivna ordet kan säga mycket om vilken diskurs och 

verklighetsuppfattning som dominerar.  

 

Urval av dokument 

Urvalet av dokument har grundat sig på uppsatsens syfte och frågeställningar där alla de olika 

samhällsplaneringsnivåerna i kommunen finns representerade. Utifrån syftet bestod det första 

generella urvalet av den kommunövergripande strategin, översiktsplanen, tre detaljplaner och 

två bygglov. Under arbetets gång tillkom även två dokument som valdes ut på grund av deras 

relevans för tolkningen av övriga dokument. De i helhet eller i vissa avsnitt analyserade 

dokumenten presenteras i tabellen på kommande sida:  
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Tabell 1 Översikt analyserade dokument 

Dokument: 
Antagen  

(År, månad): 
Urvalskriterier: Avsnitt som analyserats: 

KOMMUNÖVERGRIPANDE NIVÅ:    

1) RIKARE – En hållbar tillväxtsstrategi till 

år 2021 
2012, januari 

Kommunens paraplydokument för hållbar utveckling som övriga 

dokument stämts av mot. 
Hela dokumentet 

2) Översiktsplan Sundsvall 2021 2014, april 
Kommunens främsta vägledande dokument för mark- och 

vattenanvändning.  

Hela dokumentet har analyserats men med tyngdpunkt i kapitlet med 

Utgångspunkter och mål (s. 6-17) och kapitlet med 

Kommunövergripande riktlinjer (s. 18-36). Utöver dessa två kapitel 

har de avsnitt som behandlar respektive geografiska område för de 

studerade detaljplanerna närmare granskats. 

3) Hållbarhetsbedömning och 

miljökonsekvensbeskrivning - ÖP2021  
2014, april 

Innehåller analyser och ställningstaganden vad gäller 

översiktsplanens hållbarhet och kosekvenser. 
Hela dokumentet 

4) VA-översikt – VA-plan för Sundsvalls 

kommun 
2014, september 

Valdes ut efter att analysen av detaljplanerna inletts som exempel på 

ett styrdokument inom en sakfråga som har stor betydelse för 

detaljplanernas hållbarhet. Detta val gjordes på grund av analysen att 

hållbar utveckling i detaljplaneringen ofta smalnas av till att beröra 

den för fallet mest relevanta sakfrågan, men också för att det 

framkom i intervjuerna att styrdokument likt VA-planen får stor 

betydelse för planernas utformning (se vidare i kapitel 5-6). 

Kapitel 1,2,3 och 4 

DETALJPLANER:    

5) Detaljplan för Nytt flerbostadshus vid 

Skönsmohuset  
2013, juni 

Exempel på plan som antogs efter att RIKARE antogs, men före 

ÖP2021.   

Planbeskrivning, plankarta, samrådsredogörelse och 

granskningsutlåtande.   

6) Tillägg till detaljplan för Skrängsta 1:27 2015, mars Exempel på detaljplan som antagits efter att ÖP2021 antogs. 
Planbeskrivningen, plankartan, orginalplanen och utlåtanden från 

samråd och granskning. 

7) Detaljplan för Bostadsbebyggelse vid 

Hagavägen 

Samråd 2016, 

april 

Exempel på plan under arbete för att se hur hållbarhetsfrågan finns 

representerad i processen idag.  
Planbeskrivning och plankarta  

BYGGLOV:    

8) Bygglovshandlingar för Gjutaren 57 2013, oktober  
Fastigheten omfattas av detaljplan för Nytt flerbostadshus vid 

Skönsmohuset.  
Ansökningshandling med tillhörande karta (1st) och ritningar (4st) 

9) Bygglovshandlingar för Skrängsta 1:27 2014, april Fastigheten omfattas av detaljplan Skrängsta 1:27 
Beslut- och ansökningshandling med tillhörande karta och 

fasadritning  
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Ytterligare specificering angående urvalet av detaljplaner är att det gjordes via Sundsvalls 

kommuns hemsida där detaljplaner finns tillgängliga under ett antal olika rubriker. Dokument 

5 hittades under rubriken Antagna detaljplaner där det nyligen byggts bostäder. Planen antogs 

efter att hållbarhetsstrategin antogs, men innan översiktsplan 2021 var färdig. Detta exempel 

ansågs relevant som en jämförelse mot de övriga två exemplen för att kunna diskutera om den 

nya översiktsplanen som bygger på hållbarhetsstrategin kan anses leda till en högre närvaro av 

hållbarhetsfrågan i detaljplanerna. Under rubriken Antagna detaljplaner för bostäder valdes 

dokument 6 ut som exempel på planarbete som har skett efter att den nya översiktsplanen 

började gälla. Den sista detaljplanen (dokument 7) är en plan under pågående arbete, den är 

alltså inte antagen eller gällande. Planen togs med för att se hur hållbarhetsfrågan hanteras 

under pågående planeringsprocess. 

 

Antalet detaljplaner som granskades begränsades till tre planer på grund av tidsmässiga skäl 

och att antalet tillsammans med de olika tidpunkterna för detaljplanerna ansågs kunna ge nog 

med insikter för att kunna skapa en bild av hållbarhetsfrågans närvaro i detaljplaneringen. 

Antalet bygglov hänger samman med antalet beviljade bygglov inom de fastigheter som de 

studerade detaljplanerna innefattar. Det bedömdes vara mest relevant att fokusera studien av 

bygglov till de områden som detaljplanerna innefattar för att följa studiens syfte att studera 

den röda tråden från strategi till praktik. Gällande för samtliga val av dokument är att urvalet 

inte gör anspråk på att ge en heltäckande bild av planarbetet i Sundsvalls kommun, utan det 

ska ses som exempel vilka syftar till att lyfta ytterligare frågor och öka förståelsen för den 

praktiska tillämpningen av strategin. 

 

Tillvägagångssätt dokument- och textanalys 

Dokumentanalysen har bestått av en kartläggning av kommunens styrdokument och planernas 

relation till varandra genom att ha ett speciellt fokus på detta vid genomläsningen. Ett register 

har förts över var något annat styrdokument refereras till i de analyserade dokumenten i 

samband med hållbarhetsfrågor. Detta tillvägagångssätt ledde fram till att två dokument 

(dokument 3 och 4 i tabell 1, s. 14) har förts in i gruppen av textanalyserade dokument. 

 

Textanalysen har varit en blandning av vad som skulle kunna benämnas som att strukturera 

och kritiskt granska texten i de utvalda dokumenten (Esaiasson m.fl. 2004, s. 234-235). Själva 

tillvägagångssättet har varit att vid flera noggranna genomläsningar markerat partier där 

hållbarhetsfrågan berörs. Vad som definierats som hållbarhetsrelaterat bygger på den 

inledande analys som gjordes av hållbarhetsstrategin. Efter genomläsning och markering har 

följande frågor besvarats med löpande text och sidhänvisningar: 

1. Nämns hållbar utveckling uttalat? 

2. Defineras hållbar utveckling? I så fall hur? 

3. Beskrivs hur en hållbar utveckling ska uppnås? (Specifikt vad som ska göras för att uppnå 

hållbarhet) 

4. Refereras till övriga planeringsverktyg? I så fall hur? 

5. Övriga iakttagelser  
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Efter att följande frågor besvarats för samtliga dokument infördes en färgkodning där varje 

hållbarhetsaspekt som tas upp i hållbarhetsstrategin fick en egen färg, vilken sedan 

markerades i ett Excel-ark där svaren från de övriga dokumenten var inlagda. Målet med 

textanalysen har varit att klargöra tankestrukturen kring hållbar utveckling och försöka få 

fram vilka ideal som kan anses vara styrande i planeringen. Utifrån detta har vidare analys 

skett och i kapitel 5 redovisas den sammanvägda analysen av dokumenten i förhållande till 

uppsatsens teoretiska ramverk.  

 

2.5.2 Intervjuer  

För att komplettera dokument- och textanalysen och för att uppnå en djupare förståelse för 

kontexten kring dokumenten har tre intervjuer genomförts med tjänstemän inom Sundsvalls 

kommun. Intervjuerna har alla genomförts via telefon och har pågått i cirka 30 minuter. 

 

Urval av intervjupersoner 

Urvalet av personer till intervjuerna skedde via information från kontaktsidan på kommunens 

hemsida där namn och ansvarsområde för de olika tjänstemännen finns angivet. Första 

kontakten togs med en avdelningschef som hänvisade vidare till respektive ansvarig för 

översiktsplanering, detaljplanering och bygglov. Ett visst snöbollsurval uppkom här då i sin 

tur två av de ansvariga tjänstemännen hänvisade mig vidare till en handläggare (Esaiasson 

m.fl. 2004, s. 286). Det slutgiltiga urvalet blev: 

 

 En ansvarig översiktsplanerare  

 En planarkitekt detaljplanering 

 En bygglovshandläggare 

 

Syftet med intervjuerna var att få mer information om den praktiska användningen av de olika 

styrdokumenten och de tjänstemäns roller som deltog i intervjuerna bedöms vara relevanta för 

detta syfte.  

 

Tillvägagångssätt intervjuer 

Intervjuerna skedde som tidigare beskrivits via telefon och det har varit ett halvstrukturerat 

upplägg med ett antal förutbestämda teman och frågor som samtalen förts kring. Beroende på 

tjänstemännens olika roller har vissa teman och frågor skiljt sig åt mellan intervjuerna. 

Frågeformulären som intervjuerna utgick från återfinns i sin helhet i bilaga 2. De 

huvudsakliga temana återges även här nedan: 

 

 Information om intervjupersonen och dess relation till hållbarhetsstrategin 

 Hållbar utveckling generellt – hur pratas det om hållbar utveckling i arbetsgruppen?  

 Verktyg/arbetsordning för hållbar utveckling – Vilka finns, hur används dessa och hur anses de 

fungera? 

 Hur fungerar kommunikationen mellan de olika planeringsnivåerna? 

 Hur bedöms den praktiska tillämpningen av strategin fungera? 
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Under intervjuerna har frågeformuläret följts till viss del, men anpassats efter hur samtalen 

utvecklade sig. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades med en medvetenhet om 

svårigheten att skriva ner det muntliga samtalet utan att dess innehåll förändras (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 194). När det talade ordet och en dialog förs ner på papper kan det 

uppfattas på ett annat sätt än när orden uttalades i brist på förståelse för kontext, tonläge och 

pauser. För att återskapa intervjun genom nerskrivning på ett rättvist sätt behövs därför en 

metodik för att återge talets nyanser på ett tydligt sätt (ibid. s. 197-204).  I denna studie är inte 

intervjuer den huvudsakliga metoden och även om stor betydelse läses in i sociala samanhang 

och relationer har detta inte varit huvudsyftet att kartlägga. Med detta som bakgrund gjordes 

valet att transkribera intervjuerna i en löpande text, alltså har en omvandling skett från 

talspråk till skriftspråk för att skapa läsvänliga texter.  Transkriberingen av intervjuerna finns 

för vidare läsning hos uppsatsförfattaren tillsammans med ljudfilerna.  

 

Inför intervjuerna gjordes ett antal etiska ställningstaganden. Dels har valet gjorts att inte ange 

de intervjuade personernas namn, utan endast publicerat informanternas befattning på 

kommunen. Detta med bakgrund av att intervjuerna främst syftar till att vara informerande 

och leda till en bättre kontextuppfattning till textanalysen. Utifrån detta syfte blir det inte 

relevant att veta exakt vilken person som intervjuats. Ett annat etiskt ställningstagande som 

gjorts hör samman med föregående resonemang kring transkribering. En transkribering som 

direkt översätter tal till skrift riskerar att få effekten att bristen på kontext till det sagda att 

verka osammanhängande, förvirrat och kanske även mindre kompetent (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 204). Utifrån denna aspekt gjordes valet att inte publicera intervjuerna i rå form.   
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3. DET SVENSKA PLANSYSTEMET OCH HÅLLBAR UTVECKLING 

I följande kapitel kommer ett antal aspekter och perspektiv diskuteras som placerar 

uppsatsens frågeställning och problemformulering i ett teoretiskt ramverk. Denna teoretiska 

ram kommer sedan att användas i kapitel 5 för att fördjupa och berika analysen av det 

empiriska material som framkommer av fallstudien som presenteras i kapitel 4.  

 

3.1 Kommunal samhällsplanering 

De huvudsakliga lagstadgade verktyg som svenska kommuner har att tillgå för planering av 

mark- och vattenanvändning är översiktsplanering, detaljplanering och områdesbestämmelser 

samt utfärdande av bygglov. Planeringssystemet bygger på att kommunerna i dess 

översiktsplan gör övergripande ställningstaganden och anger en inriktning för mark- och 

vattenanvändning tillsammans med analyser av vilka konsekvenser den utpekade inriktningen 

kan tänkas få. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och dess huvudsyfte är att 

tillhandahålla vägledning för efterkommande planering. Ett exempel där översiktsplanen ska 

verka vägledande är i framtagandet av detaljplaner. En detaljplan ska tas fram när ett nytt 

markområde ska tas i anspråk eller när användningen ska ändras av ett redan exploaterat 

område. Planen ska innehålla en planbeskrivning där djupgående analyser av planens 

inriktning och konsekvenser ska ske, samt en plankarta där byggnadstekniska begränsningar 

och användningsbestämmelser ska regleras. I områden utanför tätortsbebyggelse och utan 

särskilda intressen finns inte krav på att detaljplaner ska tas fram, men det finns där möjlighet 

att i viss mån reglera markanvändningen genom områdesbestämmelser. Det sista steget i 

planeringskedjan är utfärdande av bygglov, vilket sker via ansökan från den som är 

intresserad av att bebygga eller förändra den fysiska miljön på en plats. Bygglov ska ges till 

förändringar som ligger inom ramen för detaljplaner och områdesbestämmelser 

(www.boverket.se
1
). 

 

 

Fig. 2 Illustration av den kommunala planeringskedjan som startar med övergripande 

ställningstaganden och inriktning i översiktsplanen och slutar i att bygglov ges för en specifik 

förändring av den fysiska miljön  

Översiktsplan 

Detaljplan/ 
områdesbestämmelser 

Bygglov 
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Ett verktyg som finns för att bevaka hållbarhetsfrågan i samhällsplaneringen är framtagandet 

av miljökonsekvensbeskrivningar. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram för 

översiktsplaner och detaljplaner som bedöms kunna innebära en betydande miljöpåverkan 

enligt plan- och bygglagen 3 kap. 8 § (om översiktsplaner) och plan- och bygglagen 4 kap. 34 

§ (om detaljplaner). En MKB innebär oftast en process parallellt med planprocessen där 

planens miljöpåverkan granskas och diskuteras (Hedlund & Kjellander, 2007, s. 105-107). 

Innehåll och process för en MKB regleras i miljöbalken 6 kap 11-23 §§. Vad som är ”en 

betydande miljöpåverkan” förtydligas i förordning (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar, där bland annat anges att en översiktsplan alltid bör 

bedömmas innebära en betydande miljöpåverkan och därför bör åtföljas av en 

miljökonsekvensbeskrivning.   

 

3.1.1 Samhällsplaneringens utveckling – Aktuella diskussioner 

Planeringssystemet är inget statiskt system utan det förändras hela tiden i takt med att 

samhället och ideal förändras (Hermelin, 2005). Under olika tider har olika idéer och teorier 

kring samhällsplanering dominerat och påverkat både lagars utformning och tillämpningen av 

bestämmelser. Generellt kan en tendens inom samhällsplaneringen under 1900-talet sägas 

vara att planeringen gått från att försöka göra prognoser och kontrollera framtiden till att 

istället skapa utrymme och möjligheter för utveckling. Denna förändring kallas ibland för att 

vi har gått från en rationell- eller kvantifierbar samhällsplanering till kommunikativ 

planering. Kommunikativ planering uppkom som en reaktion mot den rationella och 

kvantifierbara planeringen delvis med argumentet att framtiden inte går att förutse efter en 

förutbestämd modell (Hermelin, 2005, s. 309-313). Men även kommunikativ planering har 

bemötts av viss kritik då den samverkan och flexibla process som kännetecknar den 

kommunikativa planeringen kan anses vara sårbar för olika idéströmningar och 

maktobalanser. Detta då dialogen som alltid ska vara igång i planeringen enligt den 

kommunikativa planeringsskolan kan anses ständigt främja den starkaste och mest närvarande 

gruppen i samtalet (Sager, 2013).  

 

En just nu aktuell diskussion inom svensk samhällsplanering är hur en översiktsplan ska vara 

utformad för att skapa störst möjligheter för kommunerna att utvecklas utifrån 

marknadsmässig efterfrågan, men samtidigt att ta tillräckligt tydliga ställningstaganden för att 

konsekvenserna av föreslagen utvecklingsinriktning ska gå att analysera. Denna diskussion 

finns inom det som kallas för utvecklingen av en mer strategisk översiktsplan (Fredriksson, 

2011). Denna inriktning utvecklades framför allt inom förarbetena till den nya plan- och 

bygglag som kom år 2011. I den statliga utredningsrapporten Får jag lov? som föregick den 

nya lagen diskuteras behovet av att stärka kommunernas översiktsplaner genom att ge dem en 

mer strategisk inriktning. För att göra detta föreslås bland annat i rapporten ett lagkrav på 

tydligare sammankoppling av översiktsplanen och den regionala utvecklingsstrategin eller 

utvecklingsprogrammet i respektive region (SOU 2005:77, s. 431). Detta motiveras genom att 

mindre kommuner med sviktande befolkningsantal behöver ha en mer framgångssyftande 

planering som sätts i ett regionalt sammanhang. Den strategiska inriktningen på 
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översiktsplanen i större kommuner motiveras genom att ett allt större ansvar och inflytande 

ges till privata exploatörer vilket ger projektanknutna detaljplaner, vilket ställer högre krav på 

kommunens förmåga att ha handlingsberedskap både på lång- och kort sikt (SOU 2005:77, s. 

432-433). Utifrån denna utredning kom sedan förslaget till ändring i plan- och bygglagen 

genom proposition 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag. Lagändringen innebar att 

översiktsplanen ges en större strategisk funktion genom att ”det ska framgå hur kommunen i 

den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med nationella 

och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom 

kommunen” (prop. 2009/10:170, s. 173).  

 

Charlotta Fredriksson vid Kungliga tekniska högskolan har efter att lagändringen antagits 

skrivit en avhandling om den kommunala översiktsplanens nya mer strategiska funktion och 

undersökt hur detta kan utformas i kommunerna. Fredriksson konstaterar i avhandlingen att en 

strategiskt utformad översiktsplan kan vara en viktig del i att kunna vara med och påverka 

utvecklingen i dagens samhälle där kommunen och statens traditionella roll som styrande 

aktör utmanas (mer om denna utveckling i kapitel 3.1.2). Dock konstaterar Fredriksson att 

denna strategiska funktion inte kommer att förverkligas endast genom de lagändringar som 

gjordes år 2011, utan det krävs ytterligare arbete från kommunerna för att utveckla sin 

översiktsplan för att den ska bli det strategiska verktyg som önskas (Fredriksson, 2011, s. 201-

202).   

 

En annan högaktuell diskussion som kopplar an till behovet att få ett mer flexibelt och 

dynamiskt plansystem är den om hur detaljplaneprocessen kan göras enklare och snabbare. 

Detta motiveras bland annat genom att det kan snabba på framtagandet av planer för bostäder 

kopplat till den bostadsbrist som råder på många platser i landet. Det nya plan- och bygglagen 

syftade bland annat till detta och ändringar fördes in som exempelvis att planprocessen 

förenklades och effektiviseras genom att den nya lagen inte innehöll ett generellt krav på 

framtagande av ett program innan planprocessen startas. En annan förändring var att ett 

skriftligt granskningsförfarande infördes i stället för den tidigare lagens krav på utställning 

(prop. 2009/10:170, s. 231). Vid årsskiftet 2014/2015 gjordes även omfattande förändringar i 

bestämmelserna kring detaljplaneprocessen i PBL där möjligheterna att göra detaljplaner med 

det som tidigare kallats enkelt planförfarande ökade (prop. 2013/14:126). I den nya 

lagändringen kallas detta förfarande för standardförfarande, vilket i sin tur kan förenklas till 

ett begränsat standardförfarande vid en problemfri samrådsprocess. Planen kan även ändras 

till ett utökat planförfarande (tidigare planprocessen vid normalfall) gällande en plan som går 

mot översiktsplanens intentioner eller länsstyrelsens granskningsyttrande, alternativt är av 

stort allmänt intresse eller innebär en betydande miljöpåverkan (www.boverket.se
2
).  

 

3.1.2 ”Den nya verkligheten” 

Vid flertalet tillfällen i denna uppsats och vid läsandet av planeringslitteratur refereras till 

uttrycket ”den nya verkligheten”. Under detta avsnitt kommer en fördjupning ske av vad 

uttrycket symboliserar och vilka konsekvenser detta kan tänkas ha för samhällsplaneringen. 
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En stor del av de processer och diskurser som kopplas samman med denna nya verklighet kan 

härledas från den globalisering som skett under andra halvan av 1900-talet. Begreppet 

globalisering syftar i detta fall på den rörlighet av bland annat kapital, information och 

människor som uppstått som följd av bättre kommunikationer och teknisk utveckling. 

Globalisering kan förstås dels som den konkreta utvecklingen av olika metoder för att sprida 

ting och idéer, men också som en process som på olika sätt likformar världen genom att 

mentala och ideologiska avstånd minskar (Walby, 2009, s. 35-36). Ett av de fenomen som 

kopplas samman med globalisering är urbaniseringsprocessen som innebär att människor 

flyttar från landsbygd in till städer. Denna process kopplas ofta samman med den globala 

kapitalismen inom vilken staden blir ett viktigt rum för produktion och konsumtion (Harvey, 

2011). Stadens betydelse har kommit att sättas i relation till de traditionella nationella staterna, där 

forskare inom global ekonomi har argumenterat för att globala storstäder till och med har tagit 

över som de viktigaste aktörerna på den globala marknaden. Starka finansiella center som 

exempelvis New York och Tokyo anses vara ledande i den globala stadshierarkin, där övriga 

urbana regioner placeras in i ordning efter finansiell betydelse och inverkan på marknaden. 

Staternas roller som reglerare och förvaltare av den ekonomiska utvecklingen sägs alltså vara 

förbi, men kan ha kommit att ersättas av en statlig roll som katalysator och medlare i bildandet av 

globala stadsregioner (Brenner, 2006). Städer ses alltså som viktiga strategiska spelare och noder i 

den globala ekonomin, och detta gör att stadsregioner får en ökad betydelse och globalt 

inflytande. På detta sätt har fokuseringen på utveckling av urbana regioner fått en ny dimension, 

där olika kvaliteter i städerna bortom de ekonomiska lyfts fram för att sticka ut i den globala 

konkurrensen (Sassen, 1991). 

 

Nära kopplat till denna diskussion kring stadens betydelse i en globaliserad värld finns den 

idéströmning som tidigare i uppsatsens problemformulering presenteras som neoliberalism. 

Neoliberalism är idén om att en fri marknadsekonomi där individens fria val som konsument 

skapar en konkurrens mellan olika aktörer ger ett självförbättrande system. Detta tankesätt 

blomstrade under slutet av 1980-talet genom starka internationella förespråkare av ideologin i 

Margaret Thatcher i Storbritannien och Ronald Reagan i USA, för att sedan bli en relativt 

okritiserad sanning som arbetars in vårt medvetande under 1990-talet (Peck & Tickell, 2002). 

Exempel på hur den neoliberala idéströmningen har spridit sig inom samhällsplaneringen är 

bland annat genom tanken om hur städer och kommuner konkurrerar med varandra om de 

människogrupper som anses ”mest lönsamma”. Dessa tankar härstammar i hög grad från 

Richard Floridas utveckling av begreppet ”den kreativa klassen”. Den kreativa klassen som av 

Florida beskrivs bestå av exempelvis konstnärer, författare, akademiker sägs tillsammans i 

staden skapa en innovativ och nyskapande atmosfär som direkt kopplas samman med 

ekonomisk tillväxt (Florida, 2012, s. 8-9). Floridas idéer om den kreativa klassen har mött 

starka reaktioner och omfattande kritik inom den akademiska världen, men har starkt 

anammats av kommuner och städer i dess arbete för att nå ökad tillväxt. Kritiken består bland 

annat av risken för en ökad polarisering i samhället när alla städer planerar och bygger för en 

kreativ elit, istället för de faktiska invånarna i staden. En politik och samhällsplanering som 
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förs med huvudfokus på att attrahera den kreativa klassen kan sägas fokusera på att utveckla 

strategier för att marknadsföra platsen istället för att skapa platsen (Sager, 2013, s. 151-152).  

  

En aspekt av stor betydelse inom den neoliberala ideologin är strävan efter en allt mindre 

inblandning av en statlig aktör i samhällsutvecklingen. Denna process som också ses i 

samhället just nu kan beskrivas som en övergång från government- till governance-styrning. 

Förändringen består dels av att en förskjutning av makten att påverka policyskapandet från 

den offentliga sektorn till en bredare grupp bestående av bland annat privata företag och olika 

intresseorganisationer. Governancestyrning kan också beskrivas som att makten går ”nerifrån 

och upp” till skillnad från tidigare system där beslut och initiativ främst kom ovanifrån 

(Berger, 2003, s. 220). Detta sätt att skapa policys kan beskrivas som en utveckling av 

demokratin genom att det ger den enskilda aktören större utrymme att agera och påverka utan 

att gå igenom hela den traditionella demokratikedjan där politiska företrädare för folkets talan 

i samhällsutvecklingsfrågor. Dock medför även ett system med en governancestyrning viss 

risk för att det är den starkaste aktören med störst resurser att påverka utvecklingen får 

utrymme att styra utifrån enskilda intressen (Swyungedouw, 2005).  

 

Den neoliberala diskursen och omvandlingen till en governancestyrning införlivas i 

planeringen bland annat genom den styrmodell som benämns som New Public Management, 

vilken kan beskrivas som en omvandling av organisationen inom offentlig verksamhet till 

företagsliknande former. Fokus i detta tänk blir ett kundorienterat förhållningssätt med tanken 

att kostadseffektivisera organisationen maximalt och arbeta med en tydlig målorientering. En 

samverkansrelation och ”smidighet” mellan offentlig verksamhet och privat näringsliv ligger 

även det inom new public management (Hall, 2012). 

 

Dessa ovan beskrivna processer och perspektiv skapar tillsammans en del av det som kallas 

för ”den nya verkligheten” för samhällsplaneringen i Sverige.  

 

3.1.3 Planerarens roll 

Samhällsplanering är ett mycket brett arbetsfält och yrkesgruppen planerare är rik på olika 

utbildningsbakgrunder och kompetenser. Denna mångfald av professioner och inriktningar 

inom planerarkåren består av allt från civilingenjörer, arkitekter, kulturgeografer till 

statsvetare (Nyström, 2010, s. 45-46). Trots att så många olika kompetenser samsas under 

titeln samhällsplanerare har det inte utvecklats en överordnad yrkesgrupp inom professionen, 

vilket kanske kan förklaras av den konsensuskultur som dominerat inom samhällsplaneringen 

under slutet av 1900-talet (Edman, 2001, s. 119-128). Denna konsensuskultur inom 

samhällsplanerarkåren kan i vissa fall vara en förklaring till de konflikssituationer som kan 

uppstå i efterföljande verkställande arbete som följer en planeringsprocess. Detta då 

samhällsplaneraren i sin roll som projektledare för planeringsprojekten utformar 

problemformuleringar utifrån en vilja att nå konsensus. Eventuella konflikter och brännfrågor 

mellan skjuts då vidare till ett senare skede (Håkansson, 2005, s. 203-205). Planeraren har 

även genom sin ledande roll i planeringsprocessen mandat att medvetet eller omedvetet 
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utifrån sitt sätt att formulera ett problem och välja ut vilka expertiser som ska kallas in i en 

process, en avgörande roll för utfallet i planeringen (Håkansson, 2005, s. 198).  

 

Denna roll som agendasättare för den kommunala planeringen har en nära relation till frågan 

om hur samhällsplaneraren som tjänsteman i en politisk organisation bör agera. 

Grundprincipen i den kommunala organisationen är att politikerna bestämmer över 

resursfrågor och hur strategier utformas. Tjänstemännen ska med sin expertis och erfarenhet 

avgöra vad i detalj som uträttas och hur detta ska ske. Var gränsen för politikernas uppgift att 

utforma riktlinjer och tjänstemännens uppgift att genomföra det specifika detaljarbetet går är 

svårt att specificera (Forsberg, 2005, s. 304-205). Relationen mellan politiker och tjänstemän i 

den kommunala organisationen är i hög grad en demokratifråga som bygger på att folket 

genom sina valda representanter styr samhällsutvecklingen. Den demokratiska princip som i 

teorin ska gälla är alltså den att politikern sätter en inriktning, tjänstemannen bereder ärendet, 

politikern beslutar och tjänstemannen genomför. Det finns dock i samhällsplaneringen en 

ytterligare demokratisk dimension där planeraren också får rollen som demokratins väktare. 

Detta handlar om medborgardialogen i beredningsstadiet av planeringen. Medborgardialog i 

planeringsprocessen kan ses som ett uttryck för en deliberativ demokrati där samtalet mellan 

individer och dessas möjlighet att påverka utvecklingen blir viktigt. Planeraren har här en roll 

som dels består av att genomföra en demokratisk process, vilket ofta står i konflikt med kravet 

att genomföra en effektiv process (Johansson & Khakee, 2008, s. 57-59).  

 

En av mycket central diskussion kring planerarrollen utifrån denna uppsats syfte är den som 

berör hur planeraren formulerar sina tankar och ord rent konkret och vad detta har för 

samband med vad som faktiskt sker i praktiken. Om detta handlar Susanne Nordströms 

avhandling Illusionernas harmoni - Samhällsplanerandets tankestil och kraftfullaste topos: 

diskrepansförnekandet från år 2008. Avhandlingens syfte beskrivs som att avslöja de 

underliggande tankemönstren som finns i planerarkåren och hur dessa kommer till uttryck 

genom planerarens retorik. I Nordströms analys beskrivs det dominerande mönstret hos 

planerarna vara den att det råder konsensus i förnekelse av diskrepansen mellan det planerade 

och den praktiska tillämpningen av planerna. Denna slutsats känns igen från Jon Loits studie 

av Stockholms stads visionsarbete och dess praktiska tillämpning i avhandlingen En stad i 

världsklass – Hur och för vem? En studie om Stockholms sociala stadsplanering (2014). I 

studien har Loit detaljstuderat två planeringsprojekt (Järvalyftet och Norra Djurgårdsstaden) 

och letat efter hur kommunens mål för social hållbarhet har omsatts till praktik utifrån 

visionen ”En stad i världsklass”. Slutsatserna efter att ha studerat de två planeringsprojekten 

är att den planering som genomförs styrs av neoliberala tankegångar och att planeringen har 

ett inneboende antagande om vilken livsstil som de som lever i staden bör ha för att göra 

staden attraktiv och konkurrenskraftig. Loit konstaterar att de sociala värdena i planeringen 

endast finns med i de fall där de är förenliga med den neoliberala tankegången och att detta 

gör att planeringen inte bidrar till att göra staden mindre segregerad eller mer socialt hållbar 

(Loit, 2014, s. 225-226).  
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Att det som skapas genom planering blir något annat än vad som syftas till är något som också 

Sara Westin har fördjupat sig i anhandlingen Planerat, alltför planerat. En perspektivkritisk 

studie i stadsplaneringens paradoxer (2010). I avhandlingen konstaterar Westin, genom att ta 

perspektivet av flanören i nya urbana miljöer, att planeraren i sin vilja att skapa stadsmässiga 

miljöer riskerar att planera bort en stor del av det som är utmärkande för det urbana, som 

exempelvis oordning, rörelse och spontanitet. Planerarrollen som den som skapar och försöker 

kontrollera rummet ifrågasätts här och ett perspektiv som snarare fokuserar på människans 

rörelse efterfrågas (Westin, 2010).  

 

Diskrepansen mellan det tänkta och önskade och mellan vad som faktiskt planeras fram är 

kanske en av de viktigaste diskussionerna inom planerarrollen. I avhandlingen Varför gör vi 

inte som vi säger?: Realitet, retorik och dialektik i svensk stadsutveckling med fokus på energi 

och fysiska strukturer skriven av Tony Svensson år 2015 diskuteras just denna fråga kopplat 

till hållbar utveckling. Svensson har studerat hur retoriken och realiteten skiljer sig åt inom 

samhällsplaneringen i Uppsala och Eskilstunas kommun och vilken påverkan detta har på 

utvecklingen av ett hållbart energisystem i kommunerna under åren 1990-2010. Retoriken i de 

båda kommunerna har under de senaste 20 åren pratat utopiskt om en hållbar utveckling i allt 

högre grad med tiden, men själva planeringen som genomförts har inte levt upp till detta. Svar 

på varför detta inte skett finner Svensson i den begränsade styrverkan som 

översiktsplanenivån har där det saknats en koppling mellan denna nivå och detaljplanenivån. 

Även den befintliga bebyggelsestrukturen i staden begränsar möjligheterna att förändra 

inriktningen, vilket lett till slumpmässiga insatser för förbättring av energianvändning i 

stadsrummen som även starkt påverkats av externa krafter. Detta har ibland lett till högre 

energiåtgång på grund av projektens slumpmässiga placering (Svensson, 2015, s. 23).  

 

Vikten av att kunna kommunicera och använda retorik som samhällsplanerare i kombination 

med en förståelse för olika perspektiv och förhållningssätt kan vara en ytterligare viktig del i 

planerarrollen som inte får glömmas bort. Språket och kopplingen mellan tanke och ord blir 

ett viktigt verktyg för planeraren i sin roll som samordnare, men också som menings- och 

diskursskapare (Ramirez, 1995). Dessa aspekter blir kanske allt mer relevanta att diskutera i 

förhållande till planerarrollen i ”den nya verklighet” som tidigare diskuteras där ett komplext 

samarbete mellan olika aktörer idag är involverat i samhällsbyggandet. I en publikation från 

Föreningen för samhällsplanerare år 2016 med namnet Energismart samhällsplanering 

beskrivs att planeraren och planeringen idag måste vara både proaktiv och reaktiv i sitt 

förhållningssätt till utveckling och omvärlden. Detta beskrivs som samhällsplanerarens ansvar 

att se till att den kommunala planeringsprocessen fortsäter att utvecklas för att möta nya 

behov i den nya verkligheten, för att hållbarhetsfrågan ska få det utrymme som behövs i 

dialogen med andra aktörer (Engström, 2016, s. 13-15). Med detta påstående i bakfickan går 

vi nu vidare till en utveckling av vad hållbar utveckling kan innebära generellt och inom 

samhällsplaneringen. 
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3.2 Hållbar utveckling  

Begreppet hållbar utveckling myntades av den amerikanske miljövetaren Lester Brown år 

1981 men fick sin sitt stora globala genombrott genom en rapport från FN-organet 

Världskommissionen för miljö och utveckling (WCED) år 1987 (www.fn.se). Denna rapport 

med namnet Our common Future (Svensk titel: Vår gemensamma framtid, ofta kallad 

Brundtlandrapporten) ligger till grund för vår tids uppfattning om vad hållbar utveckling är 

och rapporten har skapat en diskurs kring begreppet som fortfarande är aktuell men också 

ifrågasatt (Littig & Grießler, 2005 s. 65-66). Definitionen av hållbar utveckling i 

Brundtlandrapporten lyder:  

 

”Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs.” 

 (WCED in Our common future, 1987. Kapitel 2, sektion IV, punkt 1) 

 

Det som kanske gjort störst avtryck i efterkommande arbete med hållbar utveckling efter 

Brundtlandrapporten är den specificering av tre olika hållbarhetsdimensioner som gjordes i 

rapporten. De tre dimensionerna, eller pelarna i begreppet som de även kallas, är ekologisk-, 

social-, och ekonomisk hållbarhet. När försök har gjorts att konkretisera hållbar utveckling 

genom modeller och arbetsordningar kan en uppdelning ses mellan ”en-pelarmodeller” och 

”multi-pelarmodeller” där relationen och vikten mellan de olika dimensionerna skiljer sig åt. 

En-pelarmodeller för hållbar utveckling bygger ofta på den ekologiska dimensionen, vilken 

ses som grundläggande för att det i huvud taget ska finnas ett samhälle i framtiden. 

Modellerna och idéerna inom denna falang fokuserar främst på vilka förändringar i livsstil 

och samhällsorganisation som behövs göras för att få en bättre ekologisk hållbarhet (Littig & 

Grießler, 2005 s. 66-68). Multi-pelarmodeller för hållbar utveckling utgår från alla de tre 

dimensionerna i Brundtland-definitionen. Olika varianter finns där antingen ett förhållande 

skapas mellan de tre dimensionerna genom exempelvis en ”tårtmodell” där den ekologiska 

hållbarheten är grunden, eller också kan de tre kombineras i en cirkelillustration där hållbarhet 

definieras som det som uppfyller alla tre dimensionerna (boverket.se
3
). Se illustrationer 

nedan.  

 Fig. 3 Illustration tårtmodell 

(boverket.se
4
) 

 

Fig. 4 Illustration cirkelmodell 

(boverket.se
4
) 
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Begreppet hållbar utveckling enligt definitionen på föregående sida som utgår från 

Brundtlandrapporten har under senaste åren fått möta en hel del kritik. En stor del i denna 

kritik utöver att det är oklart vad ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet är, grundar sig i 

tidpunkten för begreppets uppkommande. Vid tiden för publiceringen av Brundtlandrapporten 

hade precis den neoliberala diskursen starkt blommat upp, vilket kan sägas ha levt kvar och 

färgat vår tids uppfattning av vad en hållbar utveckling och en god hållbar stad är, samt vilka 

metoder för som lyfts fram som fördelaktiga för att uppnå detta. En hållbar stad uppnås enligt 

dessa principer genom ekonomisk tillväxt, effektivisering av resurser, miljösmarta 

byggnationer och tekniska lösningar, samt marknadslösningar på sociala- och ekologiska 

problem (Davidson & Gleeson, 2014, s. 187).   

 

Anledningen till att begreppet hållbar utveckling myntades vid den tid det gjordes var den 

ökande urbaniseringen och de ökande klimatproblemen som allt mer började 

uppmärksammas, vilka kopplades samman med den livsstil västvärlden utvecklat. Sedan en 

tid tillbaka bor nu mer än 50 % av världens befolkning i städer och runt år 2050 beräknas 

ytterligare 25 % leva i urbana områden, vilket gör att världen just nu står inför omfattande 

hållbarhetsutmaningar. En ökad mängd människor som lever i urbana områden för med sig 

både för- och nackdelar, dock syns i många urbana områden en ökande problematik med 

segregering, föroreningar och psykisk ohälsa (Davidson & Gleeson, 2014, s. 173). Behovet av 

samordning för att skapa en stad med bättre livsförhållanden och en bättre miljö var det som 

ledda fram till att begreppet ”hållbar utveckling” etablerades av FN. Teorier och modeller 

som uppkomit inom begreppet hållbar utveckling med dess neoliberala kontext bygger till stor 

del på tanken om ”staden som entreprenör”. Alltså städer i en konkurrenssituation där den 

som på ett eller annat sätt lyckas bli en attraktiv stad får störst ekonomisk tillväxt (Davidson 

& Gleeson, 2014, s.173-176). 

 

Vissa alternativ till entreprenörstaden som lösning på hållbarhetsproblemen har lyfts fram 

vilka fokuserar på ett behov av att tänka om kring människans livsstil, snarare än att hitta 

tekniska lösningar. En av dessa alternativa teorier kallas för UPE (urban political ecology), 

vilket kan beskrivas som ett ökat fokus på att identifiera de processer som skapar social- och 

ekologisk ojämlikhet i staden, samt sökandet efter ett nytt mått på vad en framgångsrik stad 

är. UPE försöker att skilja en god utveckling av en stad från ekonomisk tillväxt, eller snarare 

det faktum att ekonomi självklart ses som det fundamentala även i arbete med en stads 

sociala- och ekologiska lösningar (Davidson & Gleeson, 2014). UPE började utvecklas inom 

kritisk urbanteori och kritisk politisk ekologi genom att de processer som existerar i urbana 

miljöer diskuterades utifrån tanken om stadens metabolism. Med detta menas hur staden 

utvecklats likt en naturlig organism där alla delar av processen hör samman, men på olika 

skalnivåer. Alltså att ingen del av det som sker i en stad står isolerat från övriga världen, utan 

allt hör ihop som i ett ekosystem. Det kan vara exempelvis ekonomiska-, politiska- eller 

kulturella processer som är med och formar den ojämlika staden. För att kunna arbeta mot en 

mer rättvis stad behöver enligt UPE dessa processer identifieras och de faktorer som avgör 
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vem som vinner eller förlorar på stadens utveckling analyseras (Swyngedouw & Heynen, 

2003).  

 

Ytterligare en del i den kritik som finns mot det arbete som följt utvecklingen av begerepet 

hållbar utveckling är att åtgärderna kan sägas gynna en viss typ av samhällsutveckling som 

bara inkluderar en viss grupp i samhället. Karin Bradley skriver i sin avhandling Just 

Environments- Politicising Sustainable Urban Development (2009) att det finns en 

problematik dels i hur retoriken kring hållbarhetsfrågan är utformad efter västerländska 

perspektiv, men också att bilden av hur en hållbar livsstil ser ut är utformad efter en viss 

samhällsklass. I sin studie av det svenska och brittiska planeringssystemet ser Bradley en 

stark medelklassnorm inom hur en miljövänlig livsstil porträttseras och kommuniceras, vilket 

ses leda till en negativ förstärkning av bilden av ”de andra” som inte har de ekonomiska 

möjligheterna att leva upp till normen (Bradley, 2009, s. 260-263). 

 

Ett begrepp som hållbar utveckling kan vara att betrakta som ett väsentligt ifrågasatt begrepp. 

Med väsentligen ifrågasatta begrepp menas begrepp som används av en stor grupp, men där 

det finns en stor motsättning i vilken betydelse som läses in i begreppet och att det kan 

användas i många olika sammanhang för att styrka den egna människans agenda. Ett annat 

exempel på denna typ av begrepp kan vara demokrati (Connolly 1993, s. 12-13). I vilka 

sammanhang demokrati anses kunna identifieras är omtvistat och ett exempel på dess 

användning och definition skulle kunna vara ”ett land där medborgarna har rösträtt”. Dock 

finns det många exempel på länder där det förekommer korruption, där valresultatet är 

manipulerat eller alternativet att rösta på någon annan än en viss kandidat kan innebära fara 

medborgaren. Frågar man den ”demokratiskt” valde vinnaren i valet så skulle den säkert 

beskriva valet som demokratiskt, men frågar vi människorättsorganisationen som kämpar för 

alla människors lika rättigheter och frihet så skulle den säkert inte säga att valet var 

representativt för en demokrati. Vissa skulle kanske hävda att demokrati främst handlar om 

hur länder organiseras, andra att det handlar om mänskliga rättigheter, andra kanske hävdar att 

det främst är handlingar som kan vara demokratiska om de sker utifrån en viss övertygelse. 

Den här typen av begrepp kan inte beskrivas på något enkelt och neutralt sätt och för att göra 

en ansats att beskriva dem så behövs en lång rad andra inte helt okomplicerade begrepp 

(exempel i demokratifallet är frihet, trygghet, mänskliga rättigheter och så vidare). Detta 

benämns som klusterbegrepp, vilka ytterligare försvårar tolkningen av ursprungsbegreppet 

(Connolly 1993). Kopplat till hållbar utveckling skulle denna typ av begrepp kunna vara 

exempelvis hållbarhet, långsiktighet och god livsmiljö. 

 

Från denna presentation av olika sätt att tolka och se på begreppet hållbar utveckling går vi nu 

vidare till att se hur begreppet hanterats och utvecklats inom samhällsplaneringen.  

 

3.2.1 Hållbar utveckling genom samhällsplanering 

Till och börja med gör vi en kort historisk tillbakablick på hur hållbarhet har hanterats inom 

samhällsplaneringen genom åren. Första spåret av en medveten planering för frågor som vi 
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idag räknar in i hållbarhetsbegreppet finns i slutet av 1800-talet då hälsofrågan kom att 

kopplas samman med samhällsplaneringen. Detta på grund av behovet av att genom 

stadsplaneringen hantera sanitära frågor och få bukt med de smittspridningar som uppstod när 

urbaniseringen tog fart och många människor samlades på samma plats (Törnquist, 1961). 

Under början av 1900-talet började sedan parallellt naturvårdsrörelsen att växa, vilket ledde 

fram till att Naturskyddsföreningen bildades år 1909 i samband med att den första 

naturskyddslagen kom. Behovet av naturskydd motiverades främst genom ett vetenskapligt 

behov av vissa miljöer men senare också genom det nationalromantiska vurmandet där 

landskapet värde höjdes (Strandberg, 1995).  Utifrån dessa två aspekter formades regleringar 

av hur samhällsutvecklingen fick ske genom olika typer av lagstiftning. Hållbarhetsfrågan har 

under resten av 1900-talet utvecklats från att ha hanterat frågor av mycket lokal karaktär med 

lokala lösningar, till att som idag hantera komplexa globala frågor utifrån de aspekter som 

beskrevs i föregående avsnitt med konsekvenser som inte går att studera med blotta ögat. För 

samhällsplaneringen har denna förändring inneburit bland annat att olika direktiv och 

riktlinjer från olika håll som direkt och indirekt format förutsättningarna för planering 

(Nyström, 2011, s. 242-248). En av de stora internationella händelserna som i hög grad 

påverkat samhällsplaneringen var framtagandet av handlingsplanen Agenda 21 som kom efter 

FNs miljökonferensen i Rio de Janeiro år 1992. I denna handlingsplan enades de deltagande 

ländernas ledare om att ta klimat- och hållbarhetsfrågan på allvar och bland annat skapa 

nationella planer (Nyström, 2010, s. 48-49). 

 

Efter Riokonferensen inleddes ett arbete för att tydliggöra lagstiftningen kring dessa frågor i 

Sverige. Detta ledde tillslut fram till att Miljöbalken (SFS 1998:808) antogs och ersatte sexton 

olika lagar som behandlade olika miljörelaterade sakfrågor. Detta arbete ledde fram till att 

Sveriges riksdag år 1999 fastslog 15 nationella miljökvalitetsmål som ska vara uppfyllda år 

2020. Ytterligare ett miljömål lades till år 2005 (www.naturvardsveket.se
1
). Målet som heter 

God bebyggd miljö relaterar särskilt till samhällsplanering och Boverket är ansvarig 

myndighet för detta mål. Bedömningen är i dagsläget att Sverige inte kommer att lyckas att 

uppnå målet till 2020. Av de 16 målen bedöms faktiskt endast ett uppnås enligt 

utvärderingsrapporten för år 2016 (www.miljomal.se). Förutom de nationella miljömålen togs 

i samband med att miljöbalken infördes miljökvalitetsnormer fram vilka ska bidra till att 

minska utsläppen av så kallade ”diffusa utsläpp”. Idag finns det miljökvalitetsnormer för 

vatten-, luft och buller vilka kommunerna ska ta hänsyn till vid planläggning 

(www.naturvardsverket.se
2
). År 2002 kom för första gången en nationell strategi för hållbar 

utveckling där en vision och riktlinjer för att uppnå en hållbar utveckling på lång sikt 

presenterades, vilken bland annat innebar att hållbarhetsfrågan skulle arbetas in i alla 

politikområden (Nationell strategi för hållbar utveckling, skr. 2001/02:172, bet. 

2001/02:MJU16, rskr. 2001/02:315).  

 

Hållbar utveckling har alltså varit en del av samhällsplaneringen under en lång tid på olika 

sätt, men det var först i proposition 2006/07:122 som ett mer utvecklat resonemang kring 

hållbar utveckling i direkt förhållande till plan- och bygglagen fördes. I den nya plan- och 
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bygglagen som kom år 2011 förtydligades att det främst är de inledande kapitlena i plan- och 

bygglagen där syftet med lagen och allmänna intressen beskrivs som definitionen av och 

målet om en hållbar utveckling framgår (www.boverket.se
5
). Detta kan ses som ett viss 

förtydligande av vad som en hållbar utveckling innebär i planeringen, men det framkommer 

som tidigare nämnt i flera statliga- och forskningsrapporter att det fortfarande finns stora 

frågetecken kring hur hållbarhetsfrågan egentligen ska hanteras i samhällsplaneringen. För att 

försöka räta ut dessa frågetecken och hitta en mer konkret metodik för att tillämpa 

hållbarhetsidealet i samhällsplaneringen beslutade regeringen år 2014 att ge Boverket, 

Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket uppdraget att 

tillsammans skapa en plattform för hållbar stadsutveckling (Socialdepartementet, 2014). 

Samarbetet har resulterat i en digital plattform för hållbarhetsarbete samt en årsrapport om hur 

samarbetet fortskridit år 2015.  

 

En stor del av diskussionen kring hållbar utveckling inom samhällsplaneringen har alltså 

fokuserat på samma fråga som den här uppsatsen, nämligen hur vi i praktiken ska tolka och 

använda begreppet hållbar utveckling i planeringen. Senast i år 2016 gav Sveriges förening 

för samhällsplanering (FFS) ut boken Energismart samhällsplanering som tagits fram inom 

EU-projektet SPECIAL (Spatioal Planning and Energy for Communities In All Landscapes). 

I denna skrift presenteras och diskuteras olika metoder för tillämpning och uppföljning av 

hållbarhetsfrågan i kommunal samhällsplanering. Även i en forskningsrapport skriven av 

Kristina L. Nilsson och Emil Iversen vid Luleå universitet med titeln Hållbar utveckling i 

fysisk planering och PBL-processer (2015) tas frågan upp om hur idealet om en hållbar 

utveckling verkställs inom den fysiska planeringen. Samma slutsats dras som vid flera andra 

tillfällen att ytterligare metod- och kunskapsutveckling för konkret arbete med hållbar 

utveckling behöver prioriteras då en oreflekterad användning av hållbarhetsbegreppet tenderar 

att prioritera en kortsiktig ekonomisk hållbarhet framför de övriga dimensionerna (Nilsson & 

Iversen, 2015, s. 3-4). 

  

En trend av vikt för hållbarhetsfrågan kopplat till samhällsplanering är dock att en viss ökning 

av ljus på den sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet kan ses. På internationell nivå har 

denna ökning börjat uppdagats genom exempelvis FN´s dokument Planning Sustainable 

Cites: Global report on Human (2009), där nya perspektiv på stadsutveckling eftersöks och 

diskuteras. Här tas social hälsa och välmående upp som en mycket viktig del i en hållbar stad, 

och det skrivs uttryckligen att dessa faktorer bör tillgodoses genom en aktiv 

samhällsplanering (UN Habitat, 2009, s. vi.). Även Världshälsoorganisationen (World Health 

Organization - WHO) har uppmärksammat de ökande hälsoskillnaderna i dagens samhälle 

och gav år 2008 ut rapporten Closing the gap in a generation. Denna rapport föregås av ett 

utredningsarbete av Kommissionen för sociala bestämningsfaktorer för hälsa som WHO 

tillsatte år 2005 för att undersöka vad som ligger bakom den globala olikheten i hälsa, samt 

föreslå åtgärder för att uppnå social rättvisa (www.who.int). I rapporten skrivs att vi numera 

vet vilka faktorer som påverkar hur väl och hur länge människor lever i världen och att den 

sociala och ekonomiska politiken har en central betydels för hur dessa faktorer ser ut för 
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människor. De faktorer som påverkar människors hälsa kallas för sociala 

bestämningsfaktorer, och kommissionen fastslår att det är djupt oetiskt att inte försöka åtgärda 

de sociala bestämningsfaktorer av strukturell karaktär som identifierats som vållande till 

social orättvisa. Kommissionen skriver även att tanken om utveckling i världen behöver 

förnyas genom att förändra synen på tillväxt. Tillväxt ses enligt kommissionen som viktigt 

endast utifrån premissen att den återinvisteras i samhället för att uppnå social hälsa och 

rättvisa. Tanken om tillväxt som ett egenvärde behöver alltså enligt kommissionen 

ifrågasättas (WHO, 2008 s. 9). Huvudbudskapet i WHO´s kommissions rapport kan beskrivas 

som att de sociala bestämningsfaktorerna bör priorieteras högt, institutionaliseras in i alla 

beslut och ekonomiska uppgörelser, och brett kommuniceras och därmed demokratiseras 

inom alla sektorer och samhällsgrupper. Om detta skulle göras över hela världen tror 

kommissionen att de stora hälsoskillnaderna i världen skulle kunna vara utjämnade inom en 

generation (WHO, 2008 s. 42-46).  
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4. FALLSTUDIE AV SUNDSVALLS KOMMUN 

I följande kapitel kommer det empiriska material som samlats in vid fallstudien av Sundsvalls 

kommuns arbete för en hållbar utveckling att presenteras. Kapitlet inleds med en beskrivning 

av Sundsvalls kommun och av den kontext som det studerade materialet tagits fram inom i 

kommunen. Därefter följer resultatet från textanalysen där varje dokument presenteras var för 

sig, följt av de huvudsakliga erfarenheterna från intervjuerna med tjänstemännen. Resultatet 

från textanalysen samt genomförda intervjuer presenteras en planeringsnivå för sig 

tillsammans med dess relation till strategin för hållbar tillväxt. I nästkommande kapitel 5 

kommer det sedan ske en utökad analys av de olika planeringsnivåerna och delarna i relation 

till varandra, samt tidigare presenterade teoretiska perspektiv.  

 

4.1 Om Sundsvalls kommun 

Sundsvalls kommun är Sveriges artonde största kommun och år 2015 hade den 97 633 

invånare (www.scb.se). Kommunen ligger i Västernorrlands län där länsstyrelsen har det 

regionala utvecklingsansvaret och har tagit fram en regional utvecklingsstrategi (RUS) som 

sträcker sig över åren 2011-2020 (www.lansstyrelsen.se/vasternorrland). Sundsvalls kommun 

är även medlem i det regionala kommunförbundet Västernorrland som samordnar 

kommunernas regionala intressen och utgör en gemensam kommunikationsplattform för 

medlemskommunerna (www.kfvn.se).  

 

I kommunen styr sedan år 2014 en rödgrön majoritet som består av socialdemokraterna, 

vänsterpartiet och centerpartiet. Under åren då hållbarhetsstrategin och översiktsplanen togs 

fram hade en blågrön majoritet med moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna 

och miljöpartiet (www.sundsvall.se
3
).  På förvaltingssidan är kommunen organiserad så att 

ansvaret för strategin för hållbar tillväxt och översiktsplanen ligger på koncernstaben. 

Detaljplaneringen och bygglovshandläggningen tillhör båda stadsbyggnadskontoret men de är 

uppdelade i olika avdelningar (www.sundsvall.se
4
).  

 

4.2 Hållbarhetsarbete i Sundsvalls kommun 

Sundsvalls kommun har arbetat aktivt för en hållbar utveckling under många år och redan 

1991 började kommunen ge ut årliga livsmiljöbokslut som redovisade utvecklingen inom 

miljö och folkhälsa i kommunen. År 2005 blev Sundsvalls kommun utnämnd till en 

ekokommun av föreningen Svenska ekokommuner (sundsvall.se
1
). År 2012 antog sedan 

kommunen RIKARE – En strategi för hållbar tillväxt till år 2021 vilket innebar ett ytterligare 

uttalat fokus på hållbarhetsfrågan som huvudsaklig inriktning för kommunens alla nämnder 

och förvaltningar. Strategin följs upp varje år i en livsmiljöanalys där ställning tas till hur väl 

målen uppfyllts och strategin efterlevts. Två livsmiljöanalyser har publicerats sedan strategin 

antogs, en år 2013 och en år 2014 (www.sundsvall.se
2
).  

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
http://www.kfvn.se/
http://www.sundsvall.se/
http://www.sundsvall.se2/
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Strategi för hållbar 
tillväxt - RIKARE 

Styrdokument 

VA-plan 

Detaljplan 

Skrängsta 

Bygglov  

Skrängsta 1:27 

Detaljplan för Nytt 
flerbostadshus vid 

Skönsmohuset 

Bygglov 

 Gjutaren 57 

Detaljplan för 
Bostadsbebyggelse vid 

Hagavägen 

ÖP2021 Hållbarhetsbedömning 
och MKB 

 

4.3 Dokument- och textanalys 

Nedan illusteras de analyserade dokumenten och dess relation till varandra. Illustrationen 

syftar till att klargöra vilken detaljeringsnivå de olika dokumenten kan förväntas ha och vilka 

av de studerade dokumenten som är vägledande för övriga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fig. 5 Relationsschema analyserade dokument 

 

I följande avsnitt kommer de olika dokumenten att presenteras ett och ett tillsammans med de 

främsta lärdomarna från textanalysen som skett enligt metod och frågor presenterat i avsnitt 

2.5.1.  

 

4.3.1 RIKARE – En hållbar tillväxtstrategi till år 2021 

Huvuddokumentet för Sundsvalls kommuns hållbarhetsarbete är som tidigare nämnt dess 

strategi för hållbar tillväxt – RIKARE – En hållbar tillväxtstrategi till år 2021. Bokstäverna i 

ordet RIKARE står för kommunens olika fokusområden i hållbarhetsarbetet vilka är: 

Relationer, Infrastruktur, Kompetens, Attraktivitet, Region och Effektiv kommun. I 

dokumentet presenteras varje ledord med en förklaring till varför ledordet är viktigt för en 

hållbar tillväxt och vilka främsta utmaningar som finns inom området. Under varje ledord 

finns ett antal underrubriker som formulerar mål vilka syftar till att förklara och konkretisera 

ledorden. För varje mål finns ett stycke där följande punkt hanteras: Framgångsfaktorer - 

Vilka aktiviteter, arbetssätt och beteenden leder oss fram till målet? 
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Strukturen i strategin framstår som väl genomtänkt och har ett tydligt fokus mot att försöka 

föra ner målen på en konkret genomförande-nivå kan ses där övergripande ledord arbetas ner 

till specifika mål och konkreta riktlinjer för genomförande. Den återkommande punkten där 

framgångsfaktorer för varje mål lyfts fram och diskuteras bidrar starkt till detta intryck. I 

början av strategidokumentet presenteras de tre faktorerna som diskuteras under punkten 

framgångsfaktorer på följande vis: 

 

 Aktiviteter: Saker vi gör enligt politiska beslut i vår styrprocess Mål- och resursplan, i projekt, i 

huvudprocesser och stödsprocesser 

 Arbetssätt: Sätt vi gör saker på som består av verktyg, modeller, verksamhetsutveckling, 

processledning, rutiner 

 Beteende: Hur vi är med varandra som är kommunikation, förhållningssätt, gemensamma 

värderingar som mod, helhetssyn, öppenhet 

(Sundsvalls kommun, RIKARE – En hållbar tillväxtstrategi till år 2021, 2012, s. 7) 

 

Det kan trots tydligheten i denna nerbrytning av tillvägagångssättet för att nå ett mål till viss 

del ifrågasättas hur lätt det egentligen är att formulera denna typ av väldigt konkreta riktlinjer 

på en strategisk nivå och svara på frågan vilka aktiviteter, arbetssätt och beteenden som leder 

till att målen uppfylls. Nedan följer ett exempel på ett svar under ledordet Infrastruktur och 

målet Hållbara transporter på frågan Framgångsfaktorer - Vilka aktiviteter, arbetssätt och 

beteenden leder oss fram till målet?  

 

Då vinsterna med hållbara transporter kommer att kunna hämtas hem först på relativt lång sikt, krävs 

incitament och åtgärder som stimulerar en långsiktigt hållbar omställning av transporter och 

transportsystem. 

 

Ett exempel på sådana incitament är: 

- Kompetensuppbyggnad 

- Hållbar och innovativ upphandling 

- Gång, cykelvägar, kollektivtrafik, trafiksäkerhet 

- Samverkan och profilering inom projekt som exempelvis nu pågående projekt som Green Highway 

och BioFuel Region 

(Sundsvalls kommun, RIKARE – En hållbar tillväxtstrategi till år 2021, 2012, s. 14) 

 

Dessa framgångsfaktorer kan anses till viss del vaga och lämnar en hel del frågetecken. De 

fyra punkter som presenteras beskrivs vara exempel på incitament som ska stimulera till en 

långsiktig omställning till hållbara transporter, men för att vara en konkretisering av målet 

hållbara transporter kan de tyckas sakna konkret innebörd. Exempelvis går det att fundera 

över var kompetensuppbyggnaden ska ske, var är det viktigast att sprida kunskap om hållbara 

transporter? Vad innebär en hållbar och innovativ upphandling och när och hur ska dessa 

rutiner arbetas fram? Proriteringen av gång-, cykelvägar, kollektivtrafik och trafiksäkerhet 

skulle kunna hänvisas vidare till kommunens översiktsplanering för att ett starkare uttalande, 
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men är trots allt i sig ett tydligt politiskt ställningstagande i strategin. Den sista punkten kan 

anses vara en tydlig riktningsgivare mot att aktivt söka efter projekt som syftar till att skapa 

hållbara transporter, men kanske skulle en ytterligare konkretisering kunna uppnås på denna 

punkt om även ett ställningstagande att undvika projekt som konkurrerar med hållbara 

transportsystem presenterats. Vad som menas med själva formuleringen ”hållbara transporter” 

definieras av kommunen i det inledande stycket av avsnittet kring infrastruktur, men i termer 

av ”hållbara kommunikationer”: 

 

Med hållbara kommunikationer menas att allt av socialt och ekonomiskt värde som ska förflyttas från en 

punkt till en annan ska förflyttas på ett sätt så att energi- och materialanvändning samt miljö- och 

hälsopåverkande utsläpp minimeras.  

 (Sundsvalls kommun, RIKARE – En hållbar tillväxtstrategi till år 2021, 2012, s. 11) 

 

Här syns tydligt viljan att konkretisera och förklara begreppen som används, men trots detta 

ger denna mening stort tolkningsutrymme och handlingsfrihet. När ord som ”minimeras” 

används blir detta en bedömningsfråga i varje enskilt fall där det blir svårt att avgöra om alla 

insatser för att säkerställa inriktningen verkligen har gjorts, eller om en viss insats har gjorts 

bara för att kunna bocka av att det ska gå att säga att utsläppen minimerats.  

  

Dessa svårigheter med att verkligt konkretisera vad som faktiskt menas med de ledord och 

mål som sätts upp i strategin återkommer på fler ställen i dokumentet. Ytterligare ett exempel 

är exempelvis under ledordet Region där resonemang förs kring kommunens regionala roll i 

den globala konkurrensen som beskrivs idag finnas mellan regioner istället för länder. I detta 

sammanhang beskrivs kommunens förmåga att samverka och mobilisera utveckling i 

regionen ytterst viktigt för att styra utvecklingen mot hållbarhet. De delmål som finns under 

detta ledord är: Regionalt ledarskap, Stärk regionens tillväxtmotor och Regionförstoring 

(Sundsvalls kommun, RIKARE – En hållbar tillväxtstrategi till år 2021, 2012, s. 22-24). 

Under punkten med framgångsfaktorer under delmålet Stärk regionens tillväxtmotor återfinns 

följande åtgärder: 

 

Sundsvalls kommun har i sin roll som tillväxtmotor ett uppdrag att underlätta införande och utveckling 

av förtroendeskapande arbete och gemensamt lärande i regionen. Det är av gemensamt intresse att kärna 

och omland stärks utifrån sina förutsättningar så att individer och företag kan erbjudas kompletterande 

boende- och livsmiljöer i olika prislägen inom regionen, med goda kommunikationer till och från 

kärnan. Detta kan innebära att några kommuner i Sundsvallsregionen i framtiden får en ännu tydligare 

roll som boende- och fritidskommuner. 

 (Sundsvalls kommun, RIKARE – En hållbar tillväxtstrategi till år 2021, 2012, s. 23) 

 

I denna passage tar Sundsvalls kommun en tydlig roll i som ledande kommun i regionen och 

skriver uttalat att övriga kommuner i regionen är beroende av Sundsvall för att överleva. Detta 

kanske är tydligast i en formulering i stycket innan det ovan återgivna som lyder ”Utan 

närheten till Sundsvall skulle situationen för kranskommunerna med stor sannolikhet ha varit 
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ännu dystrare” (Sundsvalls kommun, 2012, s. 23). I detta sammanhang hade det varit 

intressant att veta mer om vad kommunen menar med ”underlätta införande av 

förtroendeskapande arbete och gemensamt lärande i regionen” som det skrivs om som en 

framgångsfaktor i citatet på föregående sida. Det är i texten inte helt tydligt hur kopplingen 

mellan en förstärkning av regionkärnan och en hållbar tillväxt ser ut, utan detta känns som ett 

antagande som finns med i bakgrunden att en växande stad är det som anses hållbart. En 

längtan efter ett starkare regionalt ledarskap syns på flera ställen under detta ledord vilket 

kanske kan ha sin förklaring i den regionala organisationen där länsstyrelsen idag har det 

regionala utvecklingsansvaret, istället för det kommunala förbundet som i många andra 

svenska regioner. Oavsett varför det trycks hårt på den regionala betydelsen av Sundsvall i 

strategin för hållbar tillväxt så kan det konstateras att det inte riktigt är tydligt hur denna vilja 

att leda regionen ska omsättas till praktisk handling.  

 

En viktig passage i strategidokumentet RIKARE är kapitel 2 där kommunen specificerar vad 

som menas med hållbar tillväxt. Kapitlet går under namnet Vår syn på hållbar tillväxt och där 

beskrivs tydligt vilka avväganden och generella ställningstaganden som kommunen gör i 

frågan om vad en hållbar utveckling innebär. Detta ställningstagande återges i sin helhet 

nedan och sätts i kapitel 5 i relation till de definitioner av hållbar utveckling som framkommit 

vid analysen av övriga dokument:  

 

Kommunen har i uppdrag att förbättra välfärden och livskvaliteten för nuvarande och kommande 

generationer Sundsvallsbor, men också ett ansvar att bidra till att bevara jordens förmåga att uppehålla 

liv med hela dess mångfald. Sundsvalls kommun har därför valt att ta fram en hållbar tillväxtstrategi. 

Ambitionen är att stärka de positiva sambanden som finns mellan ekonomisk, social och ekologisk 

utveckling, där en hållbar utveckling är en viktig konkurrensfaktor för Sundsvalls fortsatta 

ekonomiska utveckling. Hållbar tillväxt innebär att alla våra resurser växer. En hållbar tillväxt innebär 

värdeutveckling inom: 

 

- Humankapital - människors utbildning, färdigheter, talanger, kompetenser och hälsa, 

- Ekologiskt kapital – naturresurser och ekosystemstjänster inom biosfär och ekosystem, 

- Socialt kapital -tillit och värdeskapande relationer mellan människor i grupper eller nätverk av olika 

slag och 

- Ekonomiskt kapital - värdeökningen av produktionen (BNP). 

 

Höga nivåer av socialt kapital leder till högre ekonomisk tillväxt, mindre brottslighet, mer jämlika 

förutsättningar och demokratiskt inflytande, samt egen försörjning och hälsa. En ekonomisk tillväxt till 

varje pris urholkar mänskliga och ekologiska resurser, vilket krymper möjligheterna till fortsatt 

ekonomisk tillväxt. Att utveckla ett samhälle hållbart är därför den enda vägen till en hållbar ekonomisk 

tillväxt. 

(Sundsvalls kommun, RIKARE – En Hållbar tillväxtstrategi till år 2021, 2012, s. 4, uppsatsförfattarens 

fetmarkering) 

 



35 

Dessa ord ger en tydlig fingervisning om vilken syn på hållbarhet som driver 

hållbarhetsarbetet i kommunen och resten av strategin. Hållbar utveckling definieras genom 

de tre klassiska dimensionerna och utvecklas genom att hänvisa vidare till begreppet hållbar 

tillväxt. Tillväxtbegreppet breddas till att inte endast innebära ekonomisk tillväxt genom att 

ange de olika kapitalvarianterna vilka bygger på alla tre dimensioner i hållbarhetsbegreppet. 

Det sista avsnittet i ovan presenterade text ur strategin kan dock anses spegla en viss 

prioriteringsordning mellan de olika typerna av kapital och hållbarhetsdimensionerna. Detta 

då berättigandet för social- och ekologisk hållbarhet motiveras genom att en hållbar 

ekonomisk tillväxt blir omöjlig utan de två övriga parametrarna. Denna typ av resonemang 

där en av hållbarhetsdimensionerna pekas ut som syfte och de andra som medel kan anses 

väcka intressanta frågor kring hur hållbarhet av kommunen definieras och verkställs. En 

inriktning mot att hållbarhet här definieras i nära relation till ekonomisk tillväxt kan utläsas. 

 

Under ledordet Attraktivitet förstärks denna bild av vilka ideal och värderingar som till viss 

del styrt framtagandet av strategin. Nedan redovisas hela det inledande stycket på kapitlet 

kopplat till attraktivitet för att skapa en bild av dels hur detta ideal tar sig uttryck, men även 

för att visa hur motiveringen av ledorden går till:  

 

Attraktivitet - Varför väljer vi att besöka, flytta till, eller etablera ett företag på en viss plats? Vad gör 

en plats attraktiv? Attraktivitet är en kombination av konkurrensfördelar som i sin helhet skapar en 

positiv inställning och association till platsen som helhet. Det utgår väldigt mycket från vår egen 

inställning till den plats vi lever på.  

 

Varför är attraktivitet viktigt för hållbar tillväxt? En attraktiv region har en intressant och lovande 

framtid. Om Sundsvall uppfattas som attraktivt är det lättare att motivera människor, företag och 

investeringar att välja Sundsvallsregionen istället för en annan plats. Attraktivitet är också starkt 

associerat med framtidstro och kreativitet. En sådan plats utvecklas hållbart och attraherar framtida 

generationer.  

 

Utmaningar - Vi har flera outnyttjade styrkeområden som skulle kunna stärka regionens attraktivitet. 

Regionen har som helhet goda förutsättningar för människor att leva det goda livet. Vi måste bli bättre 

på att ta vara på och kommunicera dessa styrkeområden.  

(Sundsvalls kommun, RIKARE – En Hållbar tillväxtstrategi till år 2021, 2012, s. 17) 

 

Kopplingen som görs mellan hållbarhet och attraktivitet är inte helt tydlig i detta avsnitt. 

Attraktivitet beskrivs som en kombination av olika konkurrensfördelar, vilket snarare kopplar 

an till tillväxttanken i strategin, snarare än hållbarhetstanken. Framför allt är det i 

motiveringen av varför attraktivitet är viktigt för en hållbar tillväxt som vissa oklarheter kan 

utläsas i varför attraktivitet finns med som ett av de viktigaste ledorden i strategin. Ett 

antagande om att en attraktiv plats (attraktiv i bemärkelsen att den lockar människor, företag 

och investeringar) utvecklas hållbart som av sig självt finns här uttalat.  
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Vidare i kapitlet som berör ledordet attraktivitet beskrivs de olika delmålen inom temat, vilka 

är Norrlands huvudstad, En livsmiljö i toppklass, Klimatsäkert samhälle och För den kreativa 

klassen. Här fortsätter till viss del förvirringen om ledordets roll i strategin då dessa måls 

koppling till hållbarhet inte är uppenbar. Det mål som kanske känns lättast att koppla samman 

med hållbarhetstanken är Klimatsäkert samhälle, men valet att placera denna punkt under 

ledordet Attraktivitet är lite svårt att förstå. Nedan redovisas en av framgångsfaktorerna som 

beskrivs under målet: 

 

Genom god samhällsplanering förebyggs och minskas samhällets sårbarhet för olika typer av 

väderhändelser. Det gäller i första hand att anpassa om och nybyggnation av dagvattensystemet till 

större vattenflöden, men det räcker inte. Vid extrema skyfall måste vi också få undan vatten snabbt på 

annat sätt än via dagvattensystemet utan att det vållar skador på bebyggelse, verksamheter, miljön eller 

utgör fara för allmänheten.  

(Sundsvalls kommun, RIKARE – En Hållbar tillväxtstrategi till år 2021, 2012, s. 20) 

 

Det faktum att detta mål ligger under ledordet attraktivitet kan kanske säga en del om vilka 

idéer som i förarbetet till RIKARE har dominerat. Ovan återgivna citat visar på ett relativt 

konkret och brådskande resonemang kring klimatanpassningsfrågan, men känslan blir att detta 

nästan bagatelliseras när målet ligger under attraktivitet. Att beskriva 

klimatanpassningsfrågan som en attraktivitetsfråga förstärker bilden av att tillväxttanken varit 

styrande i framtagandet av strategin.  

 

Under ledordet attraktivitet finns inte bara otydligheter kring vilken betydelse ledordet har för 

hållbar tillväxt, utan även till viss del en motsättning till en del av syftet med strategin. Detta 

då delmålet att utveckla Sundsvall För den kreativa klassen skulle kunna bedömmas gå mot 

den sociala dimensionen i hållbarhetsfrågan. Under punkten Framgångsfaktorer - Vilka 

aktiviteter, arbetssätt och beteenden leder oss fram till målet? skrivs: 

 

Sundsvallsregionens och framför allt Sundsvalls stadsplanering kommer att ha en stor betydelse för den 

framtida utvecklingen och påverka näringslivets rekryteringsmöjligheter. Att bygga och utveckla 

Sundsvall för den ”kreativa klassen” innebär att balansera stadsutvecklingen mellan olika intressen och 

behov. Prioriterade målgrupper fram till 2021 är ungdomar, barnfamiljer och den kreativa klassen. 

(Sundsvalls kommun, RIKARE – En Hållbar tillväxtstrategi till år 2021, 2012, s. 21) 

 

I anslutning till detta avsnitt finns även en definition av vad som menas med den kreativa 

klassen i strategin: ”Den kreativa klassen, det vill säga kunskapsarbetarna går att finna inom 

en rad olika industrier, exempelvis forskning, teknologi, konst, kultur och underhållning (…)” 

(RIKARE, s. 21). Att i strategin peka ut denna grupp av människor som extra viktiga för 

tillväxten i kommunen kan anses problematiskt då dessa egenskaper och yrken kan kopplas 

samman med en viss samhällsklass. Kommunens val att ha med detta delmål i strategin kan 

ifrågasättas då strategins genomförande skulle kunna sägas gynna denna specifika grupp i 
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samhället, vilket kanske snarare skapar en ojämlik kommun än hållbar utveckling. Återigen 

kan här en prioritering av tillväxtfrågan före hållbarhetsfrågan utläsas.  

 

Vid flera tillfällen i strategin beskrivs att ett långsiktigt perspektiv ska vägas in i beslut och 

prioriteringar. I det sista avsnittet i RIKARE som berör genomförandet av strategin skrivs 

detta: 

 

Målbilden för den hållbara tillväxtstrategin beskriver hur kommunens förtroendevalda vill att Sundsvall 

ska se ut år 2021. Målbilden består av partigemensamma prioriteringar som kräver ett långsiktigt och 

samlat arbete över nämnds- och bolagsgränser. Strategin RIKARE är Sundsvalls kommuns svar på hur 

hela kommunkoncernen ska arbeta och tänka långsiktigt i de egna verksamheterna för att kunna nå 

uppställda mål.  

(Sundsvalls kommun, RIKARE – En Hållbar tillväxtstrategi till år 2021, 2012, s. 27)  

 

Målbilden som omtalas visas nedan och är en sammanfattning av ledorden och dess 

underliggande mål:  

 

Fig. 6 Målbild för Sundsvalls kommun ur RIKARE – En Hållbar tillväxtstrategi till år 

2021, s. 5. 

 

 

Det är intressant att fundera över hur ett långsiktigt perspektiv praktiskt tillämpas i den 

kommunala organisationen och hur avgränsningen mellan vad som räknas som ett kort- 
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respektive långt perspektiv får för betydelse för hur stratgin tillämpas. I slutet av 

strategidokumentet finns en lista över konkreta åtgärder som ska införas för att genomföra 

strategin. I denna lista läggs stor vikt läggs vid kommunens två typer av mål- och 

resursplaner. I åtgärdslistan fastställs att en mål- och resursplan över en mandatperiod ska tas 

fram av kommunfullmäktige, vilken sedan ska brytas ner och tillämpas i ettåriga mål- och 

resursplaner i varje facknämnd. Dessa två typer av styrdokument från politiskt håll ska sätta 

riktningen för kommunens verksamhet (Sundsvalls kommun, RIKARE – En Hållbar 

tillväxtstrategi till år 2021, 2012, s. 29). Det långa perspektivet skulle i detta fall alltså tolkas 

vara konkret fyra år. Dock ska inte strategins roll som kommunikationsverktyg och gemensam 

vision förringas i det långsiktiga perspektivet fram till år 2021 som rubriken på dokumentet 

säger, men i listan med konkreta åtgärder begränsas alltså långsiktigheten till en 

mandatperiod.  

 

I denna analys har en prioritering för ekonomisk tillväxt kunnat utläsas vid flertalet passager i 

RIKARE, men det finns också avsnitt där kommunen hanterar just denna fråga och beskriver 

en annan inriktning som önskvärd. Det är framförallt under ledordet Effektiv kommun som en 

annan sida kan ses. Där beskrivs bland annat att en av de största utmaningarna med arbetet för 

en hållbar tillväxt i kommunen är att prioritera långsiktiga vägval, som i det korta perspektivet 

kan upplevas få negativa konsekvenser i den dagliga verksamheten (Sundsvalls kommun, 

RIKARE – En Hållbar tillväxtstrategi till år 2021, 2012, s. 24). Under detta avsnitt finns 

bland annat delmålet Ökad värdeorientering som syftar till att lyfta hur kommunen ska kunna 

skapa mervärde för dem de är till för. En åtgärdslista för att göra detta prestenteras under 

framgångsfaktorer:  
 

- Att utveckla verksamheters processer, att sätta mål för processerna med hjälp av en gemensam 

”verktygslåda”, 

- Att tänka processer utifrån behov och inte utifrån organisation, 

- Att få mer kunskap om behoven med hjälp av gemensam metodik, 

- Att hela tiden sträva efter helhetssyn och finna möjliga förbättringar, 

- Att känna till och använda bästa och ”renaste” teknik och arbetssätt, 

- Att sluta göra sådant som inte ger ett mervärde till dom vi är till för. 

(Sundsvalls kommun, RIKARE – En Hållbar tillväxtstrategi till år 2021, 2012, s. 25) 

 

Flera av dessa riktlinjer visar på en vilja att tänka bortom ekonomiska ramar för att närma sig 

hållbarhet. Det som dock är slående att de åtgärder som ovan presenteras kanske snarare är 

vad som vill uppnås, inte hur åtgärderna ska uppnås. Att ställa om en hel organisation till att 

tänka och prioritera utifrån värden och behov istället för kanske ekonomisk effektivitet är 

antagligen ingen lätt uppgift, men att ytterligare konkretisera hur och i vilka sammanhang 

som dessa insatser ska läggas borde föra intentionen närmare en praktisk implementering än 

dessa löst formulerade viljeriktningar. I avsnittet som hanterar ökad värdeorientering beskrivs 

att syftet med målet är att skapa mervärde för kommunens invånare, vilket också kan anses ge 
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en viss tillämpningssvårighet då detta bygger på att det finns en gemensam bild i kommunen 

om vad som ger människor mervärde.  
. 

 

 

De huvudsakliga inriktningarna och tankemönstren som framgår i strategin RIKARE efter 

utförd textanalys är: 

 

 Hållbar utveckling motiveras genom att det är det enda alternativet för att fortsätta ha tillväxt. 

Hållbar ekonomisk tillväxt (syfte) kan endast ske genom en helhetsbild på hållbarhet där även 

humankapital, socialt kapital och ekologiskt kapital (medel) värnas och växer. 

 En vilja till ökad värdeorientering och medvetenhet om att långsiktigt hållbara lösningar inte alltid 

är de som ger störst vinst direkt. Långsiktighet konkretiseras till en mandatperiod för vidare 

tillämpning av strategin, medan själva strategin tar sikte på år 2021.  

 Strategin ges stor vikt i att kommunicera ut hållbarhetstanken i kommunens organisation och 

formuleringar från RIKARE ska användas i efterföljande policydokument.  

 

4.3.2 Översiktsplan Sundsvall 2021 

Den nu gällande översiktsplanen i Sundsvalls kommun antogs år 2014 och ersatte den tidigare 

planen från år 2005 (Sundsvalls kommun, Översiktsplan Sundsvall 2021, 2014, s. 4). Planen 

består av dels den kommunövergripande översiktsplan som nedan analyseras, men även en 

hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (analyseras i nästa avsnitt), en 

samrådsredogörelse, utlåtande efter utställning och länsstyrelsens granskningsyttrande. Till 

översiktsplanen hör även ett antal fördjupningar och tematiska tillägg (FÖP respektive TÖP) 

som togs fram inom den äldre översiktsplanen men som ansågs fortsatt gälla när den nya 

antogs.  Översiktsplanen redovisas även i en digital karta på kommunens hemsida (Sundsvalls 

kommun, Översiktsplan Sundsvall 2021, 2014, s. 6-7).   

 

Sundsvalls kommuns översiktsplan är indelad i olika avsnitt som hanterar olika fokusområden 

där en del hanterar centrala staden, en del tätorten och inlandet respektive kustlandet. Det 

inledande kapitlet för själva planförslaget innehåller generella riktlinjer för hela kommunen 

och består av olika avsnitt för vilket varje en vision och ett antal riktlinjer redovisas. En 

övergripande målsättning för planarbetet i kommunen är att bidra till att nationella miljö- och 

folkhälsomål uppfylls. En prioritering har dock gjorts mellan de nationella miljömålen där 

kommunen särskilt arbetar för att uppnå målen begränsad klimatpåverkan, frisk luft, god 

bebyggd miljö, giftfri miljö, rent vatten och god avfallshantering. En viktig åtgärd för att göra 

detta är att för varje område där en nyexploatering föreslås göra en bedömning av hur väl 

förslaget uppfyller tankarna i hållbarhetsstrategin RIKARE, kommunens definition av 

hållbarhetsbegreppet och de nationella miljömålen. Denna bedömning görs i översiktsplanen 

utifrån ett antal indikationer, vilka även beskrivs ska inarbetas i kommunens fortsatta 

planering genom användningen av en ”hållbarhetsros” (Sundsvalls kommun, Översiktsplan 

Sundsvall 2021, 2014, s. 12-14). 
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Fig. 7 Exempel på hållbarhetsros för en fördjupad översiktspan som presenteras i 

Översiktsplan Sundsvall 2021, s. 14 

 

Hållbarhetsrosen består av ett antal olika indikationer som har bedömts återspegla 

kommunens intentioner, vilka återfinns i hållbarhetsbedömningen och 

miljökonsekvensbeskrivningen som gjorts i samband med översiktsplanens framtagande. Vad 

gäller de begrepp som finns i hållbarhetsrosen kan de tyckas breda och aningen svårtolkade. 

Att fylla i en figur enligt dessa begrepp kan tyckas något spekulativt, men kanske är dess 

funktion som dialogverktyg övervägande och viktig i en planprocess. Följande citat kommer 

från det stycke i översiktsplanen där hållbarhetsrosen presenteras: 

 

Sundsvalls kommun har tagit fram ett verktyg för att bedöma om planer är hållbara. Verktyget kallas 

hållbarhetsrosen och samlar ett antal indikatorer som tillsammans visar om ett planförslag är ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt hållbart. 

(Sundsvalls kommun, Översiktsplan 2021, 2014, s. 12-13)   

 

Det är kanske i dessa formuleringar som de största problemen med hur beskrivningen av 

användandet av hållbarhetsrosen ligger, när det så tydligt skrivs att rosen ska ses som en 

garant för att planen som den används på är hållbar. På detta sätt kan rosen användas för att 

stärka förtroendet för en plan som kanske inte egentligen är hållbar i önskad utsträckning.  

 

Detta resonemang kring hållbarhetsrosen kopplar nära an till definitionen av hållbarhet i 

översiktsplanen då det är denna som rosen ska förhållas till i efterkommande planering. 

Följande resonemang redovisas i översiktsplanen: 

 

Begreppet hållbar betyder inom samhällsplaneringen en god avvägning mellan ekonomiska, sociala och 

ekologiska faktorer. Det kan exempelvis handla om att planera hållbart resande, en hållbar 
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bebyggelsetillväxt eller hållbart nyttjande av våra naturresurser. I översiktsplanen gäller det att göra 

avvägningar mellan markanvändningsintressen och att ta fram riktlinjer som sammantaget leder mot ett 

hållbart samhälle och en sund tillväxt inom Sundsvalls kommun. Detta arbetar man inte bara med i 

Sundsvall utan i hela landet och internationellt, men med lite olika inriktning och benämningar.  

(Sundsvalls kommun, Översiktsplan 2021, 2014, s. 12)   

 

I samband med detta illustreras begreppet med en cirkelmodell med de tre dimensionerna 

överlappande (se liknande illustration på sidan 24 i denna uppsats). Till viss del kan denna 

definition anses sakna en egentlig tolkning av själva hållbarhetsbegreppet. När de tre 

dimensionerna ska exemplifieras görs detta genom att ta upp ”hållbart resande, en hållbar 

bebyggelsetillväxt och hållbart nyttjande av naturresurser”. Detta kan anses problematiskt då 

dessa exempel egentligen inte säger något mer om vad som anses hållbart. Även 

formuleringen ”en sund tillväxt” lämnar utrymme för tolkningar och skapar frågor om vad 

som anses vara sunt. Till viss del kan denna vaga precisering av vad som är hållbart i 

översiktsplanen troligen härledas till det separata dokumentet med en hållbarhetsbedömning 

och miljökonsekvensbeskrivning som helt fokuserar på denna fråga.  

 

I översiktsplanens inledning beskrivs även att Sundsvalls kommun vill vara föregångare med 

att omsätta mål och strategier i handlingar. För att göra detta beskrivs det behövas en tydlig 

politisk vilja att prioritera hållbar tillväxt och att översiktsplanen försöker lyfta fram de 

planeringsinriktningar som bedöms leda vatten- och markanvändningen åt rätt håll 

(Sundsvalls kommun, Översiktsplan Sundsvall 2021, 2014, s. 12). En av åtgärderna som 

anges bidra till den hållbara inriktningen i översiktsplanen är att tanken om att förtäta, eller att 

”bygga staden inåt”, vilken fastställs som högsta prioritet i planeringen av nya bostäder och 

verksamheter. Förtätning är ett genomgående tema i översiktsplanen och anges som inriktning 

både i centrala delar av staden Sundsvall och inom mindre orter i kommunen. I det inledande 

kapitlet där målen för översiktsplanen presenteras nämns förtätning uttalat som en viktig 

insats under två av de sex målen nämligen Företagsutveckling i strategiska lägen och 

Hållbart resande och hållbara godstransporter (Sundsvalls kommun, Översiktsplan 

Sundsvall 2021, 2014, s.15-17). När sedan avsnittet där inriktningen för kommunens tätort 

presenteras finns förtätningstanken med som ett eget avsnitt. Där beskrivs hur och var 

förtätningen ska ske. Det finns en ruta som heter ”Tänk på att!” där följande punkter 

återfinns: 

 

- Förtäta i enlighet med befintlig struktur som exempelvis kvartersmönster och infrastruktur. 

- Stenhammaren inom riksintresset Centrala Sundsvall med träbebyggelse, karaktäristiska uthus och 

trädgårdar ställer höga krav på stadsbyggnad och arkitektur vid eventuella kompletteringar. Se 

vidare i Stadsmiljöprogrammet från 2002. 

- Parker är värdefulla miljöer för stadens invånare och viktiga platser för lek, rekreation och möten. 

- Bra balans behövs mellan kontor och bostäder. Det innebär i dagsläget ett behov av ökat antal 

bostäder genom omvandling och förtätning med bostäder centralt i Sundsvall. 
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- Förtätning i trafiknära lägen måste föregås av bedömningar av trafikbullernivåer och risk för 

överskridande av miljökvalitetsnormer för luftkvalitet. 

- Handel och service bör utvecklas integrerat med bostadsbebyggelsen i centrala Sundsvall. 

- Tidigare verksamheter kan ha medfört markföroreningar. 

- Dagvattenhanteringen är en viktig fråga vid förtätning. Stadens parker kan bidra med utrymme för 

dagvatten samt bidra till biologisk mångfald och klimatutjämning. 

 (Sundsvalls kommun, Översiktsplan Sundsvall 2021, 2014, s. 56). 

 

På samma sida redovisas även vilka konsekvenser en förtätning av staden förutses få:  

 

Utveckling och utbyggnad av både bostäder och verksamheter i centrala lägen medför korta resor till 

service, handel, arbetsplatser. Alltså en bra utgångspunkt för kollektivtrafikförsörjning och gång- och 

cykeltrafik. Inga grönområden behöver tas i anspråk i större skala vid förtätning. Förutom de 

ekonomiska fördelarna med att nyttja befintlig infrastruktur och öka serviceunderlaget finns även 

positiva sociala effekter. Med en blandning av boende och verksamheter blir invånarna en del av samma 

stadsliv. Särskilt problem med luftföroreningar, marföroreningar och buller måste hanteras. 

Stadens kulturmiljöer kan påverkas av nya bebyggelsekaraktärer. Tät bebyggelse medför ett ökat 

behov av dagvattenhantering.  

(Sundsvalls kommun, Översiktsplan Sundsvall 2021, 2014, s. 56, uppsatsförfattarens fetmarkering). 

 

I denna beskrivning av konsekvenserna med förtätningsidealet finns ett antal beståndsdelar 

som är intressanta att diskutera. För det första är det ett lite svårbedömt uttalande att inga 

grönområden behöver tas i anspråk i någon större skala vid en förtätning av staden. Frågan 

blir vilka områden som då är tänka för nybyggnation? Kanske finns det i staden tillräcklig 

redan bebyggd mark för att behovet av nybyggnation kan tillgoses utan att ta grönytor i 

anspråk, eller så räknas de mindre grönområdena i staden inte vara ”i större skala”. En 

definition av vad som menas med förtätning i kommunens fall eftersöks. Vad gäller de 

negativa konsekvenserna av förätning lyfts här luftföroreningar, buller och markföroreningar, 

påverkan på kulturmiljön och svårigheter med dagvattenhantering upp, men skjuts upp till 

kommande planering genom riktlinjer i ”tänk på att”-rutan. Det som dock kan anses saknas är 

en avvägning och diskussion mellan dessa negativa konsekvenser och de positiva 

konsekvenser som lyfts fram.  

 

Vad gäller den huvudsakliga implementeringen av målbilden för strategin för hållbar tillväxt 

beskrivs ske på olika sätt inom de olika fokusområdena inom respektive kapitel med 

hänvisning till områdenas olika planeringssituation och förutsättningar (ÖP2021 s. 13). När de 

olika ledorden (eller strategiområdena) diskuteras i översiktsplanen skrivs:  

 

 

Vissa strategiområden berör den fysiska planeringen i högre grad än andra, t.ex. infrastruktur. Andra 

strategiområden som t.ex. kompetens hanteras i huvudsak i andra styrdokument och forum. Strategin 
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beskriver också hur vi ska agera och samverka i relation med vår omgivning. Detta har utgjort en grund 

för hur vi genomfört processen med att arbeta fram översiktsplanen. 

(Sundsvalls kommun, Översiktsplan 2021, 2014, s. 12-13)   

 

Intressant här är hur dels vissa ledord väljs bort i tillämpningen i översiktsplanen, men och 

också hur strategin beskrivs innehålla ett generellt förhållningssätt som anammats genom 

översiktsplaneprocessen. Detta skulle kunna innebära att de punkter som ingår i de 

strategiområden som inte direkt förs vidare och tas hänsyn till i de riktlinjer och förslag som 

översiktsplanen föreslår, anses tillgodosedda inom processen i översiktsplanen. Detta 

förhållningssätt bygger dock på att även kommande processer som utgår från översiktsplanen, 

även de stäms av mot hållbarhetsstrategins riktlinjer på en bredare front. Vidare i stycket som 

behandlar översiktsplanens relation till strategin för beskrivs de målsättningar från RIKARE 

som anses vara extra viktiga och grundläggande för kommunens planarbete. Dessa är:  

 

 Attraktiva boendemiljöer för 100 000 invånare 2021 

 Företagsutveckling i strategiska lägen  

 Vidareutveckla Sundsvalls kvaliteter 

 En stark region med goda kommunikationer  

 Hållbart resande och hållbara godstransporter  

 En livsmiljö i världsklass  

(Sundsvalls kommun, Översiktsplan Sundsvall 2021, 2014, s. 15-17)   

 

För att sammanfatta analysen av Sundsvalls kommuns översiktsplan från år 2014 så kan två 

citat från kapitel där målen för kommunens översiktsplanering presenteras sägas ge en tydlig 

inriktning för kommande planering. Båda citaten skrivs under målet En livsmiljö i toppklass:  

 

Där konflikter finns mellan markbehov för exempelvis industri, boende, rekreation och naturmiljö ska 

långsiktiga avvägningar göras med fokus på hållbarhet.  

(…) 

Det är en självklarhet att väga in allmänna intressen som miljöaspekter, resursförbrukning, sociala 

aspekter, trygghet, hälsa, klimataspekter och säkerhet när planförslag tas fram och dess olika alternativ 

utvärderas, oavsett om förslagen avser bostadsbebyggelse, trafiksystem, rekreationsytor eller något 

annat.  

(Sundsvalls kommun, Översiktsplan Sundsvall 2021, 2014, s. 17)   

 

 

Dessa ställningstaganden bäddar för en kraftfull hållbarhetsinriktad planering och utveckling 

av den fysiska miljön i kommunen. Dock krävs förutsättningen att samtliga tjänstemän och 

politiker som är inblandade i situationer där dessa konflikter och avvägningar uppstår är väl 

insatta i vad kommunen menar med hållbarhet, samt har kunskap om de allmänna intressen 

som räknas upp.  
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4.3.3 Hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning – Översiktsplan Sundsvall 2021 

Hållbarhetsbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning är framtagna och utförda av 

Sweco Architects i Falun. En arbetsgrupp för Översiktsplan Sundsvall 2021 har sedan 

kompletterat bedömningarna och beskrivningarna (Sundsvalls kommun, 

Hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning, 2014, baksida försatsblad). 

Dokumentet är uppdelat i en hållbarhetsbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning där 

planalternativet jämförs med ett nollalternativ vilket innebär att den tidigare antagna 

översiktsplanen från år 2005 fortsätter att gälla. Hållbarhetsbedömningen utgör översiktsplanens 

totala konsekvensbedömning i plan-och bygglagens mening, vilket krävs att en översiktsplan 

presenterar. Miljökonsekvensbeskrivningen tar upp de frågor som bedöms kunna innebära en där 

en betydande miljöpåverkan utifrån utgångspunkterna: Påverkan på högt värderade naturmiljöer 

(riksintressen och naturreservat), påverkan på högt värderade miljöer för rekreation och friluftsliv 

(riksintressen) och påverkan på högt värderade kulturmiljöer (riksintressen och fornlämningstäta 

områden) (ibid, s. 5).  

 

I detta dokument finns en tydlig definition av hållbar utveckling de tre 

hållbarhetsdimensionerna tas upp och definieras var för sig. Det ges en beskrivning av vilka 

parametrar och frågor som räknas in under respektive hållbarhetsdimension samt en 

bedömning av hur ÖP2021 i jämförelse med nollalternativet uppfyller frågorna. Nedan 

redovisas ett exempel för hur Ekologisk hållbarhet definieras:   

 

Definition/Avgränsning: Bedömningen av Ekologisk hållbarhet omfattar följande av kommunen 

framtagna kriterier: Landskapsanpassning, Natur och biologisk mångfald, Kretsloppslösningar och 

minskad klimatpåverkan, Hushållning med naturresurser, Närhet (minskat transportbehov), Miljövänliga 

transporter, Folkhälsa samt Säkerhet. 

Bedömning: Sammantaget verkar planalternativet för god ekologisk hållbarhet i högre grad än 

nollalternativet, främst genom att den bebyggelseutveckling som föreslås är inriktad på att befolkningen 

i större utsträckning ska gå eller cykla i stället för att åka bil och att områden avsätts för grönstruktur i 

tätorterna samt för hänsyn till naturmiljövärden i högre grad än i nollalternativet. 

(Sundsvalls kommun, Hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning, 2014, s 5 )  

  

  

Avgränsningarna inom de övriga två dimensionerna lyder: 

 

Bedömningen av Social hållbarhet omfattar följande av kommunen framtagna kriterier: Kulturmiljö, 

Trygghet, Barnvänlighet, Mångsidighet samt Jämlikhet och jämställdhet. 

 

Bedömningen av Ekonomisk hållbarhet omfattar följande av kommunen framtagna kriterier: Attrak-

tivitet, Effektiva kommunikationer, Effektivt markutnyttjande, utvecklingsmöjligheter, Robusthet och 

klimatanpassning samt Investeringskostnader och samhällsekonomi. 

(Sundsvalls kommun, Hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning, 2014, s 4-5 )  
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De olika parametrarna inom avgränsningarna spänner över en bred definition av hållbarhet. 

Ytterligare dimension till definitionen hade dock uppnåtts om de olika parametrarna och 

dimensionerna på något sätt relaterats till varandra.  

 

Totalt sett så bedöms Översiktsplan Sundsvall 2021 bidra bättre till en hållbar utveckling på 

alla punkter än nollalternativet. I hållbarhetsbedömningen på sidan 5 fastslås även att 

översiktsplanen går i linje med samtliga mål i RIKARE och att den stäms av mot målbilden. I 

detta dokument är definitionen av hållbar utveckling som nyss redovisats relativt tydlig och 

konkret, men det finns utrymme för att ifrågasätta om bedömningen av själva planens 

konkreta tillämpning formuleras på samma sätt. Motiveringarna till varför planalternativet är 

bättre än nollalternativet kan låta så här utifrån perspektivet social hållbarhet: 

 

Sammantaget verkar planalternativet för god social hållbarhet i något högre grad än nollalternativet, 

främst genom att sträva efter en blandad, integrerad tätortsbebyggelse där mark avsätts för tätortsnära 

grönstruktur och för att värna värdefulla kulturmiljöer.   

 

Planalternativet fokuserar på en bebyggelseutveckling som stärker tätorterna, men avsätter även 

markområden för utveckling av landsbygden och ger därmed möjligheter till olika typer av boende i 

kommunen. Värdefulla kulturmiljöer värnas på ett tydligare sätt än i nollalternativet.  

 

Strategin att prioritera en befolkningsökning, med bebyggelseutveckling i första hand i anslutning till 

befintliga tätorter, bidrar till ökad trygghet genom att fler människor kommer att befolka den offentliga 

miljön vid olika tider på dygnet. 

(Sundsvalls kommun, Hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning, 2014, s 4 )  

 

Vissa formuleringar ovan är ganska konkreta som exempelvis resonemanget kring avsättandet 

av markområden för utveckling av landsbygden, vilket öppnar upp för olika 

livsstilmöjligheter. Dock kan detta resonemang också tyckas stå i rak motsats till 

efterkommande stycke om hur en prioritering av befolkningsökningen till befintliga tätorter 

ska bidra till ökad trygghet. Detta resonemang i sig kan anses något långsökt och 

efterkonstruerat.  

 

En intressant passage i hållbarhetsbedömningen är också när den genomgående inriktningen 

mot förtätning i översiktsplanen anges som en viktig del i hållbar tillväxt utifrån alla tre 

dimensionernas perspektiv. Det saknas dock en vidare diskussion till varför förtätning bidrar 

till hållbar tillväxt och vilka alternativen hade kunnat vara.  

 

I detta dokument framtaget av konsulter på Sweco framkommer vis kritik mot hur riktlinjerna 

i översiktsplanen är utformade. Citatet nedan är hämtat från det avslutande savsnittet i 

miljökonsekvensbeskrivningen där planens uppföljning och tillämpning diskuteras:  
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Planalternativets riktlinjer för utvecklingsområden är inte alltid formulerade på ett sätt som tydligt anger 

hur de ska tillämpas i kommande planeringsskeden. 

(Sundsvalls kommun, Hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning, 2014, s 51)  

 

Även när skyddet av natur- och kulturmiljöer diskuteras kan denna kritik utläsas: 

 

Om kommunen vill verka för att i större utsträckning bevara och utveckla natur-och kulturmiljöer (vilket 

har med effektivt markutnyttjande och ekosystemtjänster att göra) finns möjlighet att mer specifikt peka 

ut bevarandevärden samt ange hur dessa avses säkras. Hittills har detta endast gjorts i tätortsområdet.  

(Sundsvalls kommun, Hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning, 2014, s 5)  

 

Det finns även ytterligare frågetecken kring vilken egentlig bedömning som har gjorts av 

översiktsplanen och på vilka grunder den bedöms som hållbar: 

 

Frågor om uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som ÖP2021 kan medföra 

kommer till stor del att avhandlas i senare planeringsskeden för respektive utbyggnadsområde  

(Sundsvalls kommun, Hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning, 2014s. 7). 

 

 

Det kan här identifieras ett problem i att planen bedöms som hållbar trots att det vid flera 

tillfällen beskrivs att dess konsekvenser inte gå att utläsa förrän i senare planering, samt att de 

riktlinjer som utformats inte ger tillräckligt tydlig vägledning för efterföljande tillämpning. 

Frågan blir om denna miljökonsekvensbeskrivning endast ska ses som ett uttryck för att 

planförslaget för Översiktsplan Sundsvall 2021 är ett bättre alternativ än tidigare plan 

(nollalternativet).  

 

4.3.4 VA-plan för Sundsvalls kommun 

I detta avsnitt analyseras ett av Sundsvalls kommuns styrdokument inom en specifik sakfråga 

med direkt koppling till den fysiska planeringen i kommunen. Styrdokumentet är Sundsvalls 

kommuns vatten- och avloppsplan (VA-plan) som antogs i september år 2014. Dokumentet 

samlar och samordnar planeringsfrågor kopplat till hur kommunen ska kunna säkerställa en 

långsiktigt god vattenkvalitet i dess vattenförekomster (Sundsvalls kommun, VA-översikt, 

2014, s. 5). För denna studie har fyra kapitel analyserats närmare, nämligen: Kapitel 1 

(Inledning), kapitel 2 (Kommunala mål), kapitel 3 (Ansvar för vattenförsörjning och avlopp) 

samt kapitel 4 (Bebyggelseutveckling).  

 

Dokumentet inleds med en presentation av RIKARE och en definition av hållbar utveckling: 

 

Sundsvalls kommun har tagit fram en hållbar tillväxtstrategi som syftar till att stärka de positiva 

sambanden som finns mellan ekonomisk, social och ekologisk utveckling. För samhällsplaneringen 

innebär detta en god avvägning mellan ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer. 

(Sundsvalls kommun, VA-översikt, 2014, s. 6) 
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Utifrån denna definition så kan en god gissning vara att dokumentet ska klargöra vad denna 

”goda avvägning” är inom den berörda sakfrågan. Den handlingsplan som följer med VA-

planen har i denna analys inte studerats i detalj, men en mening i VA-planens inledning gör 

att viss undran över hur dessa avvägningar har relaterats till de utvecklingsområden som 

kommunens översiktsplan anger. Detta då VA-planen hänvisas till en passage i 

översiktsplanen där det står att förtätning ska ske, men inte på bekostnad av stadens grönytor 

vilka snarare ska öka (Sundsvalls kommun, VA-översikt, 2014, s. 6) 

 

Detta antagande ligger till grund för hur VA-planen i övrigt hanterar frågan om utveckling av den 

bebyggda miljön, vilket lyfts och problematiseras i kapitel 5.1 där de analyserade dokumentens 

relation till varandra hanteras närmare. Översiktslanen realteras även till på följande sätt: 

 

Översiktsplanen innehåller en mängd riktlinjer varav vissa berör va-frågor. Riktlinjerna presenteras i 

Handlingsplan VA. I samband med upprättande av detaljplan ska en va-utredning göras för att 

säkerställa långsiktigt hållbara vatten- , spill och dagvattenlösningar. Det betyder att va-frågorna måste 

studeras utifrån platsens förutsättningar och möjligheter. 

(Sundsvalls kommun, VA-översikt, 2014, s. 7) 

 

Här fastslås att en VA-utredning ska göras för varje detaljplan och att hållbara lösningar fås genom att 

studera frågan specifikt inom de förutsättningar och möjligheter som finns på platsen.  

 

 

4.3.5 Detaljplan för Nytt flerbostadshus vid Skönsmohuset 

Detaljplanen vann lagakraft den 15 november 2013 och föregicks av ett planförfarande med 

både programsamråd, plansamråd och granskningsskede. Huvudsyftet med detaljplanen var 

dels att ändra användningsbestämmelserna för det område som idag är bebyggt med ett hus 

med blandade verksamheter som har funktion av en ett områdescentrum, från betäckningen 

samlingslokaler till centrumändamål (se illustration över planområdet på nästkommande 

sida). Det andra syftet med planen var att införa en byggrätt för ett flerbostadshus i syfte att 

förtäta staden i områden med god tillgång till kollektivtrafik och service. Planens syfte 

beskrivs ligga i linje med den dåvarande översiktsplanens intentioner (Sundsvalls kommun, 

Detaljplan för Nytt flerbostadshus vid Skönsmohuset 2013, s. 3).   

 

Den mest centrala frågan i detaljplanen kan sägas vara placeringen av byggrätten för 

flerbostadshuset. I planen presenteras tre olika alternativ: 

 

A: I direkt anslutning till befintlig byggnad 

B: I parkområdet bredvid Skönsmohuset.  

C: På parkeringsplatsen i anslutning till Skönsmohuset. 

(Sundsvalls kommun, Detaljplan för Nytt flerbostadshus vid Skönsmohuset 2013, s. 4). 
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Fig. 8 Illustration av planområdet (rödmarkerat) och fastigheter som berörs 

(Sundsvalls kommun, Detaljplan för Nytt flerbostadshus vid Skönsmohuset 2013, s. 2). 

 

 

Valet under planprocessen föll på alternativ B där parkmark tas i anspråk med argumenten: 

 

1) Att inte bebygga befintliga parkeringsplatser då detta skulle ha lett till ett ytterligare behov av att 

skapa parkering på nya ytor.  

2) Vid både alternativ A och C skulle byggnaden hamna ovanpå befintligt ledningsstråk för bland 

annat fjärrvärme.  

3) Gestaltningsmässigt ansågs det bäst att skilja de två byggnaderna åt då det skapar störst flexibilitet 

och ger Skönmohuset och dess verksamheter fortsatt exponering.  

4) Alternativ B ansågs bäst för att kunna ge huset en bullerskyddad gård.  

(Sundsvalls kommun, Detaljplan för Nytt flerbostadshus vid Skönsmohuset 2013, s. 4) 

 

Vi har här alltså fyra argument som prioriteras högre än den grönyta som tas i anspråk i 

förslaget. Det är intressant att fundera över hur denna argumentation hade varit upplagd om 

planen tagits fram efter att översiktsplanen, som ska gå i linje med hållbarhetsstrategin, vunnit 

laga kraft. Främst syftas då till parkeringsargumentet som först tas upp i listan. Argumentet att 

nya parkeringsplatser skulle behövas anläggas om befintliga tas i anspråk förklaras närmare 

på sidan 12-13 i planbeskrivningen. Där beskrivs att det föreslagna lokaliseringsalternativet 

innebär att vid en maxexploatering av byggrätten finns det plats för en parkeringsplats per 
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lägenhet inom planområdet, plus en parkering norr om Skönsmohuset för eventuella framtida 

behov (totalt 45 stycken nya parkeringsplatser). Detta kan ses som en relativt hög 

parkeringstäthet i ett område som ligger på pass centralt med som det beskrivs god tillgång till 

cykelvägar och kollektivtrafik.  

 

Valet att ta parkmark i anspråk istället för att förlägga huset till befintlig hårdgjord 

parkeringsyta motiveras även genom att det rent formellt fanns en gammal byggrätt för 

byggnad för allmänt ändamål i en del av det område där det nu ges byggrätt för bostäder. Den 

del av den gamla byggrätten som inte tas i anspråk nu görs om till parkmark på plankartan, 

vilket planförfattaren beskriver som att det egentligen blir formellt mer parkmark i denna plan 

(Sundsvalls kommun, Detaljplan för Nytt flerbostadshus vid Skönsmohuset 2013, s. 14). Detta 

lite luriga sätt att formulera ianspråktagande av parkmarken genom att hänvisa till 

planbestämmelser istället för faktisk användning av platsen kan uppfattas som ett maktmedel 

som experten som formulerat planen använder sig av för att legitimera exploateringen.  

 

4.3.6 Bygglovshandlingar för Gjutaren 57 

Inom planen som ovan analyserats beviljades ett bygglov den 21 oktober år 2013 för ett 

flerbostadshus med 37 lägenheter. Huset har nio plan varav ett består av en vind. Bygglovet 

verkar vara planenligt men med en något lägre nyttjandegrad och byggnadshöjd än planen ger 

utrymme för. Det som inte framgår av bygglovshandlingarna som finns med i detaljplanens 

bestämmelser är att de markföroreningar som finns i området ska avhjälpas innan bygglov 

ges. Detta framgår inte om det har gjorts. En del uppgifter i denna ansökan saknas, vilket 

kanske kan bero på att det är kommunens eget bostadsbolag Mitthem som är den sökande 

parten. Kanske kan denna relation mellan kommunen och markägaren göra att kraven på 

ansökans utförlighet minskar.  

 

Vidare kan det konstateras att i och med att antalet lägenheter i det nya huset inte maximerats 

bör antalet parkeringsplatser vara fler än en plats per lägenhet.  

 

4.3.7 Tillägg till detaljplan för Skrängsta 1:27 

Denna ändring av detaljplan för fastigheten Skrängsta 1:27 vann laga kraft i september år 

2015 och detaljplanen som ändrats antogs år 2004. Ändringens syfte var att öppna upp 

möjligheten att skapa fler tomter för bostadsbyggande, men för att kompensera för ökningen 

ges tomterna en lägre utnyttjandegrad än den angivna i den ursprungliga planen. Området som 

planen berör ligger cirka 30 km söder om Sundsvalls tätort intill en havsfjärd med namnet 

Björköfjärden. Området var vid planförändringens utredning i princip obebyggt och 

genomförandetiden för den befintliga detaljplanen gick ut under tiden arbetet med 

planförändringen pågick. I och med att planändringen antogs förlängdes genomförandetiden 

med 10 år. Fastigheten som detaljplanen berör bytte ägare strax innan ansökan om 

planförändring inkom och det är den nya fastighetsägaren HSB Mitt som önskar att exploatera 

marken (Sundsvalls kommun, Tillägg till detaljplan för Skrängsta 1:27, 2015, s. 1-2).  
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Fig. 9 Illustration över planområdet (Sundsvalls kommun, Tillägg till detaljplan för 

Skrängsta 1:27, 2015, framsidan) 

 

Hållbar utveckling nämns inte uttalat i plandokumentet mer än att det bedömts att 

planförändringen inte innebär en betydande miljöpåverkan. Dock finns en rubrik som lyder 

Klimatsäkert byggande där kommunens arbete inom projektet Klimatanpassa Sundsvall 

presenteras kort. Den fråga som bedöms aktuell inom planområdet är översvämningsfrågan 

och den planeringsnorm som tagits fram i kommunen som säger att inga byggnader får 

uppföras så att den färdiga golvytan hamnar under +1.9m över nollplan (RH2000). I samband 

med denna information redovisas en karta där denna nivå markerats i planområdet. 

Huvudsakliga delen av de byggrätter som ges ligger ovanför markeringen, men två av 

områdena med byggrätt för bostäder har vissa delar som ligger nedanför 

översvämningsmarkeringen. Detta kommenteras inte av planförfattaren (Sundsvalls kommun, 

Tillägg till detaljplan för Skrängsta 1:27, 2015, s. 3-4). Lika nämns kommunens VA-plan 

som togs fram året innan, men inga ställningstaganden görs utan det konstateras att 

kommunalt avlopp ska byggas ut någon gång mellan år 2022-2028 (ibid. s. 4).    

 

De främsta ställningstagandens kring hållbarhetsfrågan i denna detaljplaneändring återfinns i 

de samrådshandlingar som bifogas ändringen där inkomna synpunkter från 

samrådsförfarandet presenteras och bemöts av planförfattarna. I de inkomna synpunkterna 

ifrågasätts återkommande planens hållbarhet utifrån ett flertal olika aspekter. Även själva 

planförfarandet ifrågasätts då det valts att göra en ändring av befintlig detaljplan istället för att 
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starta en ny detaljplaneprocess. Detta förfarande innebär att det ges begränsade möjligheter att 

påverka frågor som hanteras i den gällande planen och åsikter som tas in under samrådet kan 

endast föras in i de frågor som ändringen avser. När detaljplanen och planändringens 

hållbarhet ifrågasätts ges vid flera tillfällen svaret att "åtgärder för att motverka (…) kan inte 

göras i en detaljplan" eller att ”det är inte möjligt att göra då detta endast är en ändring av 

antagen detaljplan". Genom tillvägagångssättet undviker kommunen även att strandskyddet 

återinförs när endast en ändring görs av befintlig plan.  

 

Nedan redovisas ett exempel på synpunkt inkommen vid samråd samt planförfattarens 

bemötande av synpunkten. Det första exemplet är ett utlåtande från Trafikverket i 

samrådsskedet.   

 

Trafikverket: Området ligger på landsbygden och väg 558 är relativt smal, vilket innebär att det kan 

kännas otryggt att gå och cykla utmed vägen. Väg 558 är inte prioriterad i förslaget till ny 

länstransportplan när det gäller åtgärder för att förbättra förutsättningarna för gång- och cykel, det finns 

många andra vägar där behoven är mycket större. Kollektivtrafiken inte särskilt utbyggd i detta område, 

det är i princip bara kollektivtrafik för skolelever som finns. Detta innebär i praktiken att det blir svårt 

att bosätta sig i området utan att man blir mycket beroende av bil. Dessa förutsättningar bör beaktas 

inför kommande beslut om detaljplanen. 

 

Kommentar från kommunen: Turlistan omfattar för närvarande kollektivtrafik enbart dagtid och är I 

första hand anpassad för skoltider inom grundskolan. Kollektivtrafiken anses dock tillräcklig i dylikt 

område för att det inte ska anses helt beroende av egen bil. Liknande områden är svåra att trafikförsörja 

fullt ut utan tillgång till bil. Dessutom bedömer kommunen att det finns ett behov även av denna typ av 

boende för att hålla landsbygden levande. 

(Sundsvalls kommun, Tillägg till detaljplan för Skrängsta 1:27 - samrådsredogörelse, 2015, s. 3) 

  

Denna aspekt av planen har en tydlig koppling till hållbarhetsfrågan och det kan anses 

anmärkningsvärt att Trafikverket så tydligt uttrycker att det inte går att bosätta sig i området 

utan att bli mycket beroende av bil. Motargumentet som kommunen lyfter i att denna typ av 

områden är viktiga för att hålla landsbygden levande kan anses stå för ett annat perspektiv i 

hållbarhetsfrågan. Dock hade någon form av redovisning av bygdens kapacitetsvårigheter i 

förhållande till befintlig service stärkt detta resonemang.  

 

I samrådsredogörelsen framkommer också att länsstyrelsen har bedömt det som omöjligt att 

avgöra om planen kommer att bidra till ett överskridande av miljökvalitetsnormen för vatten 

och hur den förhåller sig till medborgarnas hälsa och säkerhet. Det beskrivs att länsstyrelsen 

inte kan avgöra om det blir aktuellt att överpröva planen i den form den presenterats i vid 

samrådet (Sundsvalls kommun, Tillägg till detaljplan för Skrängsta 1:27 - 

samrådsredogörelse, 2015, s. 1).  
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Från kultur- och fritidsförvaltningen kommer bland annat dessa synpunkter:  

 

Förvaltningen vill framhålla att området ligger nära riksintresse för kulturmiljön 

Njurundakusten Y1 som ger uttryck för ett av Norrlands rikaste fornlämningsområde i kustnära läge. 

Uttrycket förstärks av de tillhörande fiskelägena i Skatan och Lörudden. 

 

Äldre kulturlämningar i form av torplämning finns i områdets nordöstra hörn samt lämningar efter båtar 

dragna i den äldre sjöleden mellan Linboms tjärn, Dragetjärn och Kråktjärn. Dessa lämningar och 

områden kräver varsam hantering av markförhållanden och är viktiga att bevara. 

 

Vad gäller bebyggelse och gestaltning bör i detaljplanen följande tas med: Bebyggelsen bör uppföras 

med stor hänsyn till omgivande bebyggelsetraditioner med varsam anpassning till landskapets uttryck 

och karaktär, gärna med inspiration från omgivande bebyggelse vid fiskelägen och småbruk. 

Upplevelsen från vattnet är viktig för att bevara kuststräckans attraktion. 

 

Kommentar från kommunen: Eftersom detaljplanen handläggs som detaljplan med tillägg så ska 

detaljplanens innehåll i princip inte förändras. 

(Sundsvalls kommun, Tillägg till detaljplan för Skrängsta 1:27 - samrådsredogörelse, 2015, s. 4) 

 

Här ser vi exempel på hur planförfattaren hänvisar till planförfarandets form för att avslå de 

synpunkter som inkommit.  

 

I det granskningsutlåtande som följer med planhandlingarna kan vissa frågor kring den interna 

kommunikationen och översiktsplanens tillämpning i detaljplanearbetet identifieras. 

Nedansående citat kommer från koncernstaben (som ansvarar över översiktsplaneringen i 

kommunen):  

 

Nedanstående är en upprepning av vårt yttrande i samrådsskedet, som av någon anledning helt 

utelämnades ur samrådsredogörelsen och inte heller har beaktats i själva planhandlingen, i övrigt 

hänvisar vi till vårt yttrande i samrådsskedet: 

 

I DP-samrådshandlingen har ÖP2021 feltolkats. Området är inte utpekat för "Kompletterande 

bebyggelse eller omvandling är möjlig. Kan innebära bostäder men också handel, kontor, service och 

andra mindre verksamheter som inte är störande för de boende." På västra sidan om Kustvägen finns ett 

område utpekat för "Småskaliga bostäder" men planens utbredning stämmer inte mot denna. För det 

berörda DP-området gäller istället, utöver de kommunövergripande riktlinjerna, de generella riktlinjer 

för kustlandet som framgår av sidan 109 i gällande ÖP2021. Där framgår olika riktlinjer beroende på om 

olika klassningar i kustplanen berörs.   

(Sundsvalls kommun, Ändring av detaljplan för Skrängsta 1:27, 2015, s. 2, uppsatsförfattarens 

fetmarkering) 
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Dessa synpunkter har alltså tidigare förts fram i samrådsskedet, men inte tagits med den 

fortsatta hanteringen av planen. Det borde kunna anses som ett ganska grovt fel att i en 

planhandling peka ut ett områdes användning fel med hänvisning till översiktsplanen och det 

är anmärkningsvärt att ingen ändring gjorts efter att koncernstaben påpekat detta i samrådet. 

Det är mänskligt att tolka och göra fel, men att inte ändra beskrivningen av platsens 

förhållande till översiktsplanen när felaktigheten påpekats kan tyda på ett medvetet försök att 

legitimera denna planändring.  

 

I planändringen nämns i överhuvud taget inte strategin för en hållbar tillväxt en enda gång.  

 

4.3.8 Bygglovshandlingar för tillfälligt bygglov Skrängsta 1:27 

Inom detaljplanen för Skrängsta 1:27 har ett bygglov utfärdats sedan ändringen antogs. Detta 

är ett tillfälligt bygglov för förflyttning av två stycken 49 kvm stora stugor avsedda för HSB:s 

personal som har stått uppställda på tomten i några år. Ansökan gäller om att få flytta in 

stugorna på tomten och ställa ner dem på marken. I ansökan anges att anläggningen av 

internvägar på fastigheten ska inledas hösten 2015. Tidbegränsat bygglov beviljas från 2014-

05-23 fram till 2015-08-01.  

 

Detta tillfälliga bygglov kan tyda på att det nu är byggnationer på gång på platsen. Möjligen 

kan detta betyda att den ändrade detaljplanen med dess ökning av mindre byggrätter har gjort 

att intresset ökat för området. Kanske kan då ett tillfälligt bygglov ge möjlighet att 

ytterligare ”vänja” trakten vid bebyggelse och avdramatisera kommande utbyggnad av villor.  

 

 

4.3.9 Samrådshandlingar för detaljplan för Bostadsbebyggelse vid Hagavägen 

Denna plan är på samråd under våren 2016 och den syftar till att möjliggöra ny bebyggelse av 

flerbostadshus på ett centralt beläget område som idag består av en skogsdunge mellan två 

vägar och en skola. Planhandlingen som analyserats var ute för samråd fram till den 29 april 

2016. Se illustration av planområdet på kommande sida: 
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Fig. 10 Illutsration av planområdet (Sundsvalls kommun, Samrådshandlingar för detaljplan 

för Bostadsbebyggelse vid Hagavägen, 2016, framsidan) 

 

Marken som planen avser är som sagt idag obebyggd men är i tidigare detaljplan utpekad för 

skolverksamhet avsedd för den intilliggande skolan. Skolan har gett besked om att de inte har 

behov av byggrätten som de idag har tillgång till och därför har denna nya användning av 

marken börjat utredas. Planen syftar förutom till att skapa möjligheter för uppförande av 

bostäder, till att förstärka parkkaraktären och bevara en del av det skogsparti som tas i 

anspråk. Lämpligheten för bostäder i detta område motiveras genom fastighetens goda 

tillgänglighet och närhet till kommunikationer och service. Följande återknytning till 

Översiktsplan 2021 görs: 

 

I Sundsvalls kommuns översiktsplan, ÖP 2021 pekas området ut som ”område för stadsutveckling”. En 

förtätning på fastigheten är därmed i enlighet med kommunens översiktsplan. ÖP 2021 (sid 55) säger 

även att ”Sundsvalls stad ska utvecklas genom förtätning längs befintliga stråk och infrastruktur. Att 

bygga nytt i de centrala delarna av Sundsvall kan innebära ett intrång i befintliga funktioner. Olika 

platser har olika förutsättningar men gemensamt är att de ska bygga vidare på befintliga strukturer och 

den karaktär som området besitter. Det är viktigt att bygga stad och att nyttja de markresurser som 

finns centralt där service, kollektivtrafik, handel etc redan finns. ”Bygg staden inåt” används av många 

kommuner och innebär att utnyttja befintlig stadsstruktur effektivare”.    

(Sundsvalls kommun, Samrådshandlingar för detaljplan för Bostadsbebyggelse vid Hagavägen, 2016, s. 

3)  
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Generellt kan en helt annan ton än i tidigare detaljplaner identifieras. Betydligt fler mjuka 

värden diskuteras genomgående i denna plan, kanske av ”naturliga” skäl då det handlar om 

bebyggelse i anslutning till en skola. Flera argument och diskussioner från 

hållbarhetsstrategin och översiktsplanen återfinns. Denna tendens är kanske tydligast i den 

lista över konsekvenser som presenteras i slutet av planbeskrivningen under rubriken 

Konsekvenser av planens genomförande:  

 

Utbyggnad av fastigheten Haga 3:49 innebär bland annat att: 

 Gällande detaljplan för S (skola) ändras delvis till bostadsändamål för flerbostadshus. 

 Obebyggd mark blir anspråktagen för bostadsändamål istället för skolbyggnader. 

 Planen kommer med hjälp av flerbostadshus att bidra till en blandning av olika boendeformer i 

området vilket skapar en ökad integration. 

 En mer trafiksäker plats för lämning och hämtning av barn föreslås. 

 Bebyggelsen ökar närvaron i området och bidrar till ökad trygghetskänsla, att ”se och bli sedd”. 

 Trafikbelastningen bedöms öka något på omgivande gatunät samtidigt som tillgång till god 

kollektivtrafik finns att tillgå i direkt anslutning till planområdet. 

 En del av den ”spontana lekskogen” i området kommer att tas i anspråk. 

(Sundsvalls kommun, Samrådshandlingar för detaljplan för Bostadsbebyggelse vid Hagavägen, 

2016, s. 11)  

 

Ett socialt perspektiv finns här tydligt med i konsekvensbeskrivningen ibland annat 

argumentet att boendeformen bidrar till en blandad bebyggelse, trafiksäkerhet för barnen, 

ökad närvaro och trygghetskänsla. Även att en del av den spontana lekskogen för barnen 

kommer tas i anspråk tas med som en konsekvens av planförslaget tyder på att en social 

analys av områdets användande har gjorts. Detta stärkt av att ett helt avsnitt i planförslaget 

hanterar just barnens användning av platsen och hur så lite intrång som möjligt på denna 

användning ska kunna uppnås.  

 

Vad gäller konkret referering till den hållbara tillväxtstrategin så beskrivs endast i ett avsnitt 

att både strategin och översiktsplanen har som målsättning att Sundsvall år 2021 ska ha 

100 000 invånare, och att planen bidrar till detta mål då behövs fler bostäder 

(Samrådshandlingar för detaljplan för Bostadsbebyggelse vid Hagavägen, 2016, s. 3). I 

denna plan finns även en ny parkeringsnorm beskriven vilken är satt till 0.8 bilar/hushåll, 

vilket kan ses som ett tydligt ställningstagande av kommunen i dess arbete för en minskad 

klimatpåverkan och utsläpp av fossila bränslen (ibid. s. 8).  
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4.4 Intervjuer 

Nedan redovisas genomförda intervjuer med tjänstemän verksamma på de olika 

planeringsnivåerna i Sundsvalls kommun. Varje avsnitt innehåller en redogörelse av de mest 

intressanta perspektiven från intervjuerna för förståelsen av de ovan analyserade dokumenten 

samt helhetsbilden av Sundsvalls kommuns hållbarhetsarbete. Den kompletta redogörelsen av 

intervjuerna i form av ljudinspelning och transkribering finns hos författaren.  

 

4.4.1 Tjänsteman översiktsplanering 

Den intervjuade översiktsplaneraren har varit delaktig i framtagandet av översiktsplan 2021 

vilket skedde parallellt med framtagandet av RIKARE från år 2010. Under denna period 

hörde översiktsplaneringen till stadsbyggnadskontoret där detaljplanering och bygglov 

huserar, men idag sker översiktsplaneringen via koncernstaben tillsammans med övrigt 

strategiarbete i kommunen. Flera intressanta perspektiv framkom under intervjun som bidrar 

till en djupare förståelse av den analyserade översiktsplanen. För det första så beskrevs att 

formuleringarna från RIKARE ansågs vara så pass generella och övergripande att ganska fria 

tolkningar behövdes göras när de skulle omsättas i den fysiska strukturen i översiktsplanen. 

Dock beskrevs strategin för hållbar tillväxt ha varit ett stöd ur den aspekten att den nya 

översiktslanen som togs fram skulle ha en mer strategisk inriktning än den tidigare planen 

från år 2005. Detta formulerades i form av att den gamla översiktsplanen mer hade karaktären 

av en beskrivning av nuläget, medan den nya planen skulle tydligare ta ställning till vad 

kommunen vill i framtiden. Dessa generella ställningstaganden och mål i översiktsplanen har 

upplevt som bra att luta sig mot i politiskt känsliga frågor. Inom det strategiska arbetet med 

översiktsplanen har det tagits fram en mängd styrdokument för sakfrågor för att behandla det 

som inte den mer generella översiktsplanen gör, vilka blir vägledande framför översiktsplanen 

om den specifika sakfrågan ska hanteras. Arbete ska nu inledas med att försöka samla upp på 

något vis då upplevelsen är att det blivit lite spretigt.  

 

Översiktsplaneraren beskriver att när exploateringstrycket i kommunen har höjts så händer det 

att detaljplaner går fram vilka inte ligger inom översiktsplanens intentioner där man siktar lite 

fel på grund av att exempelvis det inte funnits tid att använda hållbarhetsrosen. Dessa beskrivs 

dock stoppas eller göras om innan de antas, men det skapar onödigt merarbete som kunde ha 

undvikits om rosen fanns med i inledningen av varje planprocess. Dock beskrivs ett 

hållbarhetstänk finnas med genom hela planeringskedjan, från översiktsplanering till bygglov 

även om det finns utrymme för förbättringar. Intervjupersonen poängterar dock att hen inte 

har så stor insyn på bygglovsnivån, men att det känns som att det fungerar bra där med i den 

mån som det går att tänka på frågan i en så lagstyrd del av plankedjan. Det beskrivs som upp 

till den tidigare planeringen att lägga en bra grund så att bygglovshandläggarna ges möjlighet 

att göra rätt.  

 

För att kunna föra ner intentionerna från översiktsplanen till en konkret nivå så lyfts 

kommunens nya digitala karttjänst fram som ett verktyg. Detta då den gamla formen av 

papperskarta till översiktsplanen inte kunde ha den detaljeringsgrad för mer rurala områden 
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som kan uppnås med den digitala varianten. Även om inte intentionen med 

översiktsplanekartan är att gå in och detaljbestämma över områden så beskrivs denna 

karttjänst kunna redovisa vissa frågor som är viktiga för ett speciellt område på ett tydligare 

sätt. Vad gäller det andra verktyget för att föra ner hållbarhetsfrågan vidare i planeringen som 

lyfts i översiktsplanen, hållbarhetsrosen, så anges att denna inte riktigt har använts så mycket 

efter att översiktsplanen antagits. Generellt upplevs det dock finnas en enighet i att det är de 

värden som tas upp i rosen som gäller för kommunens planarbete, även om det beskrivs som 

svårt att riktigt nå ut till alla medarbetare. Vidare så beskrivs de mål- och resursplaner som 

kommunens politiker tar fram varje år som dokument som främst berör just politikerna. I 

dessa dokument tas inte själva basen i den kommunala verksamheten upp, utan bara om det är 

några speciella satsningar som ska göras.  

 

Angående hur strategin för hållbar tillväxt följs upp i översiktsplanearbetet så beskrivs hur 

översiktsplanen ska arbetas in i den livsmiljöanalys som görs varje år för att följa strategins 

genomförande. År 2015 var första året som översiktsplanen konkret lyftes in i analysen. Dock 

har en process nu satts igång för att undersöka om översiktsplanen kan följas upp på något 

annat sätt då befintlig metod varit tidskrävande och tagit mycket resurser från arbetet att föra 

översiktsplanearbetet framåt istället. I år har därför en uppföljning i en lite enklare form gjorts 

med olika nyckelpersoner i workshops där fokus är mer på en övergripande bedömning än 

olika nyckeltal, även om det finns en del statistik och indikationer också.  

 

För att säkerställa inriktningen som ges i strategin för hållbar tillväxt har nu också en intern 

utbildning tagits fram med bland annat en filmserie som ska sprida ett tänk i rätt inriktning. 

Utbildningen är tänkt att användas vid exempelvis chefsutbildningar och arbetsplatsträffar. 

Större delen av kommunens tjänstemän ska genomgå denna utbildning. Detta beskrivs som en 

viktig del i ett fortsatt kunskapsutveckling inom hållbarhetsfrågan.  

 

4.4.2 Tjänsteman detaljplanering 

På detaljplanenivå har en planeringsarkitekt intervjuats som arbetat i kommunen sedan år 

2008 och som även delvis deltagit i översiktsplanearbetet förutom i detaljplanearbetet. 

Intervjupersonen beskriver att den största förändringen i arbetet efter att strategin för hållbar 

tillväxt togs fram är att mallen för tjänsteskrivelserna till stadsbyggnadsnämnden har 

kompletterats med rubriker som kopplar an till strategin. Dessa rubriker kräver att ett 

resonemang förs kring hur detaljplanen eller beslutet hänger ihop med strategin.  

 

Under intervjun beskrivs även hur behovsbedömningen i början av en detaljplaneprocess 

spelar en viktig roll i hur hållbarhetsfrågan diskuteras och hanteras i kommande planprocess. 

Redan där avgörs vilka frågor som är relevanta att hantera i den aktuella planen. Formen för 

behovsbedömningen förändrades runt år 2012-2013 och kom då att involvera 

hållbarhetsfrågan på ett tydligare sätt. Detta kopplas samman med att detaljplanegruppen 

tidigare hade tagit fram den hållbarhetsros som beskrivs på många andra platser i denna 

uppsats, vilken infördes i behovsbedömningen vid denna tidpunkt med ett antal nya rubriker 
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som bygger på rosen. Här beskrivs av planeringsarkitekten hur rosen därför idag inte används 

i planarbetet, för den finns redan inarbetad indirekt i behovsbedömningen. Det som upplevs 

saknas efter att rosen som konkret verktyg slutade användas är en tydligare återkoppling till 

hållbarhet ur ett bredare perspektiv i slutet av en planprocess som tidigare gjordes med rosen. 

Idag beskrivs denna återkoppling till viss del göras via tjänsteskrivelsen som tidigare 

beskrevs, men det upplevs finnas utrymme för ytterligare återkoppling.  

 

Hållbarhetsbegreppet beskrevs under denna intervju som otroligt brett och väldigt 

situationsberoende i varje enskilt projekt. Hur frågan dikuteras beror också på det enskilda 

projektet, om det är en punkt som avhandlas eller om det hänger med som en överhängande 

tanke hela tiden. Allt från materialval i gestaltningsprojekt till klimatanpassning vid havsnära 

bebyggelse kan rymmas i begreppet. Många delar som exempelvis hur transporter går till 

inom olika projekt har kommunen inte möjlighet att styra, men hållbarhet beskrivs som ett 

tänk som måste finnas med i dialogen. Vissa hållbarhetsfrågor blir extra aktuella inom vissa 

områden, där finns exempelvis att arbete att ta fram en integrationsanalys för att försöka få 

ihop de delarna med den fysiska miljön. Hur denna typ av verktyg går att använda beror 

mycket på projektet, där framför allt vilka markägare och konsulter som finns med i bilden 

påverkar hur tillämpningen går till.  

 

Gällande kontakt med bygglovshandläggarna beskrivs att hur frekvent denna är beror på 

planens omfattning och de inblandade handläggarnas relation. I vissa fall där större avvikelser 

från detaljplanerna övervägs kallas till avstämningsmöte med bygglovshandläggarna och 

berörda planarkitekter för att diskutera hur avvikelsen står sig mot planens syfte och vilka 

konsekvenser det skulle kunna ge. Det beskrivs även att det ibland finns ett starkt politiskt 

tryck för att ett lov ska beviljas, då uteblir dialogen även om tillstånd för avvikelse måste ges.  

 

På det stora hela beskriver planeringsarkitekten att hållbarhetsarbetet i kommunen följer en 

röd tråd genom hela planeringskedjan. Framför allt utifrån översiktsplanen då det är enligt den 

som arbetet utförs och inom de områden som den pekar på. Det beskrivs att det finns enskilda 

planer där känslan finns att det skulle ha gått att göra det bättre, men överlag fungerar 

systemet med översiktsplanen och dess tillhörande styrdokument. Anledningen till att 

hållbarhetsarbetet upplevs fungera bra anges vara god kommunikation och bred förankring i 

översiktsplanen och hållbarhetsstrategin. Här pekas också på att de kommunanställda fått 

genomgå en utbildning inom Sundsvalls vision och värdegrund år 2010, med en 

fortsättningskurs efter att strategin för hållbar tillväxt antagits. Planarkitekten eftersöker dock 

ett material för att i detaljplaneringen kunna ha med sig en bredare definition av hållbarhet, 

utanför de lagstyrda krav som finns. En metod saknas för att på ett tydligt sätt föra in en bred 

tolkning av hållbarhet i planbeskrivningarna när väl behovsbedömningen är gjord och planen 

smalnats av mot den mest brännande hållbarhetsfrågan i det specifika fallet.   

 

I denna intervju så bedöms det höga exploateringstrycket som just nu finns i kommunen inte 

gå ut över hållbarhetsfrågan då den breda förankringen i de olika styrdokumenten är så pass 
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stark. Däremot kan organisationen i sig kännas för slimmad, vilket gör att tidsplaner förskjuts 

vid högt tryck.  

 

4.4.3 Tjänsteman bygglov 

På bygglovsnivå har en bygglovsarkitekt intervjuats som arbetat i kommunen i cirka 10 år. 

När strategin för hållbar tillväxt antogs upplevdes inga stora förändringar i arbetet ske 

förutom att vissa verktyg att använda i bedömningsfrågor gjordes tillgängliga. Hållbarhet 

beskrevs under intervjun som att bygga energisnålt, med hållbara material och att lokalisera 

nybyggnationer till platser där det redan finns anlagd infrastruktur. Förtätning i tätorten 

Sundsvall betonades starkt. Den största makten över dessa frågor upplevdes ligga hos 

planerare under tidigare stadier i strategisk planering och detaljplanering.  

 

Hållbarhetsinriktningen beskrevs tydligast visa sig i ett projekt som kommunen just nu håller 

på med där det finns uttalade mål att bygga grönt boende med energisnåla bostadshus. Det 

som har gjorts där är att vid markförsäljningen av fyra kommunalt ägda tomter skriva in krav 

på en viss energinivå och ett miljöprogram i köpeavtalet, krav som inte går att göra genom de 

vanliga byggreglerna inom bygglov. Detta projekt beskrivs vara tänkt att användas för att 

arbeta fram ett material och handlingsplan för de som i framtiden vill bygga på samma sätt.  

 

De övriga verktyg som beskrivs kopplat till hållbarhetsfrågan är framför allt den 

hållbarhetsros som presenteras i översiktsplanen. Rosen beskrivs ha använts bland 

bygglovshandläggarna när exempelvis ett förhandbesked ska motiveras vid nämndmöten. 

Rosen beskrivs inte kunna påverka bygglovsarbetet specifikt, utan det är mer ett sätt att visa 

hur det faktiskt blev utifrån övrig planering. Det beskrivs dock att det var ett tag sedan rosen 

användes och att det kanske idag snarare är så att den arbetats in i översiktsplanen.  

 

Under intervjun fördes en diskussion om relevansen med att diskutera hållbar utveckling i 

överhuvud taget på en bygglovsnivå och hur möjligheterna att påverka utvecklingen ser ut. 

Bygglovsarkitekten konstaterade att det visst känns relevant att ha med frågan med tanke på 

materialval och energiåtgång och så, men att lokalisering och andra bitar av hållbarhetstänken 

redan är fastslagna när planen kommer. Men att i detaljer ”styra upp lite” beskrivs möjligt. 

Det beskrivs dock som av stor vikt att frågan finns med tidigare i planprocessen då 

bygglovsnivån egentligen inte kan styra eller tvinga en exploatör till vissa lösningar i bygglov 

eller tekniska samråd. Visar den som vill exploatera en lösning som inte är fel utifrån 

lagkraven, då måste bygglovshandläggaren acceptera detta även om det ligger utanför 

det ”tänk” som kommunen har. Det finns inga möjligheter att ställa högre krav än det 

lagstadgade.  

 

Dock beskrivs under intervjun att det i kommunen finns en hel del äldre detaljplaner där syftet 

med planen inte längre är aktuellt och att det är ofta som avvikelser från detaljplaner behöver 

göras. En diskussion beskrivs just nu föras i kommunen om att göra detaljplanerna lite mer 

generella och inte så projektbundna för att slippa göra så mycket avvikelser i framtiden. En 
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skräddarsydd plan för ett specifikt projekt blir problematiskt om det av någon anledning inte 

blir någon byggnation av just då och någon annan exploatör med andra idéer sedan ska ta 

över.  

 

En intressant passage i denna intervju är när frågan om intentionerna att planera för en hållbar 

utveckling märks av i detaljplanerna från bygglovssidan. Det beskrivs som att dessa inte 

tydligt syns och att det är svårt att gå in och detaljstyra på den nivån också. Möjligtvis 

beskrivs lokaliseringen av olika planer kunna inverka på hållbarheten, men inte specifikt i 

planbestämmelserna. Dock ses en åtstramning av kraven på energiåtgång och så vidare i 

Boverkets byggregler, så ett hållbarhetsarbete kan identifieras från det hållet.  

 

Det som under intervjun framkommer som den största bristen med kommunens 

hållbarhetsarbete är kommunikationen mellan de olika planeringsnivåerna. En tydlig 

uppdelning beskrivs finnas mellan den strategiska planeringen, planavdelningen och 

bygglovsavdelningen. Uppföljningen och återkopplingen av strategin för hållbar tillväxt och 

översiktsplanen beskrivs som näst intill obefintlig även om det någon gång per år kommer 

upp siffror på ”vad det blev av” planeringen i antal bygglov och så vidare. Den uppföljningen 

upplevs inte fokusera på kvalitet och hållbarhet och en tydlig brist upplevs i att inga interna 

frågor ställs om hur arbetet och planeringen upplevs fungera. På frågan om hur upplevelsen är 

av den röda tråden i kommunens hållbarhetsarbete beskrivs att det känns som att det är på 

gång, men att tänker inte riktigt är praktiskt tillämpat än.  

 

Bygglovsarkitekten beskriver att handläggarna på bygglovsnivå inte har fått någon utbildning 

inom strategin för hållbar utveckling. På något nämndmöte har vissa tankegångar beskrivits, 

men ingen mer djupgående utbildning har genomgåtts på personnivå. Dock beskrivs behovet 

inte direkt upplevas finnas, inriktningen bedöms vara tvungen att vara satt innan det kommer 

till bygglovshandläggningen. En viktig del i hållbarhetsarbetet på bygglovs- och 

exploateringsnivå beskrivs också vara samverkan med kommunens miljökontor. Detta 

samarbete beskrivs ha utvecklas under de senaste åren då metoden för att sprida information 

om miljövänligt byggande har förändrats från att ha bifogats bygglovsbeslutet till att komma i 

ett separat utskick till den som ska bygga. Detta uppfattas ha gjort det lättare för den som 

beviljats bygglov att ta till sig informationen då det tidigare mest blev fokus på själva beslutet 

när de kom samtidigt.  
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5. DEN SAMMANVÄGDA BILDEN 

I följande kapitel kommer de studerade dokumenten och intervjuerna att diskuteras i 

förhållande till varandra och olika teoretiska perspektiv under tre olika teman. Först inleds 

kapitlet med en sammanvägning av de studerade dokumenten och en översikt över dess 

påverkan på varandra. Därefter följer en diskussion kring de hållbarhetsdefinitioner som 

framkommit i texterna och vid intervjuerna med tillhörande problematik. Sist ställs frågan om 

vad som egentligen verkar styra arbetet med hållbar tillväxt i Sundsvalls kommun och hur 

detta kan förståts ur ett diskursivt perspektiv. 

 

5.1 Vad säger helheten? 

Efter att ha gått igenom de analyserade dokumenten syns ett antal brännpunkter när de sätts i 

relation till varandra. Vissa oenigheter och kommunikationsmissar kan ses, som här kommer 

att lyftas och diskuteras. En av de största motsättningarna som hittas när dokumenten jämförs 

med varandra finns inom frågan om hur staden ska förtätas. Genomgående finns en positiv 

bild av förtätning och denna riktlinje återfinns utan någon kritisk diskussion eller presentation 

av alternativ i flera av dokumenten. Det uttalande som hittas i VA-planen om att det i 

översiktsplanen anges att inga grönområden ska tas i anspråk vid förtätning, att dessa snarare 

ska öka, synliggör dock ett behov av att ytterligare definiera vad som åsyftas med begreppet. 

Detta då denna riktlinje inte återfunnits vid analys av översiktsplanen och att det går att 

konstatera att den i alla fall inte har efterföljts i efterkommande planering. Två av de 

detaljplaner som studerats tar grönområden i anspråk, även om detaljplanen för nytt 

flerbostadshus vid Skönsmohuset antogs innan översiktsplanen var helt färdigställd så 

refereras till en förtätningstanke från den tidigare översiktsplanen. Det faktum att det i VA-

planen står något annat än det gör i översiktsplanen och det som står i VA-planen inte tas upp 

i exempelvis detaljplanen för ny bebyggelse vid Hagavägen kan kanske tyda på svårigheten 

med att ha flera olika styrdokument, samt vikten av att ytterligare utveckla metoder för 

kommunikation runt dokumenten.  

 

Vid flera tillfällen när de olika dokumenten och planeringsnivåerna sätts i relation till 

varandra kan detta behov av ökad kommunikation och likriktning av kommunens planering 

identifieras. Den tydligaste punkten där kommunikationen till viss del verkar saknas är kanske 

kring uppfattningen om användningen av verktyget hållbarhetsrosen. Här syns en tydlig 

uppfattning från översiktsplanenivå om att det är ett bra verktyg som ibland har används i 

detaljplaneringen, även om det inte har skett i önskad utsträckning. Även på bygglovsnivå vid 

intervjun lyfts hållbarhetsrosen fram som ett bra verktyg som säkrar upp kommunens 

hållbarhetsarbete. På detaljplaneringsnivå framkommer dock uppfattningen om att rosen har 

spelat ut sin roll i den form som presenteras i översiktsplanen och att de faktorer som tas upp 

nu finns integrerat i behovsbedömningen i början av en detaljplaneprocess. Dock lyfts som 

delvis problematiskt att det inte blir samma naturliga återkoppling till hållbarhetsfrågan när 

den inte används i slutet av en detaljplaneprocess för att följa upp. Problem kopplat till rosen 

kan även identifieras i att den på bygglovsnivå används för att illustrera ett projekts hållbarhet 
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vid nämnddragningar, utan att personalen på bygglovsnivå fått någon utbildning i vad de olika 

begreppen i rosen anses stå för i kommunen.  

 

Det kan alltså konstateras när hållbarhetsarbetet i kommunens planarbete studerats att dessa 

svårigheter att konkretisera vissa begrepp och göra tydligare ställningstaganden kring vissa 

aspekter inom hållbarhetsfrågan gjort att bedömningarna i de detaljplaner som studerats till 

viss del gått åt olika håll. Främsta exemplet på en plan där kommunens arbete mot en hållbar 

tillväxt har tolkats friast utifrån de riktlinjer som ges i strategin och i översiktsplanen är den 

ändring av detaljplanen för Skrängsta 1:27 som har analyserats. I denna plan kan inte ett 

hållbarhetstänk ses som centralt i och med den undanmanöver som här görs genom att inte 

inleda en ny detaljplaneprocess för utökningen av byggrätter. Vid intervjun med 

översiktsplaneraren anges att de detaljplaner som ”siktar lite fel” inom hållbarhetsfrågan 

stoppas innan de antas, men frågan är om denna ändring av detaljplanen för Skrängsta 1:27 är 

ett exempel på en plan som slunkit igenom systemet på grund av att inte en ny 

detaljplaneprocess sattes igång. 

 

När bilden av Sundsvalls kommuns hållbarhetsarbete utifrån de studerade dokumenten samlas 

upp kan det dock konstateras att närvaron av ett hållbarhetsperspektiv verkar ha ökat år för år 

efter att strategin för hållbar tillväxt antogs. Även om ett begränsat antal planer har studerats i 

denna uppsats så kan ett samband ses i att den detaljplan som just nu är under arbete har en 

högre närvaro av hållbarhetsfrågan (och en bredare ingång med fler parametrar av 

hållbarhet!). Det går att diskutera om detta skulle kunna vara en slump eller en konsekvens av 

att detaljplanen ligger precis invid en skola i ett centralt läge. Även den enskilde 

handläggarens intresse och tidigare erfarenheter kan självklart spela in i hur 

planbeskrivningen formuleras. Det går också att spekulera i att kommunens arbetsrutiner 

verkar ha utvecklats sedan år 2012 och att det vid intervjuerna framkommer att det upplevs ha 

vuxit fram ett tydligare hållbarhetstänk i kommunen.  

 

Vad gäller övriga dokument som refereras till i de analyserade dokumenten, men som ligger 

utanför denna studie framgår framför allt kommunens mål- och resursplaner som centrala för 

verkställandet av strategin för hållbar tillväxt. Upplevelsen efter genomförd studie är dock att 

dessa politiska dokument inte verkar vara förankrade på tjänstemannasidan och att 

tjänstemännen mer rättar sig efter de traditionella planverktygen och styrdokument kopplade 

till dessa. En annan typ av dokument som det hänvisas flitigt till i denna uppsats och till viss 

del i de analyserade dokumenten är kommunens livsmiljöanalyser som ges ut en gång per år 

som ska fungera som uppföljning av kommunens hållbarhetsarbete. Utifrån den bild av dessa 

dokument som framgått i analysen kan de sägas fokusera på nyckaltal och statistik, vilket 

påtalas som en brist av bland annat bygglovsarkitekten. Det går även att tolka ut liknande 

kritik på detaljplaneringsnivå där kunskapen om uppföljningen inte var så stor och refererades 

till som ”det finns väl några nyckeltal eller något”. Vid intervjun med översiktsplaneraren 

framgår även att uppföljningen av översiktsplanen nu lyfts ut från livmiljöanalysen och att 

den mer ska fokusera på generella tendenser och bedömningar istället för statistiken. I 
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förhållande till denna process som mer ska utgå från nyckelpersoner i planeringen vore det 

intressant att veta hur bygglovshandläggarna är tänkta att involveras. Uppföljningen av 

kommunens hållbarhetsarbete i form av livsmiljöanalysen med olika nyckeltal och statistiska 

analyser skulle för övrigt kunna ses som ett uttryck för new public managment. Detta då det 

kan upplevas som att intresset i uppföljningen främst verkar ligga på att genom siffror vad 

kommunen har uppnått, som en del i ett imageskapande, snarare än att analysera hur arbetet 

verkligen upplevs fungera bland tjänstemänen för att kunna hitta vägar till förbättrade 

arbetsmetoder.  

 

Andra dokument som refererats till i de analyserade texterna, men som inte granskats i denna 

studie är: Handelsstrategi, Stadsvision Sundsvall, Stadsmiljöprogram, Kustplan, Grönplan, 

Klimatanpassa Sundsvall och Översiktlig kulturmiljöinventering. Ytterligare 12 dokument 

som beskriver planeringsförutsättningarna i kommunen, vilka är framtagna inom ramen för 

översiktsplanearbetet kring den analyserade planen finns för läsning. Frågan kan lyftas hur 

dessa olika dokument hade kunnat bidra till en ytterligare djupare förståelse av Sundsvalls 

kommuns hållbarhetsarbete. Antagligen hade de gett en bättre bild av tillämpningen av 

hållbarhetsarbetet, men intervjuerna och de olika parametrar som där togs upp känns som att 

de bekräftade att de utvalda dokumenten ger en rättvis bild av Sundsvalls praktiska 

tillämpning av strategin för hållbar tillväxt.  

 

 

5.2 Definitionen av hållbarhet  

I Sundsvalls fall bedöms strategins utgångspunkter med en bred definition av hållbar 

utveckling som bygger på de tre klassiska Brundtland-dimensionerna följa med bra ner i 

översiktsplanen och behovsbedömningen i den inledande fasen för detaljplaner. Detta kan 

kanske bero på definitionens bredd och mångtydlighet som gör den lätt att föra vidare i 

generella frågor, vilket konstateras i flertalet av de analyser av tillämpningen av 

hållbarhetsbegreppet som presenteras i kapitel 3. Vid djupare textanalys av översiktsplanen 

och VA-planen framkommer dock en otydlighet om vad själva ordet hållbarhet står för, då de 

ansatser som i dessa dokument görs mot att definiera kräver en förförståelse av kommunens 

uppfattning om begreppet som kan fås genom exempelvis hållbarhetsbedömningen kopplad 

till översiktsplanen. Efter att behovsbedömningen gjorts i det inledande skedet av 

detaljplaneprocessen smalnas hållbarhetsbegreppet ner till att bli den mest relevanta för det 

specifika projektet. Här eftersöks från detaljplanehandläggaren en diskussion kring hur vida 

detta är det finns metoder för att fortsätta att behålla en bred definition längre i processen. 

Detta är något som borde vara intressant för kommunen själv att spinna vidare på och kanske 

utveckla avstämningen av planer innan de antas. 

 

Vid samtalet med bygglovshandläggaren fanns endast det ekologiska perspektivet på 

hållbarhetsfrågan representerat. Tankarna som väcktes vid detta samtal ledde fram till en av 

de kanske viktigaste lärdomarna från fallstudien. Den lärdomen kopplar an till själva 
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förståelsen av begreppet hållbarhet och behovet av kunskap kring vad hållbarhetsfrågan kan 

innehålla för typ av frågeställningar. I studien framgår att ju ”högre upp” i kommunens 

organisation i mening av planeringsnivå frågan diskuteras, ju bredare definition av begreppet. 

På detaljplaneringsnivå upplevs kunskap om hållbarhetsbegreppet och aktuella diskussioner 

kopplat till det finnas, men det kommer fram att det upplevs svårt att tillämpa bredden i 

begreppet fullt ut i varje plan. På bygglovsnivå är handläggaren helt beroende av vilka 

riktningar som detaljplanen ger och begreppet är avsmalnat utefter de val som gjorts i 

detaljplaneringen. Detta blir problematiskt när det framkommer i två av intervjuerna att 

avvikelser från detaljplaner ofta är tvungna att göras. Vilka dessa avvikelser blir kommer 

delvis påverkas av bygglovshandläggarens bedömning och uppfattning om vad som är viktigt 

att kommunicera kring inom planens syfte. Det ligger mycket i det som samtliga intervjuade 

tjänstemän lyfter att den hållbara inriktningen ska vara säkerställd i tidigare planering, men 

trots detta så borde den kunskap och den inställning som den personen som möter exploatören 

och markägarna spela roll för hur kommunens hållbarhetsarbete sprids vidare till faktisk 

handling. Därför är det oroande att höra att bygglovshandläggarna inte har fått genomgå 

någon utbildning inom kommunens hållbarhetsarbete och att de känner sig bortglömda i 

uppföljningen av den översiktliga planeringen. Det ska även tilläggas att under studiens gång 

vid kontakt med kommunens tjänstemän har det varit betydligt svårare att hitta någon att 

intervjua kring hållbarhetsfrågan på bygglovsnivå än de två övriga. Handläggarna skickade 

runt mitt ärende med motiveringen att den första handläggaren inte kände sig som rätt person 

att diskutera frågan med. Innan intervjun genomfördes ville även bygglovsarkitekten läsa 

frågorna för att hinna förbereda sig ordentligt. Detta kan kanske tyda på en viss ovana och 

kanske osäkerhet kring att prata om den här typen av frågor, vilket pekar ännu tydligare mot 

att även bygglovshandläggarna borde involveras i utbildning och samtal kring 

hållbarhetsfrågan.  

 

Det lyfts även fram av översiktsplaneraren att en webbaserad utbildning inom RIKARE just 

nu har tagits fram och att denna ska spridas till en majoritet av kommunens tjänstemän. 

Förhoppningsvis ska detta nå också de tekniska handläggarna på bygglovs- och 

exploateringsnivå. Denna typ av spridning av tankarna i den hållbara tillväxtstrategin måste 

fylla en extra viktig roll ur perspektivet som bygglovsarkitekten lyfter, att kommunen nu 

strävar efter att detaljplanerna ska få en mer generell karaktär. Utifrån perspektivet att en allt 

mer governance-styrd offentlig organisation kan ses bör det bli extra viktigt att den 

representant från kommunen som faktiskt är den fysiska person som möter andra aktörer har 

kommunens hållbarhetssyn och värdegrund i ryggraden. Detta för att den inriktning som 

politikerna beslutar om ska få verkligt genomslag, men också för att kommunen ska kunna 

navigera inom de strömningar av idéer och tankar som cirkulerar i samhället som 

tjänstemännen möter.  

 

När vi har att göra med ett så kallat väsentligen ifrågasatt begrepp som hållbar utveckling kan 

anses vara är det kanske så att diskussionen om vad för mening som läggs in i begreppen blir 

central för att minska skillnaden mellan det som sägs och det som görs inom planeringen. 
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Detta speciellt med tanke på de faktorer som lyfts av Maria Håkansson i hennes avhandling 

kring Kompetens för hållbar utveckling där de olika yrkesgruppernas olika traditioner och 

förutfattade meningar om varandra ges betydelse för hur hållbarhetsbegreppet tolkas och 

används. Kanske är det till viss del så som Maria Håkansson skriver, att de olika 

professionerna har olika attityder och uppfattningar om vad hållbarhet är och att detta 

avspeglas i hur hållbarhetsarbetet utformas. Strategin för hållbar tillväxt kan troligen tolkas 

olika beroende på vilka glasögon den som läser den har på sig. Detta kan ses vid intervjuerna 

med tjänstemännen där bygglovshandläggaren kanske av givna skäl har den mest praktiska 

uppfattningen av begreppet och främst kopplat till den ekologiska dimensionen. Kanske bör 

ett hållbarhetsarbete som faktiskt ska bli hållbart i längden bygga på en levande dialog och 

kommunikationsmetoder för att hela tiden på ett naturligt och smidigt sätt få in 

hållbarhetsfrågan i den specifika sakfrågan som ska hanteras.  

 

 

5.3 Vad styr egentligen hållbarhetsarbetet i kommunen? 

En av denna uppsats bakomliggande antaganden är att det finns något bortom det sagda och 

skrivna ordet som kan analyseras och utläsas utifrån diskursbegreppet. När Sundsvalls 

kommuns arbete för en hållbar utveckling inom samhällsplaneringen, genom dess strategi för 

hållbar tillväxt, analyserats kan en tydlig neoliberal diskurs utläsas. Tydligast blir detta i 

själva strategidokumentet RIKARE där vid flertalet tillfällen ekologisk- och social hållbarhet 

beskrivs som en metod och medel i strävan mot att uppnå ekonomisk tillväxt. En viss 

avvikelse från denna diskurs där ekonomisk tillväxt prioriteras över allt annat kan utläsas i 

vissa avsnitt, vilket kan sägas ligga i linje med övriga nationella flöden genom en viss ökning 

av fokuseringen på social hållbarhet. Dock är det ett övervägande antal exempel i den 

kommunala strategin för hållbar tillväxt som tyder på att tillväxttanken ändå är det styrande 

idealet.  

 

Detta kan bland annat tydligt ses i den ändring av detaljplan som analyserats för fastigheten 

Skrängsta 1:27 inom vilken hållbarhetsfrågan gått nästan helt förbi.  Speciellt intressant i detta 

exempel är den hänvisning som görs från kommunens sida till hållbarhetsbegreppet i försvaret 

mot trafikverkes kritik av varför planen ska genomföras trots dess läge som innebär 

bilberoende. Kommunen hänvisar där till hållbarhetsbegreppet och att planen möjliggör en 

levande landsbygd, vilket blir en annan tolkning av hållbarhet än den som syns övervägande i 

Sundsvalls övriga strategi- och planarbete där förtätning anges som främsta inriktning. Detta 

visar på hur hållbarhetsbegreppet kan användas för att legitimera nästan vad som helst och att 

detta faktiskt görs inom kommunen. I samklang med redovisningen av ursprunget för 

begreppet hållbar utvecklings som redogörs i kapitel 3 kan här konstateras att vad som anses 

hållbart och vad som motiveras genom begreppet är ingen sanning, det grundar sig alltid på 

olika åsikter och värdegrunder. I detta fall kan nog hållbarhet genom levande landsbygd anses 

användas för att legitimera en utbyggnad på ett område i ett mycket attraktivt läge där det 

finns en angelägen markägare som vill exploatera och på så sätt ge kommunen tillväxt.  



66 

 

Den neoliberala tillväxtdiskursen kan även ses i antagandet som framgår i samtliga granskade 

dokument förutom ovan omskrivna ändring av detaljplan, där förtätning i den centrala staden 

ses som lösningen på hållbarhetsfrågan. I avsnittet där ledorder Region diskuteras i 

hållbarhetsstrategin framkommer tydligt tanken om den starka entreprenörstaden som en aktör 

i en globaliserad värld. Detta antagande sitter tätt samman med vikten av att skapa en attraktiv 

kommun som kan konkurrera med andra städer om företag och kompetens. Kommunens val 

att uttalat skriva att de satsar på att attrahera den kreativa klassen är ytterligare ett tecken på 

hur hårt förankrad tanken om hur ekonomisk tillväxt är överordnad andra 

hållbarhetsparametrar. Att detta mål inte analyseras djupare ur ett socialt rättviseperspektiv 

kan anses vara anmärkningsvärt utifrån befintlig forskning kring städer och kommuners arbete 

för att attrahera den kreativa klassen.   
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6. SLUTSATSER  

Hållbarhetsarbetet i Sundsvalls kommun karakteriseras av en god vilja att lyfta 

hållbarhetsfrågan och omvandla ord till verklighet. Dock visar textanalysen att trots denna 

ambition syns tydligt svårigheten med att just konkretisera hur en hållbar tillväxt ska ske på 

en övergripande nivå i strategin. Kanske är detta en självklarhet och konkreta mål på en 

övergripande nivå kan vara en utopi som aldrig kommer att uppnås. Om vi accepterar detta 

och ser strategiarbete som snarare en plattform där idéer och ideal formuleras och 

kommuniceras vidare i en organisation, så måste vi också tydligt klargöra var i en process 

som den faktiska konkretiseringen och prioriteringen mellan olika intressen och värden bör 

ske. I fallet med Sundsvalls kommuns arbete för en hållbar utveckling i dess planarbete kan 

detta ses som en brist då en egentlig konkretisering av vilka värden och intressen som står mot 

varandra och hur prioriteringar ska gå till saknas i de granskade dokumenten.  Ytterligare ett 

område där utvecklingspotential finns för kommunen är kommunikationen inom 

organisationen lodrätt i planeringskedjan. En svårighet i att praktiskt hantera hållbarhetsfrågan 

finns i att avvägningar behöver göras både på översiktsplanenivå, detaljplanenivå och inom 

bygglovshandläggning, men att diskussioner och vidareutbildning kring frågan endast sker på 

de två förstnämnda nivåerna. Framför allt är det i frågan om bygglov som innebär avvikelser 

från detaljplan som bristen på kommunikation kring hållbarhetsfrågor kan tänkas ge ett 

negativt utfall för kommunens totala hållbarhetsarbete. Förutom denna risk uppstår en 

splittring i vilken bild kommunen kommunicerar ut i samverkan med externa byggherrar och 

andra aktörer om inte de representanter som dessa möter från kommunen har kommunens 

hållbarhetsdefinition förankrad.  

 

Det politiska dokument som strategin för hållbar tillväxt är ger riktlinjer inom hur 

hållbarhetsfrågan ska kombineras med kommunens vilja att växa. Det framgår en neoliberal 

diskurs inom dels själva definitionen av hållbarhet, men också de ledord och mål som sätts 

upp för kommunens arbete. Att inom denna diskurs prioritera ekonomisk tillväxt över de 

övriga hållbarhetsdimensionerna är något som kommunen bör motivera och diskutera 

konsekvenserna av tydligare. Om inte detta görs riskeras ett begrepp som hållbar utveckling 

att endast bli ett sätt att legitimera olika insatser, där det som ligger inom diskursen att 

oreflekterat primeras.    

 

För att återkoppla till uppsatsens frågeställningar kan på den första frågan om hur 

planeringsmål kopplat till hållbar utveckling praktiskt genomföras inom en kommuns 

översiktsplanering, detaljplanering och handläggning av bygglov konstateras att kommunen 

arbetat fram vissa verktyg och metoder för detta. Här har vi exempelvis kommunens arbete 

med hållbarhetsrosen, som trots olika uppfattning om dess användning idag beskrivs ha haft 

en funktion av att hållbarhetsfrågan började diskuteras på ett mer konkret sätt. I åtgärdslistan i 

strategidokumentet läggs stor vikt vid politiska styrdokument genom kommunens mål- och 

resursplaner. Dessa beskrivs inte spela en större roll de intervjuade i tjänstemännens 

arbetsvardag, så denna metods genomslag blir svårbedömd i denna studie. Även den 

återkoppling och uppföljning av strategin för hållbar tillväxt som görs genom den årliga 
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livsmiljöanalysen kan upplevas sakna relevans för den praktiska samhällsplaneringen där det 

snarare efterfrågas en kvalitativ analys av hållbarhetsfrågan i det arbete som utförs. En viktig 

del av tillämpningen av en hållbarhetsstrategi likt den som tagits fram i Sundsvall kan anses 

vara kunskapsspridning och förankring av förhållningssättet i organisationen. Detta verkar till 

viss del ha gjorts i Sundsvalls kommun, även om en stor brist identifieras i att 

bygglovshandläggarna inte involverats tidigare. Det återstår att se om detta sker i och med den 

nya webbutbildning som nu under våren 2016 har tagits fram kring frågorna som hanteras i 

startegin för hållbar tillväxt. 

 

Utifrån uppsatsens andra frågeställning kring vilka problem som kan finnas i samband med 

den praktiska tillämpningen av planeringsmål för hållbar utveckling på de olika 

planeringsnivåerna kan ett antal problem lyftas från fallstudien. Den största svårigheten som 

syns är som i så många andra sammanhang där människor är inblandade: att kommunicera. 

Det syns en oenighet i dokumenten om vissa frågor, exempelvis om hur förtätningsidealet 

praktiskt ska tillämpas. En svårighet som hänger samman med kommunikationssvårigheten är 

den mängd styrdokument som finns för planhandläggarna att ta ställning till vid planläggning. 

Dessa kan kanske bidra till att upplevelsen blir att hållbarhetsfrågan smalnas av till att handla 

om en specifik sakfråga i detaljplaneringen. Den tydlig styrande diskurs vars konsekvenser 

det inte reflekteras över i den vägledande strategin leder kanske också till olika tolkningar 

beroende på individens egna föreställningar och ideal.  

 

En aspekt som inte får glömmas när det handlar om en så pass stor organisation som en 

kommun, vilken kanske inte heller är den mest förändringsbenägna formen av organisation, är 

den tid det tar för en idé att förankras och för processer att utvecklas. Den relativt korta tid 

som gått från det att strategin för hållbar tillväxt och den nya översiktsplanen i Sundsvalls 

kommun antogs kan kanske innebära att kommunen fortfarande är under omställning, en bild 

som stärks av den utveckling av närvaron av hållbarhetsfrågan i de fåtal planer som i denna 

uppsats studerats. Även det faktum att den tidigare nämnda webbutbildningen för kommunens 

anställda publiceras nu i år tyder på att hållbarhetsarbetet i kommunen är levande och 

fortsätter att utvecklas. Det blir dock kanske ännu viktigare att nu när själva arbetet utvecklas 

och strategin ändå börjar kunna ses på med lite distans, att kritiskt granska de antaganden och 

värderingar som ligger till grund för den. Det verktyg som Sundsvalls kommun har i dess 

strategiarbete för att skapa ideal och målbild för hållbarhetsfrågan ska inte underskattas. 

 

Om vi beslutar oss för att den strategiska nivån i kommunalt planarbete ska vara platsen där 

idéer och ideal skapas och kommuniceras, snarare än konkretiseras, bör kanske den viktigaste 

metodutvecklingen i organisationen vara att införa en kritisk granskning av vilka idéer och 

ideal som förs fram i strategierna. Efter genomförd analys av det styrdokument som sätter 

agendan och ger idémässiga riktlinjer till Sundsvalls kommuns övriga verksamhet kan en viss 

otydlighet utläsas angående vad som egentligen är huvudmålet med kommunens verksamhet. 

I RIKARE – En hållbar tillväxtstrategi till år 2021 kan en viss splittring ses i att kommunen 

ibland verkar ha hållbarhet som huvudmål och ibland tillväxt. Det kan vara så att förhållandet 
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mellan dessa två begrepp är den viktigaste avvägningen och diskussion som Sundsvalls 

kommun inte hanterar i strategin.  

 

Avslutningsvis kan konstateras: Hållbar utveckling är och förblir ett brett och svårdefinierat 

begrepp och kanske måste vi låta det vara det. Istället för att stirra oss blinda på hur det ska 

bantas ner och definieras kanske vi bör söka aktivt efter metoder att hålla diskussionen 

levande bland alla aktörer inblandade i samhällsplanering. Hållbarhet får aldrig bli bara en 

floskel och ett sätt att legitimera det som anses behövas göras. Hållbarhet får inte heller bli ett 

maktinstrument eller ett sätt att främja vissa grupper i samhället som har möjlighet att ta del 

av ”det hållbara”. Vi måste återupprepat flagga för faran med att begrepp blir så breda att de 

kan innefatta vad som helst och användas till vilka syften som helst, men vi får inte heller 

fastna i en evig diskussion om vad som konkret menas med ett enskilt begrepp – för dessa 

definitioner kommer allt i sin tur alltid bygga på en specifik kontext och en bedömning som 

nästa dag kan vara förändrad.   

 

 

 

 

Under arbetets gång har en lucka identifierats som skickas vidare som stoff för fortsatt 

forskning: Det handlar om relationen och sambanden mellan detaljplaneringens 

planbeskrivning och plankarta. Frågeställningar om hur väl intentionerna i en planbeskrivning 

översätts ner i de specifika bestämmelserna skulle vara högst intressant för att ytterligare 

utreda och förtydliga sambandet mellan detaljplaner och bygglov, inte bara ur 

hållbarhetssynpunkt. Det vore även intressant att klargöra vilket tolkningsutrymme som finns 

i varje bestämmelse och hur ofta kan olika tolkningar som går mot planens syfte kan göras 

med lagstöd.  
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BILAGA 1 – ANALYSFRÅGOR TEXTANALYS 

 

1) Nämns hållbar utveckling uttalat? 

 

2) Defineras hållbar utveckling? I så fall hur? 

 

3) Beskrivs hur en hållbar utveckling ska uppnås? (Specifikt vad som ska göras för att 

uppnå hållbarhet) 

 

4) Refereras till övriga planeringsverktyg? I så fall hur? 

 

5) Övriga iakttagelser  
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BILAGA 2 – INTERVJUFRÅGOR  

 

Intervju 1 – Tjänsteman översiktsplanering 

 

1) Vilken är din roll hos er? (arbetsuppgifter, frågor som du hanterar) 

a. Hur länge har du jobbat i kommunen? Var du med när RIKARE togs fram 2012?  

2) Vad är hållbar utveckling för dig? 

3) Hur finns hållbar utveckling närvarande i ditt arbete? 

4) Har ditt arbetssätt förändrats sedan strategin för hållbar tillväxt blev färdig?  

5) Vilka verktyg har ni för att arbeta mot en hållbar utveckling i planeringen? 

a. Hållbarhetsrosen – Hur fungerar den? Har den används än? 

b. Mål- och resursplan – Vad innehåller den? Hur detaljerad är den?  

6) Hur följer ni upp hållbarhetsmålen? 

a. Från strategin till översiktsplaneringen 

i. Livsmiljöanalys och livsmiljöbarometer (vad är skillnaden?) – Nyckeltal 

kopplade till översiktsplanen? 

b. Från översiktsplanen till övrig planering? 

i. Skrivs i MKB:n till ÖP2021 att planen ligger i linje med RIKARE, upplever 

du att tillämpningen också gör det?  

7) Jag har hittat en webb-baserad utbildning på youtube för era anställda kopplat till RIKARE. 

Vilka har/ska genomgå den?  

a. Vad innehåller den mer? 

8) Hur väl bedömer du att ni lyckas med att föra målet om en hållbar tillväxt genom hela 

planeringskedjan? 

9) Något mer du vill tillägga? 

 

 

Intervju 2 – Tjänsteman detaljplanering 

 

1) Vilken är din roll hos er? (arbetsuppgifter, frågor som du hanterar) 

a. Hur länge har du jobbat i kommunen? Var du delaktigt i framtagandet av strategin? 

2) Vad är hållbar utveckling för dig?  

3) På vilket sätt finns hållbar utveckling närvarande i ditt arbete? Direkt/indirekt? 

4) Har ditt arbetssätt förändrats sedan strategin för hållbar tillväxt blev färdig?  

5) Vilka verktyg har ni för att arbeta mot en hållbar utveckling i detaljplaneringen? 

a. Hållbarhetsrosen – Har den används? 

b. Tror du att det är nödvändigt att ha någon form av verktyg för att få in 

hållbarhetstänket i planeringen?  

6) Hur följer ni upp hållbarhetsaspekten i detaljplanerna som tagits fram? 

7) Hur mycket kontakt har du med bygglovssidan? Upplever du att intentionerna i detaljplanerna 

följs?  

8) Hur väl bedömer du att ni lyckas med att föra målet om en hållbar tillväxt genom hela 

planeringskedjan? 

9) Något mer du vill tillägga? 

 

 

Intervju 3 – Tjänsteman bygglov.   

 

1) Vad är hållbar utveckling för dig? 

2) Finns hållbar utveckling med som en parameter i ditt arbete? I så fall hur? 
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3) Finns det ett behov av att reflektera kring hållbarhetsfrågan på bygglovsnivå, eller ska den 

inriktningen vara säkerställd i tidigare planering? 

4) Upplever du att intentionerna som finns i detaljplaneringen att planera för en hållbar 

utveckling tydligt syns och är lätta att tillämpa i bygglovsprövningen? 

5) Följs det på något sätt upp att prövningen av bygglov går i linje med RIKARE, 

översiktsplanen eller detaljplanerna?  

6) Om du får göra en egen bedömning, hur väl tycker du att kommunen lyckas att föra arbetet för 

en hållbar utveckling genom hela planeringskedjan, från strategi till fysisk förändring? 

7) Något mer du vill tillägga? 

 


