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Sammanfattning
Förtätning är ett återkommande tillvägagångssätt i kommuners stadsplanering. Det innebär att
stadsdelar binds samman med andra delar, såsom centrumkärnan. Förtätningen är ett ideal
som uppstod i samband med kritiken mot dess motsats, utglesning. Utglesningen har ansetts
vara en stor olägenhet då det innebär att människor och platser blir separerade från varandra
och ökar avstånden. Teorierna går dock isär. Långt ifrån alla anser att förtätning innebär en
hållbar utveckling, det vill säga utveckling där samtliga hållbarhetsaspekter får samma
utrymme. Förtätning har under de senaste decennierna blivit allt mer förekommande och är
idag ofta idealet för en hållbar stad men frågan är om det verkligen är fullständigt hållbart?

Den tidigare forskning som ligger till grund för studien är hämtad för att få en ökad förståelse
samt objektivitet inför förtätningens för- och nackdelar. Syftet med studien är att ge läsaren
och oss själva en förståelse för hur förtätning som planeringsideal påverkar Karlstad
kommuns sociala och ekologiska hållbarhet samt om resultat på ökad hållbarhet till följd av
förtätning kan påvisas genom mätningar och analyser. Frågeställningarna är således av sådan
art att de kan besvara vårt syfte. Vilka fördelar och nackdelar innebär förtätning i kommunen,
hur och på vilket sätt beräknas social och ekologisk hållbarhet och om hållbarhet kan
legitimeras i förtätning? Den metod som använts för insamling av det empiriska resultatet är
kvalitativ. Således är de metoder som valts textanalys av kommunala styrdokument samt en
intervjustudie med kommunala tjänstemän och politiker.

Utifrån tidigare teorier och forskning ger vår analys av det empiriska materialet resultatet att
det finns både för- och nackdelar med förtätande åtgärder, och att den ekonomiska
dimensionen väger tyngre i besluten än de ekologiska och sociala aspekterna. Även om svaren
på frågeställningarna i denna analys visar på både positiva och negativa konsekvenser, så går
det inte att entydigt säga att de kan härledas till förtätning om det inte finns mätningar och
analyser som visar på ett hållbart resultat. Alla städer är olika, vilket också gäller Karlstad.
Därför är det, enligt oss, inte berättigat att hävda att förtätning i Karlstad leder till hållbar
utveckling förrän kommunen kan redovisa ett resultat som kan påvisa att de förtätande
åtgärderna de facto har stärkt den sociala och ekologiska såväl som den ekonomiska
hållbarheten.

Nyckelord: Förtätning, Social hållbarhet, Ekologisk hållbarhet, Hållbar utveckling, Karlstads
kommun.

Abstract
Densification is a recurring approach in municipal urban planning. This means that local
districts are tied to other parts, such as the center core. The densification is an ideal that arose
in connection with the criticism of its opposite, sprawl. The sprawl has been considered a
major inconvenience as it means that people and places are separated from one another and
increases the distances. However, the theories goes apart. Far from all, considers that
densification means sustainable development, such a development where all sustainability
aspects get the same space. In recent decades, densification has become increasingly popular
and today it is often the ideal for a sustainable city, but the question is whether it is truly
sustainable or not?

The previous research which forms the basis of the study has been obtained to gain increased
understanding and objectivity to the pros and cons of densification. The purpose of the study
is to give the reader and ourselves an understanding of how densification as a planning ideal
affects Karlstad municipality's social and ecological sustainability as well as results of
increased durability due to densification can be demonstrated by measurements and analyzes.
The questions thus are of such a nature that they can answer our purpose. What advantages
and disadvantages involves densification in the municipality, how and in what way is social
and ecological sustainability calculated and can sustainability be legitimized in densification?
The method used for collecting empirical results is qualitative. Thus, the selected methods are
text analysis of municipal regulatory documents as well as an interview study with municipal
officials and politicians.

Based on earlier theories and research, our analysis of the empirical material shows results of
that there are both advantages and disadvantages with densifying measures, and that the
economic dimension prevail in decisions rather than the ecological and social aspects. Even if
the answers to the questions in this analysis, shows both positive and negative consequences,
it is not possible to conclusively say that they can be attributed to densification unless there
are measurements and analyses on sustainable results. Every city is different, which also
includes Karlstad. It is therefore, according to us, not entitled to claim that densification in
Karlstad leads to sustainable development until the municipality can report results that can
demonstrate that densifying measures in fact has strengthened the social and ecological as
well as economic sustainability.

Keywords: Densification, Social Sustainability, Ecological Sustainability, Sustainable
Development, Karlstad Municipality.

Förord
Vi vill rikta ett stort tack till Hasse Zimmerman, Henrik Sjöberg, Erik Nilsson och Henrik
Lander för ert deltagande i intervjustudien. Dessutom vill vi tacka vår handledare Svante
Karlsson, för vägledning och goda synpunkter. Slutligen vill vi tacka våra respektive familjer
för deras stöd och sympatier men även varandra för ett synnerligen gott samarbete.

Pontus & Joakim

Två författare, ett unisont arbete
Arbetsbördan i denna uppsats har fördelats jämbördigt mellan oss författare. Samtliga kapitel,
delstycken och andra detaljer har arbetats med under fullständig ömsesidighet. Alla studiens
delar har gemensamt framarbetats utan avvikelser, likaså har intervjuerna genomförts med oss
båda närvarande. I och med att allt arbete skett samfällt så är det omöjligt att säga att den ena
har bidragit med mer än den andra. Vi har valt att lägga upp arbetet på detta sätt då vi anser
detta vara det mest optimala för vår och andras förståelse samt att texten blivit enhetlig. Vi
vill uttrycka stor belåtenhet med studiens arbetsprocedur och resultat samt att vi har
kompletterat varandra på ett ytterst fördelaktigt sätt, från början till slut.
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1. Introduktion
Sverige växer. Karlstad växer. I städer huserar idag mer än hälften av vår planets befolkning
och den mängden ökar. Städer bär ansvaret för mer än hälften av samtlig energiförbrukning
och växthusgasutsläpp. Det finns ett stort behov och begärlighet i att finna hållbara nycklar
för städernas progression då detta kommer vara såväl avgörande som centralt de kommande
decennierna. Följaktigt blir detta generatorn till omfattande marknader, internationella och
nationella, där målsättningen är att planera och uppföra hållbara och attraktiva städer med
koncentration på tillväxt (Frenning & Ståhl 2011). Som en konsekvens av att människor söker
sig till städerna har förtätning kommit att bli en norm för en hållbar stadsutveckling. Det
landskap som dagens samhällsplanerare har att arbeta med är huvudsakligen ett redan
urbaniserat landskap vilket har bidragit till en samhällsdebatt av förändrad karaktär. Tätt eller
glest? Bebyggelse eller grönområde? Serviceutbud eller gröna rekreationsytor? Dessa
oenigheter skildrar i allra högsta grad den rådande stadsplaneringen i många av våra svenska
städer och kommuner (Ståhle 2005). Så varför har förtätning kommit att bli nästintill ett
mantra i dagens stadsplanering?

Den allra största inriktningen inom stadspolitik som omfattar såväl arkitekter och planerare
som politiker är den nya urbanismen och strävan efter den kompakta staden. Detta är en slags
motreaktion till den tidigare utglesningen. En svensk variant av detta nymodernistiska
angreppsätt på planering är att förespråka förtätning, kompakthet, tillväxt och attraktionskraft
(Montin & Granberg 2013). Förtätning behandlas som en utvecklingsstrategi för att bidra till
att städer och orter ska utvecklas mot en ökad hållbarhet. Några av de mest vitala
trivselfaktorerna i en tät stad är bland annat närhet till arbete, parker och verksamheter.
Förutom att städerna ska vara täta så bör de dessutom vara funktionsblandade. Det är i alla
fall vad som framställs som det eftersträvansvärda tillsammans med konstellationen av att
bygga centralt samt inom de stråk och noder som omfattar kollektivtrafiken.
Funktionsblandning betyder i kontexten att människor ska ha närhet till exempelvis
aktiviteter, samhällstjänster, bostäder, arbetsplatser och gröna rekreationsområden (Boverket
2017).

Drivkraften bakom och förståelsen för förtätning som ideal i stadsplanering finns att hämta i
kritiken mot sprawl eller utglesning som vi väljer att kalla det. Utglesningen kritiseras för att
bidra till ett ökat bilberoende, segregation med alla dess nackdelar, försämrad luftkvalité,
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isolation av människor och otrygga levnadsförhållanden (Ståhle 2005). Utglesning kan ses på
så sätt att spretiga stadsdelar expanderar staden utåt och över stora geografiska områden.
Olika markanvändningsområden innehållandes bostäder, butiker, kontor, rekreation etcetera
tenderar att vara separerade från varandra. Avstånden mellan platser är långa vilket bidrar till
att gång- och cykeltrafik är opraktiskt och den låga densiteten gör kollektivtrafiken
oekonomisk och konsekvenserna blir således att bilen får en högst betydande roll i
människors vardag (Frumkin et al. 2004). Under 1980-talet började man diskutera förtätning
av staden ett planeringsverktyg där bostäder varvades med verksamheter, en blandad
bebyggelse med livfull arkitektur och en levande stadssiluett. Förtätning är alltså inget nytt
fenomen men har under de senaste åren fått mycket större genomslagskraft. Under 1990-talet
förvandlades hamnområden som tidigare varit platser för arbete till platser för sjönära
bostadsutveckling. Under 2000-talets första decennier var inflyttningstrycket på universitetsoch storstäder så högt att bostadsbristen var ett faktum. Lösningen var nu att bygga tätt och
högt (Björk et al. 2008).

1.1 Problemformulering
Efter kontakt med Göran Bengtsson, professor i ekologi vid Lunds universitet, så väcktes det
till liv som senare kom att bli det primära syftet med studien. Nedanstående citat, är ett
urklipp av den konversation som tillsammans med tidigare reflektioner och funderingar blev
grogrunden i problemformuleringen.

Jag har ännu inte träffat några svenska politiker och tjänstemän, som vet vad
de pratar om när de säger sig planera för en hållbar stad. I en del fall beror
det på att man har fått för sig, att hållbarhet bara är ett allmänt flummigt
koncept. Men hållbarhet måste mätas och analyseras, precis som blodtryck…
…Det är väl rimligt, att en politiker som vill bygga en stad med en viss täthet
också kan visa, efter säg 25 år, att staden faktiskt blev mera hållbar än
tidigare och jämfört med att bygga med en annan täthet, eller hur? Precis
som ortopeden måste visa, att den nya höftkulan i genomsnitt håller i femton
år och inte bara i tio och att patienten faktiskt kan promenera obehindrat
igen. (Bengtsson, G. 2017)1

1

Bengtsson, Göran. 2017. E-mail, 7e februari. < goran.bengtsson@biol.lu.se >.
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Det problematiska med diskursen gällande ämnet förtätning är att det idag saknas konsensus
angående de olika hållbarhetsaspekterna. Som allmänt känt finns alltid olika intressen,
föreställningar och ideal i samhällsutveckling vilket leder till konflikter gällande hur mark ska
användas. Exempelvis kan intressenterna vara privata samhälls- och projektutvecklare tillika
byggföretag, statliga verk eller på mikronivå privatpersoner. Strävan efter att i svenska
kommuner förtäta centrala stadsdelar innebär hög exploateringsgrad av brukade och obrukade
ytor. I och med detta försakas grönytor i urban miljö till fördel för hårdgjorda ytor och
byggnader. I artikeln Growing Cities Sustainably (2012) framgår att påståenden om att
förtätning gör städer mer hållbara har debatterats under en tid, dock saknas belägg för att de
miljömässiga och i synnerhet sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekterna påverkas positivt
till följd av detta.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att förstå hur förtätning som planeringsideal påverkar Karlstad
kommuns sociala och ekologiska hållbarhet samt om ökad hållbarhet till följd av förtätning
kan påvisas genom mätningar och analyser. Förståelsen för ovanstående ska erhållas genom
förklaringar från utvalda politiker och tjänstemän i Karlstads kommun, samt genom
kommunens styrdokument.

Frågeställningar:

-

Vilka fördelar respektive nackdelar kommer till uttryck gällande förtätning som
stadsplaneringsideal i Karlstads kommun?

-

Hur och på vilket sätt beräknas, analyseras och rapporteras social och ekologisk
hållbarhet i Karlstads kommun?

-

Hur kan förtätning, på ett legitimt sätt, förankras som en avgörande faktor för
hållbarhet i Karlstads kommun?
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1.3 Definitioner
Hållbar utveckling, begreppets reella betydelse.
Hållbar utveckling är ett begrepp definierat som en utveckling som ska tillfredsställa dagens
behov utan att riskera framtida generationers chanser att tillfredsställa sina. Utvecklingens
primära mål är att behaga människors behov och förmodanden. För många människor, främst
i utvecklingsländer, tillfredsställs inte de allra mest elementära behoven i form av föda,
vatten, kläder, boende, och arbete som tas för givet i industriländer. Utvecklingen som hållbar
kräver att allas elementära behov kan uppfyllas samt att alla ska kunna ges en möjlighet att
tillfredsställa sina förhoppningar om ett bättre liv. Möjligheterna till hållbar utveckling är
avhängig till full tillväxt ty den hållbara utvecklingen kräver ekonomisk tillväxt. Hållbar
utveckling och ekonomisk tillväxt är förenliga om tillväxten reflekterar de fundamentala
principerna även för ekologisk och social hållbarhet, och inte innebär exploatering av andra
människor. Sammanfattningsvis så är den hållbara utvecklingen en föränderlig process där
exploatering av resurser, ändamålet med investeringar, orientering av teknisk progression,
institutionella förändringar och förvaltning av betydelsefulla naturvärden sker på ett välavvägt
sätt och ökar både nuvarande och kommande generationers sannolikheter att tillfredsställa de
behov och pretentioner som de har. Såhär menar den före detta norska statsministern och
ordföranden i FN:s Världskommission för miljö och utveckling, Gro Harlem Brundtland, i det
inledande kapitlet till utredningen, Report of the World Commission on Environment and
Development: Our Common Future. Denna rapport, som ofta refereras till som
Brundtlandrapporten har lagt grunden till begreppet hållbar utveckling och arbete i syfte att
uppnå sådan (Brundtland & Hägerhäll 1988). Vår uppfattning är att begreppet hållbar
utveckling är flertydigt och kan ha olika betydelse beroende på vem som använder begreppet.
Exempelvis om man frågar en företagsledning vad hållbar utveckling innebär för företaget så
förmodas svaret i många fall bli att vinst är hållbart och förlust ohållbart. Ponera att frågan
istället ställs till en miljöorganisation, där kan svaret istället bli att hållbar utveckling är det att
människan drar sig tillbaka, exploaterar mindre och är återhållsam med jordens
naturtillgångar.

Förtätning som begrepp och dess mening
Vi har i denna uppsats valt att beskriva ordet förtätning genom den definition som ges av
Boverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Detta för att vi anser att det är två
organ som inte lägger politiskt värde vid ordet utan kan beskriva det onyanserat och sakligt.
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Enligt Boverket så innebär förtätning ett tillskott av byggnader som i förlängningen ger
kortare avstånd mellan människor, närhet till samhällsfunktioner och ökad tillgänglighet till
olika platser i kommuner, städer eller regioner. Förtätning kan ses som ett tudelat begrepp,
vissa ser det positivt och som nära kopplat till hållbarhet och förhöjda stadsegenskaper medan
andra ser det negativt och som en planeringsstruktur som enbart innebär högre hus och mer
hårdgjorda ytor på bekostnad av grönstrukturer (Boverket 2017).

Enligt SKL anses förtätning var den mest tydliga trenden i dagens stadsplanering. I de planer
och program som kommuner tagit fram finns en klar strävan efter att inte bebygga åkrar och
ängar. Istället planeras för högre fastigheter och ett tätare stadsliv inom stadens befintliga
gränser, både i stadens centrum liksom dess förorter (SKL 2015).

Karlstads kommun
Karlstads kommun är en mellanstor kommun lokaliserad i Värmlands län och vid Vänerns
norra strand. Här bor cirka 90 000 invånare och centralorten är Karlstad. Kommunen
angränsar mot ett flertal mindre kommuner, exempelvis Kil, Grums, Hammarö och
Kristinehamn.

Bild 1: Karlstads kommun (Karlstad kommuns webbkarta – Karlstadkartan, 2017)
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Kommunens befolkningsantal växer i förhållandevis rask takt vilket innebär ett ökat tryck på
bostadssituationen. För att möta den växande efterfrågan så pågår ett flertal förtätningsprojekt
i centralortens olika stadsdelar. För att visualisera förtätning i två olika faser och utföranden
har två bilder infogats nedan.

Bild 1 visualiserar ett grönområde som
delvis är planerat att tas i anspråk till
fördel för ett förtätningsprojekt. Se
planprogram för Våxnäs C (Karlstads
kommun 2016c).

Bild 2: Våxnäs centrum (Fotograf, Pontus Adolfsson, 2017)

Bild 2 visualiserar ett färdigställt
förtätningsprojekt innehållandes
bostadsrätter ovanpå Mitt i Citygallerian i Karlstad.

Bild 3: Mitt i city-gallerian (Fotograf, Joakim Sylvaner, 2017)
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1.4 Avgränsning
Denna studie kräver viss avgränsning på grund av det begränsade tidsspannet samt för att
studien, inom detta tidsspann, syftar till att åstadkomma en hög kvalitativ standard.
För att uppnå denna kvalitativa standard som eftersträvas har avgränsningarna gjorts enligt
följande:


Studiens geografiska avgränsning är definierad på så sätt att den endast omfattar
Karlstads kommun.



Studien avgränsas till att enbart analyseras genom två (2) av fyra (4)
hållbarhetsaspekter. De två hållbarhetsaspekter som valts är ekologisk och social. Det
ekonomiska perspektivet är dock omöjligt att fullständigt utesluta då det kommit till
uttryck som högst betydande och relevant i både tidigare forskning och empiri.



Intervjustudien berör fyra (4) informanter. Studien avgränsas genom att inrymma två
(2) förvaltningar och två (2) nämnder. Bortfallet motiveras med att vi anser att de
valda förvaltningarna och nämnderna, teknik- och fastighetsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsförvaltningen och miljöförvaltningen, är de
mest relevanta i sammanhanget.



Textanalysen avgränsas till att omfatta åtta (8) styrdokument. Dessa är Karlstads
översiktsplan, Strategisk plan, Stadsdelsvision för Tingvallastaden, Karlstads Miljöoch klimatstrategi, Karlstads Folkhälsostrategi, Karlstads Miljö- och klimatstrategi uppföljning i siffror samt Karlstads Folkhälsostrategi - uppföljning i siffror.



Textanalysen avgränsas till, att i den strategiska planen, endast omfatta det externa
perspektivet.



Textanalysen avgränsas även till att enbart omfatta två (2) av tre (3)
hållbarhetsstrategier, Karlstads Miljö- och klimatstrategi samt Karlstads
Folkhälsostrategi. Karlstads Tillväxtstrategi kommer inte att granskas då studien, som
tidigare nämnt, endast kommer att fokusera på social och ekologisk hållbarhet. Inslag
av den ekonomiska hållbarheten återfinns dock även i dessa dokument.
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1.5 Disposition
För att underlätta läsarens förståelse för arbetets upplägg listas nedan en disposition av
studien.

1. Introduktion
I detta inledande kapitel presenteras studiens bakgrund, dess frågeställningar och syfte,
avgränsningar, definitioner av centrala och återkommande begrepp samt en sammanfattning
av studiens helhet.

2. Tidigare forskning
Detta andra kapitel innefattar analytiskt ramverk som ligger till grund för analys av insamlad
empiri.

3. Metod
Här presenteras och diskuteras de valda metoderna, dess tillvägagångssätt samt analysverktyg.

4. Empiri
I detta avsnitt redovisas studiens insamlade material, alltså den erfarenhetsgrundade kunskap
som samlats in från intervjustudie och textanalys.

5. Analys och diskussion
I analysdelen kommer resultaten från empiriinsamlingen noggrant att undersökas, analyseras,
diskuteras och bedömas utifrån det syfte och frågeställningar som ligger till grund för studien.

6. Slutsats samt rekommendationer för framtida forskning
Studiens avslutande kapitel återknyter och svarar på studiens syfte och frågeställningar.
Dessutom presenteras avslutningsvis rekommendationer för framtida forskning i ämnet.
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2. Tidigare forskning
I detta kapitel behandlas tidigare forskning, en genomgång av aktuella och relevanta teorier
kopplat till ämnena förtätning och hållbar utveckling.

2.1 Är förtätning hållbart? – ingen konsensus
I begynnelsen så hade begreppet hållbar utveckling primärt en ekologisk andemening men har
utvecklats till att inbegripa även sociala och ekonomiska infallsvinklar. Detta har medfört att
begreppet har urlakats till den vida grad att det blivit meningslöst. Begreppet har parallellt
med detta en politisk och ideologisk spänning som framkallar en ståndpunkt. I den rådande
debatten är hållbarhet den ledande frågan inom planering då det innebär ett dilemma för
statspolitiskafrågor, i och med att näringslivsutveckling och tillväxt utgör hinder för den
ekologiska hållbarheten (Johansson & Khakee 2009).

I artikeln Disentangling the concept of density (1999) framgår det att begreppet täthet i
sammanhanget förtätning vid första anblick är mycket tilltalande för planerare och politiker
eftersom begreppet i sig är objektivt, kvantitativt och neutralt. Men sett vid en andra och
tredje anblick är det ett mycket mer komplext begrepp. Förtätning är tvärvetenskapligt, det
vill säga att beroende på vilken fakultet begreppet undersöks utifrån, desto mer splittrad blir
debatten huruvida det får negativa eller positiva konsekvenser. Historiskt sett är den negativa
synen på förtätning förknippad med att staden är en plats som är bullrig, smutsig, har hög
brottsfrekvens, fattigdom, sjukdom, överbefolkning och så vidare. Detta har resulterat i det vi
idag kallar förorter eller utbredda och glesa städer om man så vill. Idag är istället argumenten
för förtätning allmänt accepterade och har blivit mycket inflytelserika i planeringen under de
senaste två decennierna. Det finns dock de som ifrågasätter antaganden om att låg täthet är
negativt och hävdar att analysen av problemet är felaktig eller att bilden hur vi uppnår önskad
livskvalitet och jämlika mål inte går att förlika med förtätning (Churchman 1999).

Teorier om förtätning som planeringsideal är idag nyanserade, å ena sidan positiv
argumentation där forskare påvisar att förtätning är starkt bidragande till hållbar utveckling, å
andra sidan påvisar forskare att förtätning inte innebär att det nödvändigtvis har positiva
effekter på de fyra hållbarhetsaspekterna. I artikeln Energy and the city: density, buildings
and transport (2003) belyser författaren Steemers att den låga kostnaden för
energiförbrukning gjort det möjligt att öka spridningen av aktiviteter och verksamheter i
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många städer runt om i världen. Det har lett till låg densitet i urbana strukturer. Lägre densitet
har resulterat i ökad fysisk separation och spridning av aktiviteter vilket gjort masstransporten
allt svårare. Detta i kombination med ökat välstånd har resulterat i ökad privat fordonstrafik.
Privat fordonstrafik förbrukar normalt mer än dubbelt så mycket energi per passagerare per
kilometer än ett tåg och nästa fyra gånger så mycket som en buss. Därför kan en urban
struktur som inte maximerar användningen av kollektivtrafik sannolikt få stora konsekvenser.
Även om ovanstående påstående är helt riktigt så måste det faktum att byggnader står för mer
än 40 procent av energiförbrukning i EU beaktas (Steemers 2003). Kompletterande till
ovanstående referat är den amerikanska studien Growing Cooler: Evidence on Urban
Development and Climate Change (2008). Där dras slutsatsen att förtätning av samhällen
skulle medföra att transporter med bil kan minskas med 20 till 40 procent i motsats till ett
utglesat samhälle. Vidare framgår att begreppet förtätning kan beskrivas som smart tillväxt
och att den sortens tillväxt ensamt skulle reducera transportrelaterat koldioxidutsläpp med 7
till 10 procent år 2050.

Enligt författarna till Growing Cities Sustainably (2012) så finns bristande bevis för att
förtätning som planeringsverktyg gynnar en hållbar urban miljö, främst ur ekonomiska och
sociala hållbarhetsperspektiv. Vidare framgår det att smart tillväxt, med förtätning i
synnerhet, inte förbehållslöst ska anses vara den faktor som minskar energiförbrukningen.
Även dess potentiellt negativa konsekvenser bör beaktas, som exempelvis kan vara
begränsade valmöjligheter gällande boendeform, eller trängsel och trafikstockningar, vilket
kan upplösa dess blygsamma ekologiskt positiva konsekvenser. Det framgår även att målen
för att minska koldioxidutsläppen mer effektivt kan uppnås med hjälp av teknikförbättringar,
exempelvis genom att byta till ickefossila energikällor. Dessa uppsatta mål kan också
uppfyllas genom beteendeförändringar som att förflytta människors vana att ta bilen till att
istället använda kollektivtrafik. Det senare alternativet kräver starka incitament eller
omställningar för att det ska göra betydande skillnad och kan i förlängningen ha en skadlig
effekt på de sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekterna.

Förtätning som leder till en viss grad av trängsel kan resultera i att människor frånträder
sociala kontakter i och med att människor får en förändrad inställning till varandra.
Anonymiteten i staden kan leda till stress och ett avskiljande av traditionella kontakter och
därmed avtar graden av sociala band. Ponera att ett område med hög täthet lider av dåligt
underhåll, alltså den byggda miljön. Detta kan ha skadliga psykologiska effekter på
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människors hälsa gällande känslan av säkerhet. Detta är kopplat till begreppet ”broken
windows syndrome” och ”nobody caring” som innebär att skador på den bebyggda miljön
inbjuder till allvarligt asocialt eller kriminellt beteende. Författaren menar här att det finns
skäl att förvänta sig bättre tillgång till tjänster i täta städer men att kvalitén på grannskap,
miljö, samhälle och säkerhet inte följaktligen blir till det bättre (Bramley et al. 2009).

2.2 Svag eller stark hållbar utveckling?
I boken Moderna kommuner (2013) delas hållbar utveckling in i två delar, svag respektive
stark. Svag hållbar utveckling fokuseras vid ekonomiska aspekter samt att ogynnsamma
sociala och ekologiska effekter justeras till det bättre genom ekonomiskt överskott. Man kan
exempelvis se det på så sätt att en industri får släppa ut miljövådliga ämnen förutsatt att det
sker en ekonomisk gottgörelse för detta, förslagsvis en så kallad utsläppsrättighet. Detta gör
att ekologiska och sociala aspekter inte anses ha någon ledande ställning jämfört med den
ekonomiska aspekten. Svag hållbar utveckling är tilltalande för politiska makthavare eftersom
modeller för ekonomisk verksamhet och tillväxt enbart erfordrar en marginell korrigering och
inte en djupgående justering eller förändring av människors eller verksamheters
handlingsmönster och vanor. Kritik som riktats mot detta synsätt är att det urlakar
hållbarhetsbegreppet och inte gynnar hållbar utveckling i faktisk mening utan att det snarare
blir ett sätt att främja ekonomisk tillväxt på ett legitimt sätt (Montin & Granberg 2013).

Stark hållbar utveckling inriktar sig i huvudsak mot ekologins betydelse. I detta perspektiv
argumenteras för att den ekologiska dimensionen inte går att ersätta mot den ekonomiska
därför att den ekologiska är säregen och inte kan reproduceras. Här efterliknar författarna
hållbar utveckling med en babusjka eller rysk docka om man så vill. Det allra innersta lagret
utgör de ekologiska aspekterna, mellanlagret utgör de sociala aspekterna och det yttersta
lagret utgör de ekonomiska aspekterna. I det starka hållbarhetsperspektivet kan inte
ekonomiska eller sociala gottgörelser användas för att legitimera negativa ekologiska följder.
Det starka hållbarhetsperspektivet ökar istället vilka krav som ställs på politiska makthavare i
och med att det innebär omfattande åtgärder och förändringar i fundamentala livsstilar, hårt
inrättade handlingsnormer och hur ekonomiska system är uppbyggda (Montin & Granberg
2013).
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Figur 1: Hållbarhetsbabusjka (Illustration av Joakim Sylvaner, 2017)

2.3 Internationellt perspektiv
Jämfört med Nordamerikas och Australiens utglesade metropoler så är europeiska städer
generellt sett mycket tätare, dock inte så täta som asiatiska städer. I en studie gjord på dessa
världsdelar så framgår att lägre täthet i en stad innebär desto högre bilberoende och en
transportmässigt högre energiförbrukning. Med detta följer ett mer omfattande vägnät och
låga andelar kollektivtrafik, gående och cyklande. Däremot så framgår också att en medelhög
densitet är fullt tillräckligt för att erhålla lägre energianvändningsnivåer (Renner 2016).
Utglesning blir allt mer förekommande i utvecklingsländer. Ett exempel är Mexico City som
mellan 1980–2010 fördubblade sin population medan stadens yta däremot ökade sexfaldigt.
En stad som denna med låg densitet kan ge intrycket av att vara miljövänlig med sina
grönytor och parker, men den underliggande utglesningen är allt annat än miljövänlig.
Hållbara städer behöver vara mycket tätare än många av dagens tätorter. Exempelvis kan steg
i rätt riktning vara minskade avstånd genom att uppmuntra blandad bebyggelse och
transportutveckling där gator har en blandning av bostäder, affärer, kontor, restauranger och
annan samhällsservice, där varje stad eller tätort erbjuder adekvat boende, arbete, skolor,
sjukhus och andra bekvämligheter. Detta innebär i förlängningen att människor behöver röra
sig över en mindre yta på daglig basis (Renner 2016). Alltså mindre tidsåtgång och lägre
utsläpp från transporter.

2.4 Studie från nära belägen stad
I en nyligen genomförd studie över Oslo med fokus på ämnet förtätning och dess för- och
nackdelar framgår att förtätning av innerstadsområden bidrar till en förskjutning av problem. I
studien presenteras några viktiga dilemman i stadsplaneringen som syftar till att uppnå hållbar
utveckling. Å ena sidan, en spretig och bilberoende stadsutveckling som inte är i linje med
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den ekologiska hållbarheten. Å andra sidan riskerar urban förtätning att utsätta fler invånare
för missgynnande levnadsvillkor som verkar på ett ofördelaktigt sätt för deras hälsa. Dessa
dilemman representeras till viss del av olika intressekonflikter mellan nuvarande och
kommande generationer och mellan lokala och regionala miljödebatter. Utsläpp av
växthusgaser kommer påverka stadsutvecklingen, på ett långsiktigt och globalt plan, oavsett
källa. Förtätning i urbana stadsdelar tenderar att vara ohälsosamma och påverkar
lokalbefolkningen men effekterna anses inte vara begränsade till kort sikt. Detta eftersom den
permanenta strukturen bidrar till att de boendes hälsa i framtiden även kommer att påverkas
av dessa förhållanden. Om förtätning sker i centrum-perifera områden så bidrar detta till ett
nytt område som är säkrare ur trafikhänsyn och mindre förorenat än det urbana genomsnittet.
Dock bidrar detta oavsiktligt till en ökad totalmängd trafik för boende nära centrum, vilket
innebär ökad genomfartstrafik, föroreningar och olycksrisk. Följaktningsvis så kommer de
som flyttar in till centrala förtätade områden i genomsnitt skapa en marginell ökning av trafik
och föroreningar och samtidigt utsätta de centrum-perifera områdena för mer bullriga och
förorenade miljöer (Næss 2014).

Det moderna samhällets miljöpåverkan är en angelägen förändring men det är inte en nyss
påkommen debatt. Vad som är nytt är istället att politiken och till följd även planeringen i
större grad kommit att bli tvungna att beakta frågor gällande ekologi och hållbarhet. Frågor
gällande miljö har kommit att bli ett allt mer nödvändigt och brådskande tema på den
politiska agendan. Den vitt utbredda miljöförstöringen, förändring i klimat samt sprickor i
ozonskiktet etcetera har fått världsdebatten på tå och börjat reflektera om att global etik i
miljöfrågor är närmast stundande (Johansson & Khakee 2009). Johansson och Khakee står
fast vid att vi måste börja fundera på ”Vad gör vi med naturen och hur länge kan vi fortsätta
leva som vi gör?” (Johansson & Khakee 2009, s. 22).

2.5 Delegationen för hållbara städer
Hösten 2008 tillsatte regeringen en delegation för hållbara städer. Delegationen hade som
uppdrag att bidra med ekonomiska medel för att främja hållbar utveckling i städer, stadsdelar
och bostadsområden. Projekten som blivit tilldelade ekonomiskt stöd har under granskning
ansetts bidra till miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara städer. Utgångspunkten är den
vision som delegationen utformat och innebär att reducera stadens negativa effekter på miljön
samt öka förståelsen för att den hållbara staden måste ses ur ett helhetsperspektiv (Hållbara
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städer 2012). Delegationen har gjort en sammanfattning av den generella bilden på framtida
hållbara städer som är baserad på de ansökningar som inkommit gällande ekonomiskt stöd till
investeringsprojekt. Nedan listas, i punktform, denna sammanfattning:


Människan i fokus. En hållbar stad är designad efter människors behov. Befolkningen
mår väl, är aktiva och är delaktiga i progressionen mot en hög levnadsmiljö. Den
omkringliggande miljön skall vara tilldragande och säker. I synnerhet ska barnens
utomhusmiljö vara specifikt beaktad.



Helhetsperspektiv på hållbar utveckling. Detta betyder att de ekonomiska, ekologiska
och sociala proportionerna tas hänsyn till och är förenade som en helhet. Planering och
gestaltning bör förverkligas genom detta helhetsperspektiv.



Många olika funktioner. Innebörden här är en blandstad, det vill säga en stad som
innehåller olika funktioner, exempelvis bostäder, arbetsplatser, samhälleliga tjänster
samt tillgång till kultur. I en hållbar stad innebär detta att människor från varierande
samhällsgrupper med olika ursprung och i varierande åldrar kan mötas och socialisera.



Anpassning till platsens förutsättningar och utrymme för förändring. Här menas att
värden och omgivningar av kulturhistorisk art bör tillvaratas men även vara mål för
förbättring.



Grönytorna och dagvattenhanteringen fyller många hållbarhetsfunktioner. Grönytor
innebär inte bara en tilldragelse av välbehag, trivsamhet och en plats för rekreation
utan understödjer även utjämnandet av dagvattenförlopp. Biologisk mångfald får ej
omintetgöras.



Resurseffektivitet. Innebörden är här en minimering av energi-, material-, och
vattenförbrukning med utgångspunkt i ett livscykelperspektiv. Behovet av transporter
är minimal. Det ska även innebära, så kallad, energineutralitet vilket innebär att
produktion och konsumtion av energi är likvärdig och förnybar.
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Hållbara transporter. Ur energi- och klimatperspektivet är nödvändigheten för
transport av varor optimerad. Människor har inte ett stort behov av att använda egen
bil då den lokala kollektivtrafiken är välutvecklad och tilltalande samt väl samordnad
med regional kollektivtrafik. Det ska även vara enkelt och anpassat för gång- och
cykeltrafik.

I och med att detta varit framträdande punkter i stadsbyggnadsmodeller som kommunerna
visat upp i sina ansökningar dras slutsatsen att den täta, attraktiva och funktionellt blandade
staden är förenlig med bilden av vad en hållbar stad är eller ska bli (SOU 2010).

2.6 Attraktivitet och platsmarknadsföring
Kulturens meningsfullhet för samhällsutveckling har på senare tid blivit allt mer betydelsefull.
Detta på grund av att det finns ett stort förtroende för kulturens innebörd för tillväxt. I dagens
samhälle betraktas ett rikt kulturliv som en viktig parameter för kommuners besöksnäring
samt att locka till sig företag och människor. Genom kultur bedöms människors livsmiljö och
identitet stärkas och frambringar platsers attraktivitet, detta kan vidare kopplas till Richard
Floridas teorier om den kreativa klassen och dess innebörd för platsers tillväxt (Aronsson
2013). Richard Floridas syn på platsers tillväxt är hur städer, regioner och länder måste
fortsätta att attrahera skarpa, talangfulla och kreativa människor för att nå eller fortsatt vara på
”topp”. För att lyckas med detta krävs ständiga investeringar i utvecklingen, både från interna
och externa källor (Florida 2005).

Because wherever talent goes, innovation, creativity, and economic growth are sure
to follow. (Florida 2005, s. 4).

Stor kritik har riktats mot Floridas teorier då de av bland annat David Harvey anses vara
elitistiska. Harvey (2011) beskriver ”privat-offentlig samverkan” som fundamental i det nya
urbana entreprenörskapet. Detta kombineras med politiska satsningar där intentionen är att
skaffa extern finansiering och attrahera nya arbetstillfällen genom nya investeringar. Det
urbana entreprenörskapet fokuserar på den specifika platsens ekonomi hellre än området som
helhet. Problematiken med detta är att byggandet av sådana slags platser motiveras med att de
ska befrämja befolkning i det större området men att de snarare befrämjar liten grupp av
befolkningen (Harvey 2011).
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Platsspecifika projekt av detta slag brukar också röna så stor offentlig och politisk
uppmärksamhet att de avleder uppmärksamhet och till och med resurser från de mer
allmänna problem som staden eller regionen som helhet brottas med. Det nya
urbana entreprenörskapet består alltså i privat-offentlig samverkan inriktad på
investeringar och ekonomisk utveckling, där det omedelbara (om än inte det enda)
politiska och ekonomiska målet är spekulativt platsbyggande snarare än förbättring
av de lokala förhållandena. (Harvey 2011, s. 116–117).

Josefina Syssner beskriver i sin bok Världens bästa plats? (2012) hur mer eller mindre
samtliga svenska kommuner arbetar med en typ av profilering- eller varumärkesstrategi. Detta
i syfte att utstråla en plats som är attraktiv och att det i slutändan ska leda till att personer,
företag eller andra verksamheter vill etablera sig i eller flytta till kommunen.

Montin och Granberg (2013) belyser att stadspolitik i dagsläget handlar om att kommunen
eftersöker en generell utveckling med syftet att förstärka stadens attraktivitet och pondus.
Reellt handlar detta om platsmarknadsföring samt om införande av olika
stadsförändringsplaner. Dominerande för dessa stadsförändringsplaner är förtätning och den
blandade staden som innefattas av olika resurser, individer och verksamheter.

2.7 Blandstaden
Detta för oss in på Jacobs (2005) tankar gällande blandade funktioner och behovet av stadens
primära funktioner. En primär funktion i en stad är ineffektiv, den skapar inte mångfald av sig
själv utan endast i korrelation med andra funktioner. Genom kombination av två primära
funktioner kommer människor i rörelse men endast om de två är olika i den bemärkelse att
människor inte behöver nyttja funktionen vid samma tidpunkt. Då är inget vunnet. Istället ska
funktionerna få människor att gå ut vid tidpunkter som inte är samma, då blir effekten
ekonomiskt stimulerande för en blandad stadsdel. Efterföljande blir således sekundär
mångfald, ett begrepp som betyder att verksamheter och andra funktioner växer fram genom
det som de primära funktionerna dragit till sig. Blir den sekundära mångfalden tillräckligt
stark innebär det att människor tar sig till platsen bara för att uppleva den och därmed utgör
den en primär funktion i sig. Tyvärr, är det väldigt ovanligt att sekundär mångfald i sig leder
till att bli en enskild primär funktion. Stadsdelar som övervägande består av bostäder har ett
behov av att öka sin variation av primära funktioner, ju fler de är desto bättre utfall. Det mest
vitala är dock arbetsplatserna i en stadsdel. Detta gör att en gata som utgör en arbetsplats på
dagen blir livfull då boende inte befinner sig där. När de boende sedermera kommer hem blir
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gatan även en livfull plats på kvällen. Det som tidigare varit önskvärt, alltså att skilja bostäder
och arbetsplatser har funnits så implementerat i stadsplanering, att det under en lång tid krävs
mycket tankekraft och ansträngningar för den moderna tidens planerare att förstå att staden
faktiskt inte mår bra av en skilja bostäder och arbetsplatser ifrån varandra (Jacobs &
Hjukström 2005).

Förtätning är att föredra ur ett jämställdhetsperspektiv i den bemärkelse att trygghet som
grundläggande princip utgörs av en stad med mycket rörelse och som har god tillgänglighet.
Ett livfullt område uppfattas därmed som tryggare än ett område som är tomt. Därför kan
aspekter som trafiksystemens utformning och bebyggelsens innehåll bidra till att det känns
tryggt. Här dras även en parallell till den tidigare nämnda blandstad som förespråkas ur
jämställdhetsperspektivet eftersom det innebär liv och rörelse under hela dagen då
arbetsplatser varvas med bostäder (Larsson & Jalakas 2008).

2.8 Objektiv och subjektiv planering
Förhållanden och lösningar i städer är individuella och unika men många av de främsta
utvecklingsstrategierna är universella och riktar sig mot sociala, ekonomiska och
miljömässiga utmaningar. Blandad bebyggelse, gåvänliga, ekonomiskt integrerade platser
med välutvecklad kollektivtrafikförbindelse definierar god urbanism i alla städer. Allt oftare
så visar sig ett positivt resultat i form av att kostnader blir lägre i den förlängda
infrastrukturen, i pågående underhållsarbeten samt i de genomsnittliga hushållskostnaderna
för människor. Städer som håller fast vid en lägre densitetsutveckling, som isolerar aktiviteter
och vissa samhällsklasser, och har outvecklad kollektivtrafik kommer att öka ekonomiska och
sociala missförhållanden likväl som det kommer att medföra ökade utsläpp av koldioxid. Det
sistnämnda har kommit att innebära en global kris, speciellt i utvecklingsländer (Calthorpe
2016).

Även om "de flesta" är överens om att den täta staden är den mest hållbara så finns en
paradox som refererar till hållbarheten i städer och deras livability. Det senare nämnda
begreppet kan förklaras som en social dimension av stadens beboelighet. För att en stad ska
kunna vara hållbar så ska den vara tät, då måste funktioner och befolkning koncentreras till
mindre ytor. Men för att staden ska var beboelig så måste funktioner och befolkning spridas
till större områden. Säkerhet utropas av många som en plats där det finns lugna gator, bra
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skolor med få barn etcetera, andra eftersträvar närheten till vackra grönområden i städer.
Dessa aspekter är sådana aspekter som uppnås av bebyggelse med lägre densitet. Dock bör vi
vara medvetna om det faktum att allt är subjektivt. Det går inte att acceptera att beboeligheten
är det hållbara eller att det hållbara är beboeligt, urban form och dess beboelighet är istället en
fråga om personliga preferenser (Neuman 2005).

2.9 Hur mäter vi hållbarheten?
Christel och Torsten Persson (2015) beskriver hur mål mot hållbar utveckling ska uppföljas
och mätas. I målstyrda processer behöver man regelbundet följa upp resultaten för att veta att
processen följer den riktning som är önskvärd. Uppföljningen kan ske enligt en modell som
grundar sig i ett system med fem (5) indikatorer. Denna modell kallas för DPSIR-modellen
och är ett redskap som framtagits av EEA (European Environment Agency). Miljöproblem
framställs enligt modellen i ett orsak-verkan-samband där det görs gällande att miljöproblem
som är resultat av människans leverne måste korrigeras samt kringgås i framtiden. Modellen
utgår från att vår värld utgörs av tre (3) koopererande system; socialt, ekologiskt och
ekonomiskt. De ekonomiska och sociala systemen är beroende av det ekologiska systemet då
det utgör grunden i vår resursbank. För att vidare gå in på DPSIR-modellens struktur beskrivs
enligt följande D= drivkraften som leder till ett överbrukande av resurserna, vilket P=
påverkar ekosystemen och till följd av detta ändras S= statusen på resurserna. I förlängningen
innebär detta en I= inverkan på skog och mark samt all övrig omgivning. De eventuella
följderna blir således att sociala och ekologiska värden förändras till det sämre inom en kort
eller lång tidsfrist. När detta är ett faktum tvingas människan till åtgärder, det vill säga R=
respons i syfte att tillrättaställa de komplikationer som uppkommit samt göra ansträngningar
för att sådana komplikationer inte återupprepas. Ansträngningar kan även göras i
förebyggande syfte mot de underliggande drivkrafterna, exempelvis kan sådana
ansträngningar omfattas av förändring av människors sätt att leva och konsumera (Persson &
Persson 2015).
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Figur 2: Hållbarhetsmodellen (Illustration av Joakim Sylvaner, 2017)

I en färsk studie, Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i kollektivtrafiken (2017),
framgår att det inte finns ömsesidig förståelse gällande hur social hållbarhet ska mätas och
definieras. Forskare har olika teorier gällande social hållbarhet. Forskarna benämner dessa
skilda teorier med vikt i varierande termer, såsom socialt kapital, social exkludering,
segregerade bostadsområden och social rättvisa. De huvudsakliga resultat som uppvisas i
studien är följande att geografiska distanser mellan bostad och arbete medför att exkludering
kan förekomma, så kallad felmatchning. Bebyggda miljöer innebär fysiska barriärer som gör
det svårt för vissa att använda kollektivtrafiken, såsom personer med funktionsnedsättning.
Kollektivtrafiken kan skapa barriärer för invånare eller grupper med olika ekonomiska
förutsättningar. Utifrån trygghetsaspekten och rädslan kan vissa grupper använda
kollektivtrafik i mindre omfattning. Kollektivtrafiken kan även gynna social kontakt mellan
personer och slutligen kan kollektivtrafiken gynna människors hälsa, detta genom reducerad
luftförorening. Således kan alltså kollektivtrafik i förhållande till social hållbarhet få både
negativa och positiva konsekvenser enligt mätning (Wimark 2017).
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3. Metod
I detta kapitel redogörs för den metod som valts för insamling av material, motivering av dess
lämplighet samt en kritisk diskussion av metodvalet. Vi har i vår studie valt att utgå från en
textanalys där särskilda kommunalt strategiska styrdokument studerats, därefter har en
kompletterande intervjustudie med tjänstemän och politiker från Karlstads kommun utförts.

3.1 Kvalitativ textanalys
Enligt vår uppfattning är valet av kvalitativ textanalys det mest fördelaktiga för studiens syfte
och frågeställningar. En text kan, ur sitt mest traditionella slag, definieras som en skriven text
i bland annat tidningsartiklar, böcker och olika slags dokument. Ett begrepp inom textanalys
är hermeneutik vilket är en av de mest uppskattade metoderna för att läsa och tolka texter.
Hermeneutik kopplas även till att förstå meningen med texten och hur texten relaterar till sin
rådande värld växelvis med hur den är relaterar till vår nuvarande värld (Aitken 2005). Inom
detta område behandlas den hermeneutiska cirkeln vilken kan förstås på ett antal olika sätt. En
vital aspekt av denna cirkel är att en text tolkas med utgångspunkt i texten som helhet och
helheten genom delarna. Själva innebörden av en specifik term i texten måste eventuellt
tolkas utifrån ett större perspektiv, alltså texten som helhet. När termens betydelse fastslagits
så kan textens helhet framträda i en annan skepnad. I en textanalys ingår nästan alltid
uteslutande någon typ av tolkning, oavsett om texten är skriftlig eller visuell. Tolkningar kan
vara olika komplicerade beroende på vilken typfråga som behandlas men även vilken karaktär
texten har eller vilken analysinriktning som används av den som tolkar (Bergström & Boréus
2012).

Utifrån ovanstående behandling av begreppet den hermeneutiska cirkeln så har textanalysen
av de kommunala styrdokumenten granskats på så sätt att vi primärt eftersökt termer som
förtätning, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Sekundärt ska även termerna eller
termens reella innebörd sökas efter genom mellanradesläsning och detta kopplar vi till
begreppet semiotik som definieras som läran om tecken. Semiotiken fokuserar på ett
genomskådande av den bakomliggande betydelse eller innebörd som en text har och styrkan
inom denna lära är att den uppmanar den som analyserar en text att se bakom det mest
uppenbara (Bryman & Nilsson 2011). Det bör även förtydligas att den kvalitativa
textanalysen har kvantitativa inslag, detta i och med att tillvägagångssättet i vissa fall utgörs
av ordberäkning.
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3.1.1 Urval
De dokument som valts för denna studie är Karlstad kommuns översiktsplan (2012),
Livskvalitet 100 000 (2008), strategisk plan (2015), Miljö- och klimatstrategi (2013), Miljöoch klimatstrategi, uppföljning i siffror (2016b), Folkhälsostrategi (2014), Folkhälsostrategi,
uppföljning i siffror (2016a) samt Stadsdelsvision för Tingvallastaden (2016d).

Karlstad kommuns översiktsplan (2012) har valts ut då den utgör en hörnsten i allt kommunalt
arbete. Vi finner vidare detta dokument i synnerhet viktigt för vår studie då det beskriver hur
bebyggelsen i kommunen ska utvecklas över en längre tidshorisont samt att det anses vara
aktuellt i den bemärkelse att planen togs i bruk 2012 och har minst fem (5) års ytterligare
aktualitet innan det krävs en uppdatering.

Livskvalitet 100 000 (2008) har valts då styrdokumentet behandlar i vilken riktning
kommunen ska arbeta för att nå 100 000 invånare på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbart. Därav blir detta dokument av stor vikt för vårt arbete.
Strategisk plan (2015) är det dokument som beskriver hur kommunen ska arbeta för att uppnå
visionen genom nio (9) olika målområden, externt och internt. Detta dokument blir således
viktigt för vår studie då det ger oss en praktisk beskrivning av hur målet ska nås genom
åtaganden och genomförande.

Kopplat till den strategiska planen finns tre (3) stycken hållbarhetsstrategier varav två (2)
ansetts relevanta för vår studie. Den första är Miljö- och klimatstrategi (2013) som beskriver
prioriterade insatsområden för att Karlstads kommun ska vara en ekologiskt hållbar kommun.
Dokumentet blir följaktligen betydelsefullt då det beskriver åtgärder och hur målen ska
uppnås på detaljnivå, i faktiska siffror. Till Miljö- och klimatstrategi (2013) hör även en
uppföljning i siffror, Miljö- och klimatstrategi uppföljning i siffror (2016), där resultat för
denna strategi mellan åren 2011–2016 redovisas. Detta är av stor vikt för studiens syfte och
frågeställningar. Det andra dokumentet beträffande hållbarhetsstrategierna är
Folkhälsostrategi (2014) som beskriver prioriterade insatsområden för att stärka den sociala
hållbarheten i Karlstads kommun. Detta dokument liksom Miljö- och klimatstrategi (2013)
har ett uppföljningsdokument, Folkhälsostrategi, uppföljning i siffror (2016a), där siffror
redovisas med syfte att åskådliggöra om målen uppfylls eller ej.
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Det sista dokument som valts ut är Stadsdelsvision för Tingvallastaden (2016d) som beskriver
förtätningsområden och åtgärder i centrala Karlstad. Detta dokument har valts ut då det är en
plan som beskriver reella åtgärder och ingrepp som linjerar med tidigare nämnda dokument.
På så sätt ges en överskådlig bild hur kommunen applicerar strategierna i verkliga
plansammanhang. Valet av just Stadsdelsvision för Tingvallastaden (2016d) grundar sig i att
det endast finns en (1) stadsdelsvision över kommunens olika stadsdelar samt att dokumentet
innehåller flera former av förtätningsstrategier och därmed är till fördel för besvarandet av
vårt syfte och frågeställningar.

3.1.2 Tillvägagångssätt
Tillvägagångsättet för datainsamlingen i valt forskningsområde har förstahandsvis skett
genom textanalys av Karlstad kommuns olika strategiska styrdokument. Textanalyserna har
genomförts med fokus på det innehåll som kan kopplas till studiens syfte och frågeställningar.
Samtliga texter har omsorgsfullt lästs med intentionen att finna sådant meningsinnehåll som
är relevant för besvarande av frågeställningarna. De teman som utgjort mål vid
undersökningen kommer att redovisas i det kommande kapitel som benämns som
tematisering och analysprocess. Dessa analyser koncentreras på innehållet av det analyserade
datamaterialet, alltså de dokument som granskats. Det insamlade datamaterialet från
textanalysen har det primära syftet att ge oss ett brett fundament för vidarelänkning med övrig
empiri. Vidare har även beräkningar av ord förekommit för att förtydliga hur många gånger
ett väsentligt ord förekommer i texten samt i vilket sammanhang.
3.1.3 Tematisering och analysprocess
Den textanalyseringsmetod som tillämpats i de utvalda styrdokumenten har i praktiken
omsatts till en grundlig genomskådning med kvantitativa inslag, alltså ett aktivt sökande efter
delar av texten som behandlar förtätning som planeringsmetod och samtidigt kopplas till
hållbar utveckling. Detta för att urskilja om förtätning som planeringsstrategi sakligt, av
Karlstads kommun, kopplas till de två hållbarhetsaspekterna, ekologiskt och socialt, som
studien syftar till. Därav förtydligas härmed att de tre (3) begreppen förtätning, social
hållbarhet och ekologisk hållbarhet utgör de primära temana i textanalysen. Två av
dokumenten, de som behandlar hållbarhetsstrategiernas uppföljning i siffror, så har i ett första
skede de kolumner som behandlar social och ekologisk hållbarhet kopplat till förtätning valts
ut. Därefter har redogörelsen fullgjorts med ett klarläggande av kolumnernas utfall, positiva
eller negativa.
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3.2 Kvalitativ intervjustudie
I vårt arbete har vi valt att utföra en kvalitativ intervjustudie som komplement till vår
textanalys där vi intervjuat fyra (4) personer som är verksamma inom två (2) olika
förvaltningar samt två (2) olika nämnder i Karlstads kommun. De förvaltningar och nämnder
som ansetts vara relevanta för vår studie är miljöförvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen samt teknik- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden
på grund av att samtliga har stort inflytande och kunskap gällande förtätningsstrategier,
hållbarhetsaspekter och samhällsplanering. Intervjun är av delvis strukturerad art och grundar
sig i en intervjuguide som innehåller en lista över teman och generella frågeställningar. Vi har
valt en delvis strukturerad intervju då det kan ge oss en bra kombination mellan
standardisering och flexibilitet vilket framhålls som ett bra förhållningssätt i Introduktion till
samhällsvetenskaplig metod (2003). Intervjuguiden har alltså använts som en checklista för att
säkerställa att samtliga teman och frågeställningar behandlas innan intervjun är till ända
(Larsen 2009).

Vårt metodologiska val gällande intervjuerna väljer vi att motivera med den
semistrukturerade intervjuns flexibilitet. Det har för oss varit viktigt att kunna ge informanten
stort utrymme i sin utformning av svar eller hur denne väljer att resonera. Forskare som
inleder sina undersökningar med ett relativt klarlagt fokus väljer oftast att använda sig av den
semistrukturerade intervjun för att kunna tillämpa specifika frågeställningar i intervjuguiden
(Bryman & Nilsson 2011).

3.2.1 Population och urval
Vår studie bygger på kvalitativa undersökningar och urvalet sker därför enligt ickesannolikhetsurval (Larsen 2009) då målet är att vi vill uppnå största möjliga kunskap inom det
valda området. Därav behöver inte studien vara generaliserbar i den bemärkelse att den gäller
för eller är applicerbar på organisationer utanför undersökningen. Vi bedömer även att vår
studie tar sin utgångspunkt i ett godtyckligt urval där vi som forskare har valt ut enheterna,
alltså informanterna, efter hur typiska de anses vara för hela populationen av enheter, enligt
vår bedömning eller för säkerställning av varierat urval. Enheterna väljs av forskaren ut efter
attribut som exempelvis utbildning, kön, ålder, arbetsbefattning etcetera (Larsen 2009) och vi
har i vår studie gjort ett urval med utgångspunkt i informanternas arbetsbefattning och
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politiska uppdrag. De informanter som valts ut är Erik Nilsson (KD) som är nytillträdd
ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Nilsson anses vara relevant för vår studie då han har
stor erfarenhet av stadsbyggnadspolitiska frågor och därmed kan bidra med relevant
information gällande förtätning som planeringsideal kopplat till hållbar utveckling. Henrik
Lander (C) sitter sedan 2010 som ordförande i teknik- och fastighetsnämnden som ansvarar
för kommunal mark, kommunala fastigheter, natur och mark, vatten och avlopp samt trafik
och gata. Landers stora erfarenhet av samhällsplaneringsfrågor gör att han har adekvat
betydelse som informant i denna studie. Henrik Sjöberg är stadsarkitekt vid
stadsbyggnadsförvaltningen och arbetar med arkitekturfrågor, både i stort och mer detaljerat,
allt från förändring av befintliga byggnader till gestaltning och utformning av hela områden.
Därav är Sjöbergs deltagande i intervjustudien av stor vikt gällande stadsbyggnadsfrågor.
Hasse Zimmerman är verksamhetsutvecklare vid miljöförvaltningen där han haft olika tjänster
sedan 1999. Till en början arbetade han främst med trafikmiljöfrågor och specifikt åtgärder,
beteende- och attitydpåverkansarbete i förhållande till de trafiksystem som var aktuella då.
Dessutom har han tidigare tjänstgjort som avdelningschef vid samma förvaltning.
Zimmermans betydelse i denna intervjustudie är av stor relevans då förvaltningen ansvarar för
miljöstrategiska frågor och arbetar utifrån de styrdokument som också ingår i vår textanalys.
För kännedom så förtydligas här att alla informanter är verksamma inom Karlstads kommun.

Ytterligare kan även urvalsgruppen beskrivas som urval enligt självselektion (Larsen 2009). I
den senare nämnda urvalsprocessen har informanterna själva bestämt om de vill delta i
undersökningen eller inte. Vi kopplar det senare urvalet till vår studie på så sätt att de
förvaltningar och nämnder som valts ut fått i uppdrag att själva utse lämpliga personer som
kan och vill delta i intervjustudien.

3.2.2 Tillvägagångssätt
De intervjuer som varit mål för komplettering av den tidigare utförda textanalysen har enligt
följande genomförts med som tidigare nämnts delvis strukturerat tillvägagångssätt.
Intervjuerna har bandats efter samtycke med respektive informant för att i senare skede
transkriberas. Den lokalitet som varit platsen för intervjun har de deltagande informanterna
själva valt ut. Vi valde att låta informanterna själva välja lokalitet av det skäl att de ska känna
sig trygga och avslappnade inför uppgiften. Vi förankrar detta i Johannesen och Tuftes (2003)
mening om att intervjua informanten i sitt hem skapar en trygg och bekväm känsla för denne.
Arbetsplatsen utgör givetvis inte våra informanters hem men vi hänvisar trots det till denna
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teori då arbetsplatsen utgör en plats som informanterna vistas i dagligen. I inledningen av
intervjun har informanterna delgivits studiens syfte och frågeställningar, i avsikt att skapa en
förståelse för studiens intentioner och ändamål. Samtliga intervjuer genomfördes enskilt i
avskilda rum utom hörhåll för utomstående.
3.2.3 Tematisering och analysprocess
Den analys som följer upp resultatet av insamlat material från intervjustudien har
utgångspunkt i ett antal olika teman som är nära kopplade till intervjuguiden (se bilaga 1).
De teman som används är förtätning som hållbart planeringsideal, social och ekologisk
hållbarhet i stadsplanering, ökad hållbarhet till följd av förtätning, förtätningsdilemman,
förändrad attityd hos politiskt förtroendevalda, hållbarhetsmätningar och tätt på rätt sätt.
Dessa kan ses som subteman till de mer centrala temana förtätning, social hållbarhet och
ekologisk hållbarhet. Bryman (2011) menar att identifieringen av olika teman och subteman
fungerar som upprepade ämnen för texten och att dessa teman och subteman är produkten av
grundlig och stringent läsning av det insamlade materialet.

3.3 Validitet, reliabilitet, överförbarhet och replikerbarhet
Validitet behandlar frågan om relevans och giltighet, alltså att samla in information och data
som är relevant för frågeställningarna som valts. I och med att kvalitativ metod kommer att
användas är det enklare att försäkra sig om en hög validitetsgrad. Detta för att det är möjligt
att göra ändringar under arbetsprocessen om upptäckter görs i den bemärkelse att ytterligare
komponenter som är betydelsefulla för frågeställningen uppdagas (Larsen 2009). Validiteten i
vår studie säkerställs genom att de styrdokument som granskats valts med omsorg för ämnet
och har motiverats i urvalsprocessen för kvalitativ textanalys. Likaså har validiteten i
intervjustudien motiverats med informanternas breda kunskap och inflytande i Karlstad
kommuns samhällsplanering. Detta framgår tydligt i population och urval för kvalitativ
intervjustudie.

Reliabilitet visar på mått av precision och stringens, alltså om undersökningen är tillförlitlig
samt att förloppet har behandlats med stor noggrannhet. Intervjuer innebär en risk i att
informanten blir påverkad av situationen under intervjutillfället samt av den som ställer
frågorna, vilket kan leda till att det får betydelse i hur svaren utfaller. Hög reliabilitet har
säkerställts genom att krav ställts på att det insamlade materialet hålls isär så att
sammanblandning mellan olika svar inte inträffar (Larsen 2009). Vidare har även
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informanterna givits stort utrymme i sina utläggningar och svar vilket enligt oss gör svaren
mer tillförlitliga. Dessutom är dokumenten som granskats politiskt antagna och de enda
gällande styrdokumenten i Karlstads kommun vilket ökar studiens reliabilitet.

De tidigare nämnda urvalsprinciperna innebär att studien inte blir generaliserbar i och med att
den inte kan vara representativt för hela populationen. Istället kommer vi att prata om
överförbarhet då det inte alltid är viktigt att kunna generalisera enligt Larsen (2009). Detta
eftersom att generalisering associerar i riktning mot statistik och kvantitativa ansatser.
Överförbarhet betyder i detta sammanhang att tolkningar, förklaringar, mekanismer och
insikter som kommit tillkänna inom ett forskningsprojekt kan vara till gagn i andra projekt
utanför detta (Johannessen & Tufte 2003). Detta är ingen uttömmande genomgång av det
arbete som bedrivs i kommuner och regioner utan endast ett axplock. En systematisk
genomgång av det arbete som sker vore önskvärt att undersöka i sig men ligger utanför detta
projekts syfte.

Gällande studiens reliabilitet är replikerbarheten av stor vikt. Genomförda textanalyser
utförda genom den metod som vi beskriver ovan torde resultera i samma resultat och slutsats
om studien genomförs i senare skede. Beträffande intervjustudien är replikerbarheten inte lika
självklar. I och med att vi använt oss av delvis strukturerade intervjuer samt att människor
trots allt kan uppträda på olika sätt beroende på en rad olika faktorer så är den faktiska
intervjusituationen i den här studien svår att exakt återskapa. Eftersom kvalitativa data saknar
struktur så kommer därutöver tolkningen av dessa influeras av undersökarens subjektivitet
och som resultat av detta är det mycket komplicerat att replikera kvalitativa studier eller
kanske till och med ogenomförbart (Bryman & Nilsson 2011).

3.4 Etiska spörsmål
Etiska problemställningar uppkommer då forskning direkt innefattar människor och specifikt i
anknytning till datainsamlingen, oavsett om metoden innefattar observation eller intervju. Vi
har i vår studie för avsikt att förhålla oss till det grundläggande individskyddskravet och de tre
(3) av fyra (4) grundläggande huvudkrav som sammanfattas nedan. Informationskravet som
betyder att vi som forskare har en skyldighet att informera berörda informanter om
forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet som innebär att informanterna har
självbestämmanderätt i sin medverkan och under vilka villkor de ska delta. Nyttjandekravet
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som betyder att de uppgifter som insamlats om den enskilda personen endast är avsett för
forskningsändamålet (Johannessen & Tufte 2003). Vi har valt att inte tillämpa
Konfidentialitetskravet då samtliga informanter efter intervju svarat nej på frågan gällande om
de önskar att informationen hålls konfidentiell samt att tillåtelse givits både muntligt och
skriftligt om att använda namn och befattning kopplat till insamlat material. Dessutom föll sig
valet att inte hålla informanterna konfidentiella på den grund att vår ambition har varit att
genomföra denna studie med likadan transparens som präglar kommunal verksamhet.

3.5 Kritik reflektion av valda metoder
Vi är medvetna om att kvalitativ metod har både för- och nackdelar. En nackdel med metoden
är att resultaten inte är generaliserbara, alltså icke fullständigt applicerbar på andra kommuner
än just Karlstads. Eftersom vår studie dessutom innefattar intervjuer med människor så går det
inte att ta för givet att alla svar blir lika sanningsenliga som de kanske hade blivit vid
kvantitativ enkätstudie med fullständig anonymitet. Vi som intervjuat informanterna kan även
ha en direkt eller indirekt påverkan på hur svaren utfaller, svaren kan således bli sådana som
är accepterade i social bemärkelse. Fördelarna med vald metod är dock att vi som forskare
kan gå in på djupet och ställa följdfrågor som inte hade varit möjligt vid exempelvis
enkätstudie. På så sätt har vi även fördelen att kunna undanröja vissa missförstånd och
oklarheter som kan uppstå. Dessutom, som vi tidigare nämnt, så är säkerställandet av god
validitet mindre komplicerat i kvalitativa metoder. Ovanstående för- och nackdelar förankrar
vi i boken Metod helt enkelt (2009).

Gällande val av informanter så vill vi motivera detta med att samtliga har stor kunskap,
erfarenhet och ledande positioner i samhällsbyggnadsfrågor inom kommunen. Fördelaktigt
hade däremot varit att ha ytterligare deltagare för att få en ökad bredd i det empiriska
materialet. Tidsavsaknad eller bristande kunskap har gjort att tillfrågade avstått från
deltagande. Exempelvis hade med fördel intervjuer genomförts med den före detta, nyss
avträdde, ordföranden i stadsbyggnadsnämnden Peter Kullgren (KD) samt politiker med
partitillhörighet i vänstra sidan av blocket.

Valet av de dokument som ingår i textanalysen har i tidigare del motiverats och diskuterats.
Karlstads kommun tar i nuläget fram en plan gällande grönstruktur i Karlstad som ännu inte
är antagen vilket hade utgjort ett användbart dokument för denna studie. Vi valde även att
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avgränsa oss från det ekonomiska hållbarhetsperspektivet och det hållbarhetsdokument som
genomsyras av detta, tillväxtstrategin. Detta för att skapa oss en bredare uppfattning om den
sociala och ekologiska hållbarheten i förtätningsområden. Dock utgörs en stor del av denna
studie, trots avgränsningen, av tillväxt och därmed hade tillväxtstrategidokumentet lämpat sig
för studien. Trots denna självkritiska reflektion anser vi att metodvalet, val av informanter och
styrdokument är fullt tillräckliga för att besvara studiens syfte och frågeställningar.
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4. Empiri
I detta kapitel beskrivs och analyseras de dokument som utgör mål för studiens textanalys.
Därefter görs en tillkännagivelse av de informanter som deltagit i intervjustudien samt resultat
av dessa intervjuer. Som tidigare nämnts är studien avgränsad till att enbart behandla
ekologisk och social hållbarhet vilket innebär att Karlstad kommuns tillväxtstrategi inte
beskrivs i detta avsnitt eller inräknas som datainsamlingsmaterial. Dock bör här förtydligas att
det ekonomiska perspektivet är ofrånkomligt eftersom samtliga perspektiv är koopererande
för att nå hållbar utveckling. Därmed sagt finns även i detta kapitel vissa inslag av ekonomi
relaterat till hållbarhet.

4.1 Kvalitativ textanalys
4.1.1 Förtätning i Karlstad kommuns översiktsplan
Karlstad kommuns översiktsplans (2012) övergripande syfte är att vara den samling av
kommunala dokument för planering, lovgivning samt infrastruktursatsningar. Den ska vara ett
underlag för beslutsfattning i andra myndigheters planering och prövningar. Dokumentet ska
fungera upplysande och som vägvisare för hur den byggda miljön ska förbättras och
bibehållas för allmänheten, exploatörer och andra som bedriver verksamhet. Översiktsplanen
fungerar också som ett kontrakt där kommunen försäkrar att de följer miljökvalitetsnormerna
och att hänsyn tas till de mark- och vattenområden som enligt staten och miljöbalken (MB) är
riksintressen. Översiktsplanens syfte är även att anvisa hur kommunens mark- och
vattenområden ska brukas för att träffa målvisionen Livskvalitet Karlstad 100 000. (Karlstads
kommun 2012).

I Karlstad kommuns översiktsplan (2012) förkommer ordet förtäta eller förtätning 46 gånger
men i vilka sammanhang används begreppen? Begreppen förfaller ofta tillsammans med ordet
förädling i översiktsplanen vilket av oss uppfattas som positivt i den meningen att det handlar
om att göra något till det bättre. I översiktsplanen tas den historik upp beträffande
förtätningstrendens början och man menar här att den tar sitt ursprung i tillgång och
efterfrågan av centrala bostäder, nöjesutbud samt en ökad medvetenhet om biltransporters
negativa miljöpåverkan. I och med detta har ett stort antal kommuner förändrat sina
målpunkter inom stadsplanering och nu tenderar man att bygga staden inåt, Karlstad inräknat.
En viktig aspekt att ta beaktning är att genom förtätning av stadsdelar så kan besparingar
göras i och med det faktum att redan befintliga infrastruktur- och försörjningsystem oftast är
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tillgängliga på platsen, vilket man betonar i dokumentet. Dessutom ska förtätningsstrategin
vara till fördel för tätortsnära jordbruks- och naturområden. Det finns här dock ingen tydlig
definition av begreppet naturmark. Innebörden av, i synnerhet, naturmark kan enligt oss
tolkas som ett mycket vitt begrepp och vi antar att det finns ett syfte med en denna vidd.
Jordbruksmark finns klassificerat och är i sig ett begrepp som är mer konkret och planen
innehåller en karta där jordbruksmark över hela kommunen gestaltas, och alltså i yttersta
möjliga mån ej bör ianspråktas. Naturmark finns som tidigare nämnts inte definierat och är
därmed inte lika självklart. Texten ger oss uppfattningen att kommunen i allra största mån
eftersträvar att inte ianspråkta grönytor i de centrala delarna. Dock finns en viss acceptans
kring detta i och med kommande figur (se Tabell 1). De olika kategorierna klassas enligt tre
olika ställningstagandenivåer, ”oftast önskvärt”, ”normalt sett acceptabelt” och ”kan vara
acceptabelt” vilket då utesluter ”ej acceptabelt”. Det finns alltså inga ytor i kommunen som
inte kan vara mål för förtätning. Figuren nedan listar olika typer av förtätning med tillhörande
ställningstaganden samt vilka villkor som tas i beaktning vid beslutsfattning.

Tabell 1: Förtätningstabell (Karlstads kommun 2012, s. 16).

Beaktningsvärt är att kommunen i löpande text förordar förtätning på "gråytor", alltså
industriell mark etcetera men att man samtidigt i figuren ovan har ett ställningstagande
gällande förtätning på "gråytor" som "normalt sett acceptabelt".

Förtätningen är starkt kopplad till värdeord som attraktivitet och tillväxt i översiktsplanen.
Detta kan bland annat utrönas genom den realitet att förtätningen ska ske på premisser som
främst underlättar eller lockar de fokusgrupper som prioriteras i Livskvalité 100 000, alltså
studenter, människor med konkurrenskraftig kompetens och besökare. Begreppet förtätning
används som tidigare nämnts 46 gånger varav det vid endast ett tillfälle förekommer i negativt
30

ordalag. Här yttras några av de svårigheter som kan infinna sig i och med förtätning. Dessa
svårigheter eller negativa konsekvenser beskrivs som ökat trafikbuller, påverkad utsikt,
påverkan på viktiga kulturmiljöer och potentiellt ianspråktagande av grönstrukturområden
inom de centrala delarna. Förtätning innebär ofta sanitära åtgärder då bebyggelse ska ske på
mark som tidigare varit ändamål för markförorenande verksamhet. Efter denna insiktskritik,
speglas dock förtätning skyndsamt tillbaka i positivt ordalag då det beskrivs som ett gynnande
medel för hållbar utveckling om det sker i korrekt utförande. Vidare förespråkas att förtätning
ska ske i delar av Karlstad som stärker premisserna för ett hållbart resande och lägre
energianvändningen. Detta ska bidra till ett utökat underlag för kollektiva resor och samtidigt
dra fördel av det befintliga infrastrukturnätet.

Ny bebyggelse inom området bedöms vara långsiktigt hållbar, vilket
bland annat innebär att behovet av bilresor och trafikarbete
minimeras och att trafikbullret relativt sett minskar. (Karlstads
kommun 2012, s. 97).

Av citatet ovan framgår det i översiktsplanen att förtätning legitimeras genom den
beskrivning hur förtätning i allmänhet minskar behovet av privata bilresor genom den stärkta
kollektivtrafikförbindelsen.

4.1.2 Livskvalitet Karlstad 100 000
Denna vision är ett styrdokument som beskriver hur Karlstads kommun ska växa och blir en
stad med 100 000 invånare samtidigt som det ska vara hög livskvalitet för samtliga invånare.
Tillväxten ska förverkligas med ett tillvägagångssätt som tar hänsyn till ekonomisk, social,
ekologisk och estetisk hållbarhet. Det primära målet är att samtliga invånare ska ha ett brett
utbud till arbete, boende med hög standard samt en livfull fritid. Karlstads kommun ska kunna
tillhandahålla skola, vård och omsorg av hög kvalitet samt utveckla staden till en bättre och
större stad för både företag och individer. I visionen ingår fyra (4) stycken ledstjärnor som ska
hjälpa kommunen i deras övergripande utvecklingsarbete. Dessa fyra (4) är:
En attraktiv stad som växer, En stad för alla, Den goda gröna staden och En kommun i gott
skick. Slutligen presenteras, utöver målet att få alla invånare att trivas, tre fokusgrupper för att
nå önskad tillväxt. Dessa fokusgrupper är: studenter, människor med konkurrenskraftig
kompetens och besökare (Karlstads kommun 2008).
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Styrdokumentet Livskvalitet Karlstad 100 000 (2008) genomsyras av vissa ord, begrepp och
teman som går att koppla till ekonomi, tillväxt, entreprenörskap, kreativitet och driftighet.
Efter granskning av dokumentet har meningar eller ord med koppling till ovanstående hittats
48 gånger. Vidare förekommer andra begrepp som är orienterade mot social och ekologisk
hållbarhet, exempelvis bra livsmiljö, utbyggda kommunikationer, mångfald, välfärdsresurser
och omtänksamhet. De senare temana återkommer i texten 30 gånger. Resultat blir därav
följandevis att teman och begrepp med inriktning mot ekonomisk hållbarhet benämns i 61,5%
av det som vi beräknat som olika värdeteman jämfört med sociala och ekologiska
hållbarhetsteman som benämns i 38,5% av den totala summan. Summa summarum blir som
följer att tillväxt- och ekonomiorienterade begrepp blir överordnade de sociala och ekologiska
temana.

4.1.3 Karlstad kommuns strategiska plan
Karlstad kommuns strategiska plan (2015) är ett styrdokument som är ett hjälpmedel för
organisationen att arbeta i linje med visionen, Livskvalitet Karlstad 100 000. I denna plan
redogörs vilka målområden som är prioriterade. Det finns totalt nio målområden, dessa är
indelade i två olika perspektiv, det externa och det interna. Det externa perspektivet fokuserar
på kommunens medborgare och intresseområden som rör medborgarna. Det interna
perspektivet konkretiseras genom vilka premisser som är mest grundläggande för att
organisationen ska fungera som en gynnsam verksamhet för medborgarna. Målområdena
inom det externa perspektivet är: tillväxt, attraktiv stad, utbildning och kunskap, en stad för
alla och den goda gröna staden. Målområdena för det interna perspektivet är finansiellt
perspektiv, vårda tillgångar, kvalitet och arbetsgivarperspektiv. I denna strategiska plan ingår
även tre underliggande hållbarhetsstrategier. Dessa är tillväxtstrategin, folkhälsostrategin och
miljö- och klimatstrategin. De utgör ett understöd i styrningen på sådant vis att delmålen ska
vägleda mot det som ska prioriteras inom det övergripande målet (Karlstads kommun 2015).

Den strategiska planen (2015) syftar till att vägleda kommunen i rätt riktning, alltså mot det
mål som visionen Livskvalitet Karlstad 100 000 har. Som tidigare nämnts så utgör den
strategiska planen ett tillvägagångssätt för hur kommunen ska arbeta på rätt sätt för Karlstads
invånare. Planen är uppbyggd efter två perspektiv, det externa och det interna. Det externa
som handlar om vad som delges invånarna och det interna som behandlar vilka förutsättningar
som finns i organisationen och hur de ska dessa ska erbjuda invånarna en gynnsam
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verksamhet. Det interna perspektivet kommer inte att vidare behandlas då studien avgränsats
till att enbart innefatta det externa perspektivet.

Det första externa perspektivet behandlar tillväxt. Kommunen beskriver i detta stycke hur
organisationen ska sträva efter ekonomiskt hållbar tillväxt och hur det är viktigt att då
fokusera på den uttalade fokusgruppen ”människor med konkurrenskraftig kompetens”, som
är den bidragande faktorn till att Karlstad blir en attraktiv etablerings-, bostads- och
utbildningsort. Det andra externa perspektivet är attraktiv stad som ska syfta till att göra
Karlstad en trivsam plats för alla, som alla kan vara stolta över. Även detta perspektiv är
linjärt med två andra fokusgrupper, närmare bestämt studenter och besökare vilket konkret
uttalas i texten som prioriterade. Här tas för första gången behovet av mätning och analys upp.
Detta ska ske genom medborgarundersökningar och varierande modeller av rankning.
Exempelvis, hur nöjesutbudet eller kulturlivet kan konkurrera med andra orter.
Det tredje externa perspektivet behandlar Utbildning och kunskap och har en kortfattad
kontenta. Kontentan i sig mynnar dock ut i att man ska attrahera människor med
konkurrenskraftig kompetens och därmed eftersträvas primärt välutbildad arbetskraft.
Återigen kopplas detta till ekonomisk tillväxtorientering och tidigare uttalade fokusgrupper.
Det fjärde externa perspektivet är En stad för alla. Det behandlar långsiktig social hållbarhet
genom att de människor som vistas staden ska känna sig omhändertagna, välkomna och
trygga. Mångfald och välfärd är två huvudbegrepp men även hög tolerans och jämställdhet
lyfts i detta avsnitt vilket vi kopplar starkt till just social hållbarhet. Slutligen beskrivs det
femte externa perspektivet som har namnet den goda gröna staden. Här utgör den ekologiska
hållbarheten kärnan genom det miljömässiga resonemanget om att Karlstad ska innefattas av
en positiv livsmiljö som yttrar i varierande kontexter. Målet är att kunna erbjuda gröna
rekreationsytor med närhet till vatten. Detta avslutande externa perspektiv är det som fått allra
minst utrymme i den strategiska planen. För att då sammanfatta de externa perspektiven så
utgör tillväxt och ekonomi den allra mest övergripande delen och återkommer på ett eller
annat sätt i samtliga fem.

4.1.4 Miljö- och klimatstrategi samt uppföljning i siffror
Den strategi som omfattar miljö och klimat har ståndpunkt i ekologisk hållbarhet. Utsläpp av
miljöfarliga ämnen får stora konsekvenser och därför är det gemensamma arbetet för ett
reducerat behov av fossil energi mycket viktigt. Miljöfrågorna ska behandlas på samtliga
instanser i kommunen. Kommunen ska sträva efter att vara nytänkande för att stärka en
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hållbar utveckling (Karlstads kommun 2013). Miljö- och klimatstrategi, Uppföljning i siffror
(2016b) är ett dokument som innehåller redovisning av målresultat mätt i siffror och
uppdateras en gång om året. De tabeller som finns i detta dokument innehåller till viss del
streckade (-) kolumner vilket innebär att det saknas siffror för det specifika området.
Anledningen till detta är antingen att ingen mätning gjordes för det aktuella året eller att
uppgifter inte rapporterats in av andra skäl.

Karlstad kommuns Miljö- och klimatstrategi (2013) är ett deldokument av den strategiska
planen. I detta dokument nämns orden tät eller förtätning i två (2) sammanhang kopplade till
ekologisk hållbarhet och primärt har textanalysen gjorts utefter dessa avsnitt.
Detta dokument ska alltså fungera som vägvisare mot de mål som har gjorts gällande i
Livskvalitet Karlstad 100 000. Fokus ligger som bekant på den ekologiska hållbarheten i
denna delstrategi. Gröna ytor tas här upp som en viktig och värdefull domän för den
ekologiska mångfalden, stadens attraktivitet samt för människors, djurs och växters
välmående. För att bevara och värna om den centrala grönstrukturen finner kommunen det
viktigt att vid förtätning och exploatering bibehålla och skydda dessa i allra största mån.
Ytterligare framgår att tät bebyggelse i staden är gynnsamt för den ekologiska hållbarheten
om tätheten är utformad på ett sådant sätt att den främjar kollektiva färdmedel samt gång- och
cykeltrafik. Dessa alternativa färdmedel till bilen, beskrivs som platsgörande för ekonomisk
aktivitet, det vill säga ökade handelstillfällen på tidigare trafikerade stråk och passager.
Enligt vår tolkning av dokumentet finns så finns tydliga åtgärder och hanteringsprogram för
hur kommunen ska arbeta mot en miljö- och klimatmässigt hållbar stadsutveckling. Att tolka
av texten är att det finns tydliga resonemang kring att den ekologiska hållbarheten stärks
genom en tätare bebyggelse i staden men att det samtidigt dras paralleller till den ekonomiska
hållbarheten i samma resonemang. Även denna då i positiva ordalag.

Efterföljande komplettering av denna textanalys görs i det uppföljande dokumentet Miljö- och
klimatstrategi, Uppföljning i siffror (2016b) som är en redovisning av, vad vi tolkar som,
målresultatet mätt i siffror år för år. Varje år uppdateras en uppföljning av miljö- och
klimatstrategin som redovisas i siffror i syftet att förtydliga om arbetet leder kommunen på
rätt väg mot en hållbar utveckling. Vi har valt att göra ett urval av de kategoriska mätningar
som går att koppla till förtätande åtgärder i stadsplanering.
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Vi har tolkat att tolv (12) kategorier av mätningar i dokumentet kan kopplas till ekologisk
hållbarhets vara eller icke vara genom bebyggelse i allmänhet och förtätning i synnerhet.
I sex (6) av de tolv (12) kategorierna kan positiva resultat påvisas, dock bör tilläggas att tre
(3) av dessa sex (6) är ofullständigt mätta. Med ofullständiga mätresultat syftar vi till att
mellan åren 2011 och 2015 så har bortfall förekommit under vissa av dessa år. De kategorier
som är fullständigt mätta med positiva resultat är andelen resor med kollektivtrafik, andelen
resor med gång och cykeltrafik samt areal av skyddad skog. De resterande tre (3) kategorier
som uppvisar positivt resultat men saknar fullständig mätning är, utsläpp av växthusgaser från
transporter, utsläpp av växthusgaser från energiförsörjning samt kväveoxidhalten i luft (mätt i
urban miljö). Vidare uppvisas negativt resultat i två (2) kategorier. En fullständig mätning har
gjort över förstörd våtmark där resultat visar att 45 000 kubikmeter har försakats genom
exploatering, torrläggning eller kemisk påverkan. Den kategori, som är ofullständig, visar på
en marginell ökning av kväveoxidhalt i luft (mätt i gaturum). I två (2) kategorier uppvisas
oförändrade resultat genom en ofullständig och en fullständig mätning. Den fullständiga
mätningen visar på oförändrat resultat gällande andel skyddad natur av kommunens landyta
och den ofullständiga gäller andel tätortsbor med 300 meter eller kortare till ett kvalitativt
grönområde. De två (2) sista kategorierna behandlar att samtliga invånare i Karlstads
kommun ska ha tillgång till ett mindre grönområde inom 100 meters avstånd, större
grönområde inom 300 meters avstånd och ett närströvområde inom 30 minuters
promenadavstånd samt att antalet boende som utsätts för trafikbuller ska minska. I båda dessa
kategorier har inga mätningar utförts.

4.1.5 Folkhälsostrategi samt uppföljning i siffror
Folkhälsostrategin tar avstamp i den sociala hållbarheten och ska assistera kommunen i
arbetet med att differenser i samhället inte blir alltför omfattande samt att kommunen ska vara
en plats där alla kan vistas och trivas. Strategin syftar till att ge invånarna möjligheter att
kontrollera sina liv samt att de ska ha möjlighet att delta i det gemensamma
samhällsbyggandet. Det finns idag hälsomässiga skillnader mellan olika samhällsgrupper,
därav prioriteras barn, unga och äldre och funktionsnedsatta personer för att samtliga ska
känna en trygghet och att de blir väl mottagna (Karlstads kommun 2014). Folkhälsostrategin,
Uppföljning i siffror (2016a) är ett dokument som innehåller redovisning av målresultaten
mätt i siffror och uppdateras en gång om året. De tabeller som finns i detta dokument
innehåller till viss del streckade (-) kolumner vilket innebär att det saknas siffror för det
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specifika området. Anledningen till detta är antingen att ingen mätning gjordes för det
aktuella året eller att uppgifter inte rapporterats in av andra skäl.

Vi har i textanalysen av Folkhälsostrategin (2014) valt att begränsa oss till det kapitel som
behandlar hälsosam samhällsplanering. Detta för att de andra kapitlen inte går att applicera på
fysisk planering eller förtätning i synnerhet.

Till en början så yttras de övergripande mål som gäller fram till året 2020. Först i dokumentet
beskrivs att Karlstadborna ska trivas och känna en stolthet över sin stad. Utgångspunkten är
medborgarnas behov för att känna att de befinner sig i en trivsam miljö där de dessutom har
möjlighet till ett attraktivt kulturellt utbud, nöjesliv, vattennära omgivningar och
fritidsaktivitet. Nästkommande delmål sätter tryggheten i fokus, här beskriver kommunen att
offentliga miljöer där människor ses av andra och kan se andra skapar trygga sådana. Kontroll
och bevakning beskrivs som viktigt men inte för den sakens skull primärt utan även tillit och
social gemenskap skapar trygghet i det offentliga rummet. I detta avsnitt hänvisas läsaren till
värmlänningarnas liv och hälsa 2008 (2009), en rapport skriven i syfte att kommuner ska
vara aktivt förebyggande och hälsofrämjande i sina planeringsinsatser.

Gällande närmiljön, alltså den upplevda miljön i kommunen, är utformningen mycket viktig i
hur medborgaren upplever platsen. Parker och grönområden är sådana platser som anses
viktiga för den sociala hållbarheten då det är en plats för återhämtning och möten. I detta
dokument återkopplas läsaren till forskning och fakta gällande samhällsplanering som ska
stärka den sociala hållbarheten, exempelvis Samhällsplanering för ett aktivt liv (2008b),
Aktivt liv i byggda miljöer (2010) och Aktiv transport (2008a). Förutsättningar för den sociala
hållbarheten är enligt Folkhälsostrategin god tillgänglighet i det offentliga rummet och
utomhus. I förlängningen innebär detta goda kollektivtrafikförbindelser och närhet till service.
Avslutande tas här upp hur utformning av bostadsområden bidrar till hur boende och andra
upplever området samt hur vi rör oss till och från platsen och vilka sociala relationer som
skapas genom den. Karlstads kommun förespråkar olika upplåtelseformer av bostäder som
ska förhindra eller åtminstone minska segregation och leda till ökad mångfald. Genom rörelse
och vistelse utomhus kan folkhälsan främjas både socialt och fysiskt. Därav beskrivs i
dokumentet vikten av att bostadsområden planeras på ett sätt som gör det möjligt att röra sig
och vistas i bra närliggande miljöer utomhus.
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Påföljande komplement av denna textanalys görs i det uppföljande dokumentet
Folkhälsostrategin, Uppföljning i siffror (2016a) som är en redovisning av, vad vi tolkar som,
målresultatet mätt i siffror år för år. I detta dokument har vi funnit fem (5) kategorier som går
att koppla till stadsplanering och förtätning. I tre (3) av fem (5) kategorier kan positiva
resultat påvisas varav en (1) kategori har ofullständiga mätresultat. De kategorier som är
fullständiga och visar på positiva resultat är den ökade andelen blandade bostadsformer samt
utomlandsfödda vilket enligt oss är parametrar som kan kopplas till ökad mångfald. Angående
bostadsformerna påvisar mätningarna att andelen bostadsrätter och äganderätter minskar och
andelen hyresrätter ökar. Ytterligare positivt är att tryggheten ökar, dock är mätningen
ofullständig på grund av uteblivet resultat under 2011. De två kvarvarande kategorierna är
båda ofullständiga. Den ena uppvisar ett negativt resultat gällande andelen bostads- och
hemlösa i Karlstads kommun och den andra är tätortsbor med 300 meter eller mindre till ett
kvalitativt grönområde. Här finns enbart resultat från 2012 redovisat. Den senare nämnda är
som bekant samma kategori med samma resultat som i Klimat- och miljöstrategin,
uppföljning i siffror (2016).

4.1.6 Stadsdelsvision för Tingvallastaden
En sammanfattning gällande denna vision är att Karlstad ska vara en plats för arbete, god
livsmiljö och vara ett eftertraktat besöksmål som dessutom ökar regionens tillväxtmöjligheter.
Detta ska uppnås genom fler bostäder och kommersiell verksamhet i centrum. En
ombyggnation av Karlstads järnvägsstation som ingår i projektet Tåg i tid, ett resecentrum
som inte enbart innebär utvecklad tågtrafik utan även nya stråk och kopplingar mellan olika
stadsdelar. Resecentrumets nya läge ger upphov till en ny trafiklösning där kollektivtrafik,
gående och cyklande prioriteras. Biltrafiken ska minskas i stadens genomfarter och därmed ge
bättre tillgänglighet för en mer miljövänlig trafik. I centrum-perifera områden ska det finnas
tydliga infartsparkeringar där bilar kan stå under en längre tid men den resande ska med
fördel kunna använda ett annat fortskaffningsmedel till centrum istället för bilen. Den
minskade genomfartstrafiken antas bidra till förbättrad luftkvalitet och en minskning av
ogynnsamma miljöutsläpp, reducerat buller etcetera inom staden centra delar. Denna
utveckling av Karlstad förväntas ge goda premisser för fler bostäder och handelsverksamhet i
staden (Karlstads kommun 2016).

Stadsdelsvision för Tingvallastaden (2016d) är ett styrdokument som i grund och botten ska
beskriva hur kommunen vill utveckla Karlstads mest centrala stadsdelar. Dokumentet är
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direkt kopplat till de tidigare styrdokument som redovisats ovan, i allmänhet Karlstads
översiktsplan och i synnerhet Livskvalitet Karlstad 100 000 samt den strategiska planen.
Inledningsvis tas i planen de hållbarhetsaspekter upp som är beaktningsvärda för Karlstads
tillväxt - ekonomisk, social, estetisk och miljömässig hållbarhet. Dessa hållbarhetsparametrar
är viktiga i arbetet för att Karlstads kommun ska uppnå visionsmålen. De förtätningsområden
som finns utpekade i stadsdelsvisionen är Östra entrén, Norra entrén, Kvarteret Älgen (västra
entrén), Resecentrum (Karlstad C) samt Haga entré.

Vi har efter granskning av detta dokument kunnat se att förtätning som planeringsideal
kopplas som ekonomiskt, socialt, och ekologiskt hållbart i flera avdelningar av texten.
Totalt lokaliserar vi förtätningsprojekt direkt eller indirekt positivt kopplade till hållbar
utveckling på fjorton (14) ställen i dokumentet. Av dessa fjorton (14) är majoriteten kopplade
till ekologisk och social hållbarhet. Det som vi bland annat tolkat som ekonomiskt hållbart är
hur förtätningsprojekten i de olika stadsdelarna ska bidra till att vara ett attraktivt besöksmål,
som exempelvis tillvaratagande av solläget vid vattennära områden. Ur ett ekologiskt
hållbarhetsperspektiv, beskrivs förtätningen i de olika områdena bidra till bland annat
utvecklade grönområden, utvecklade lummiga innergårdar, minskad privatfordonstrafik,
utvecklade kollektivtrafikförbindelser med både regionala och lokala knutpunkter i och med
utbyggnaden av resecentrum. I visionen uttrycks hur dessa förbättringar i förlängningen ska
leda till förbättrade premisser för boende i Karlstads kommun samt besökare och därmed öka
attraktiviteten för staden som handels-, bostads-, besöks- och studieort. Den sociala
hållbarheten ska tillgodoses genom förtätningsområdenas syfte. Bland annat genom att öka
tillgängligheten och minskade barriäreffekter av resecentrumets enkla passager. En åtgärd
som dessutom leder till ökad trygghet eftersom farliga eller otrygga genomfarter avvecklas.
Man beskriver dessutom att den rådande översvämningsproblematiken måste beaktas och
utredas vid utformning av förtätande detaljplanering och markexploatering. En åtgärd som är
beaktningsvärd är att kommunen vill förlägga entréparkeringar vid de förtätningsområden
som kallas Kvarteret Älgen (Västra entrén), Norra entrén och Östra entrén i syfte att minska
den privata fordonstrafiken i den allra mest centrala stadskärnan.
Ett verktyg som använts vid projektering av de olika förtätningsområdena2 är SWOT-analys.
SWOT står för Strength, Weakness, Opportunity och Threat. Alltså, en analys grundad på

2

SWOT-analysen innefattar ej Haga entré. Anledning okänd.
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fyra olika ställningstaganden, vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns på
platsen vars mål är förtätning. Återkommande och gemensamma styrkor för förtätning av de
olika delområdena är exempelvis kulturbevarande, entré till staden, aktivt område, attraktivt,
och lättillgänglighet. Gällande svagheter i SWOT-analysen kan sägas att återkommande
meningar om delområdenas karaktär är otillgänglighet, olika former av barriärer,
trafikstörningar och buller. Nästkommande del i SWOT-analysen beträffar de möjligheter
som delområdena bidrar till och innehåller. Enligt vår tolkning är de mest betydande och
gemensamma meningarna om platsernas möjligheter: förtätning, parkeringskoncentration,
stärka kopplingar, kulturutveckling och reducerad barriärverkan samt minskade bullernivåer.
Slutligen har så har potentiella hot listats som skulle innebära en icke hållbar utveckling i
förtätningsområdena. Vi tolkar de mest återkommande hoten som fortsatt barriärverkan,
finansiellt sparsamma lösningar, ökad trafikering, fortsatt impediment utan sammankoppling,
förtätning som privatiserar, överexploatering samt försakade grönområden.

4.2 Kvalitativ intervjustudie
De personer som deltagit som informanter i vår intervjustudie är två (2) kommunala politiker
samt två (2) kommunala tjänstemän. De politiker som intervjuats är Erik Nilsson (KD) som är
nytillträdd ordförande i stadsbyggnadsnämnden samt Henrik Lander (C) som är ordförande i
teknik- och fastighetsnämnden. De tjänstemän som intervjuats är verksamma vid
miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Vid stadsbyggnadsförvaltningen har
Henrik Sjöberg, stadsbyggnadsarkitekt agerat informant och vid miljöförvaltningen, Hasse
Zimmerman med arbetsbefattningen verksamhetsutvecklare. (Se bilaga 2).

4.2.1 Förtätning som ett hållbart tillvägagångssätt?
Vår första ingång i denna datainsamling är att ta reda på samstämmigheten mellan de olika
respondenterna. Vi ställde en fråga gällande tillvägagångssättet för framtagande av förtätning
som ett hållbart planeringsideal. Samtliga intervjupersoner svarar i denna fråga att
förtätningen grundar sig i att befintlig infrastruktur såsom vatten- och avloppsnät,
kollektivtrafik, el, etcetera finns etablerad på det tilltänkta förtätningsområdet. Här menar
informanterna att om det finns resurser på plats behövs inte lika stora ingrepp eller
nyprojektering av infrastruktur och därmed ett ekonomiskt hållbart förhållningssätt. Hasse
Zimmerman vid miljöförvaltningen vidareutvecklar sitt svar genom att beskriva den tidigare
planeringen som inneburit en gles struktur vilket resulterade i stadsdelar som kan liknas vid
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satelliter till stadskärnan. Zimmerman menar att de stora avstånd som utglesningen bidragit
till, har motverkat social integration och gjort det svårare att försörja olika områden med
kollektivtrafik, eller infrastruktur överhuvudtaget.

4.2.2 Hållbar stadsutveckling
Informanterna fick först en bredare fråga gällande hur de ser på hållbar stadsutveckling
generellt sett och svaren blev spridda. De samband man kan se från de två intervjuade
politikerna, Erik Nilsson (KD) och Henrik Lander (C), är att svaren är mer sakorienterade.
Exempelvis tillvaratagandet av oanvänd industrimark eller Karlstadbornas reella möjligheter
till att tillbringa tid utomhus i vattennära lägen samt vikten av att ha en fungerande
kollektivtrafik som planerats i ett tidigt skede av planprocessen. En redogörelse för
tjänstemännens svar är de ser hållbar stadsutveckling ur ett bredare perspektiv än politikern.
Stadsarkitekten Henrik Sjöberg belyser vikten av långsiktighet, dialog och resonemang där
man inte släpper idéer fria på ett sätt som skulle missgynna framtida generationer. Hasse
Zimmerman på miljöförvaltningen betraktar hållbar stadsutveckling som en utveckling som
inrymmer fyra dimensioner, ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Zimmerman
förtydligar att hållbar stadsutveckling primärt handlar om att sätta ett ramverk för vad vi rent
ekologiskt kan bygga.

Nästkommande frågeställning i intervjustudien var av en mer djupgående karaktär då den
behandlade informanternas synsätt på ekologisk och social hållbarhet i
stadsplaneringssammanhang. Erik Nilsson (KD) argumenterar även på denna punkt för
konkreta ingrepp i stadsplaneringen såsom blandad bebyggelse med olika sorters
upplåtelseformer som ska bidra till mångfaldsberikade stadsdelar som i sin tur blir
”spännande” och dynamiska. Gällande Erik Nilssons syn på ekologisk hållbarhet i
stadsplaneringssammanhang så belyser han vikten av att försöka påverka exploatörens val av
byggnadsmaterial. Exempelvis gröna tak (sedumtak) eller andra miljövänliga lösningar.
Henrik Lander (C) däremot betonar vikten av att utforma stadsdelar som samhällen som ska
vara självgående i det vardagliga livet. Med det menar Lander att det ska finnas tillgång till
service nära de boende och på så vis göra dessa mindre resberoende. Detta ska enligt honom
bidra kumulativt positiv till social och ekologisk hållbarhet. Som tidigare nämnt är Hasse
Zimmerman inne på samtliga hållbarhetsaspekter men att grundförutsättningarna för en bra
livskvalitet ligger i den ekologiska såsom frisk luft, rent vatten, bra jord och så vidare. Han
menar även att graden av sysselsättning är mycket viktigt både ur socialt och ekonomiskt
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hänseende. Till sist betonas angelägenheten av att planera för alla grupper av människor,
oavsett etniskt ursprung, kön eller ålder etcetera. Henrik Sjöberg belyser hur stadsdelar i
allmänhet och de faktiska byggnaderna i synnerhet bör utformas till fördel för sociala
kontakter. Det är enligt Sjöberg viktigt att de som bor i ett område har gemensamma ytor för
den sociala tryggheten. Sjöberg menar att höghus med trånga trapphus tenderar att skapa
social obalans. Det är därför viktigt att byggnader inte byggs på enbart ekonomiskt rationell
basis. Ekologisk hållbar stadsutveckling är för Sjöberg att ha förståelse om dagens begränsade
resurser och att genom hur vi lever, transporterar oss, bygger och så vidare spelar en stor roll
för dagens och framtida stadsplanering. Sjöberg likt Lander menar att perifera stadsdelar är i
behov av samhällsservice för att kunna vara socialt och ekologiskt hållbara.

4.2.3 Förtätning med facit i hand
Här har informanterna fått en fråga gällande föreställningen om att förtätning som
planeringsideal är hållbart samt om de tycker att planeringen blivit mer hållbar till följd av
förtätning. De fyra informanterna ser överlag positivt på förtätning och menar att det, i
åtminstone någon aspekt, ökat hållbarheten. Henrik Lander (C) pekar på omvandlingen av de
stadsnära områdena från nedlagda industriområden, ”skräpytor” och grusade markparkeringar
som hållbart. Å andra sidan pratar han om exploatering där mindre delar av grönområden tas i
anspråk. Detta hävdar Lander är mindre socialt hållbart då ett sådant ingrepp, av
Karlstadborna, kan uppfattas som ett intrång i deras ”vardagsrum”. Vid uppförandet av ett
nytt bostadshus i kanten av ett grönområde kan en slags mental gräns skapas. Detta på grund
av att de människor som tidigare rört sig i området får känslan av att de beträder privat
egendom eller att området endast är till för de boende. Likaså anser Erik Nilsson (KD) att
förtätning skapar ökad hållbarhet även om det innebär en viss problematik gällande
exempelvis grannar som har andra intressen. Alltså förlorad utsikt, skuggning eller liknade. I
frågan gällande hur planeringen blivit mer hållbar till följd av förtätning ger Nilsson inget
svar. Däremot besvarar Hasse Zimmerman denna fråga med att peka på den ekologiska
dimensionens förbättring genom tätare planering. Då menar Zimmerman exempelvis att
förtätning genererar kortare avstånd vilket innebär ett mindre behov av att använda fossila
energikällor för förflyttningar. Genom närmare knutpunkter för transporter så blir det även
lättare att försörja en tätare stad med varor, alltså logistiskt hållbart. Vidare konstaterar
Zimmerman att förtätning inte enbart ska betraktas som positivt då det kan innebära en
förändrad bullersituation som är besvärande för människors hälsa. Han menar att det finns en
problematik i de nationella bullerriktlinjerna som höjts för att göra det möjligt att uppföra
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bebyggelse i redan bullerutsatta lägen. Även om det finns åtgärder för att kompensera ökat
buller såsom sänkt hastighet, bullerreducerande beläggningsmaterial på gator samt fastigheter
med tyst sida så tror Zimmerman att man totalt sett får en sämre utemiljö i dessa områden.
Zimmerman poängterar vikten av att stadsmiljön inte bara ska vara beboelig. Människor ska
kunna socialisera och vistas i dessa miljöer utan att bli överröstade av trafikbuller. Likt de
andra uttrycker även stadsarkitekt Sjöberg en tro om att förtätning är hållbart med en viss
respekt för de miljöer som ska förtätas. Sjöberg menar att förtätningen bidrar till utökad
service och en mer attraktiv stad där det finns aktivitet under en längre tid av dygnet vilket ger
invånarna större valfriheter och möjligheter att leva ut sina intressen. Återigen framkommer
svårigheterna med isolerade områden där service och förbindelser inte är lika självklara som
är ett resultat av förtätningens motsats, utglesning.

4.2.4 Marknadsstyrd planering
I frågeställningen som behandlar hur informanterna upplever viss problematik för vissa
samhällsgrupper och samhällsfunktioner kopplat till förtätning framkom varierande svar.
Henrik Lander (C) menar att i vissa fall har den kommunala samhällsservicen svårt att hänga
med i förtätningsutvecklingen. Ett exempel på detta är de riktlinjer som finns för förskolor
gällande kvadratmeter per barn i utemiljö. I förtätningsområdena är det mycket svårt att
tillhandahålla den ytan som krävs av Boverket. Erik Nilsson (KD) väljer att inte kommentera
frågan vidare än att det förmodligen innebär vissa svårigheter för samhällsgrupper och
samhällsfunktioner. Detta på grund av att han vid intervjutillfället inte kan exemplifiera vilka
detta skulle kunna vara. Hasse Zimmerman svarar, vad gäller samhällsfunktioner, att
förtätning nödvändigtvis inte behöver vara till någon nackdel och att allt är möjligt att
bemästra. Däremot ser han svårighet i att vissa samhällsgrupper hamnar utanför i
förtätningsplaneringen, åtminstone i hur den utformats hittills. Förtätning och önskemål om
att bo centralt har drivit upp bostadspriserna rejält. Det innebär inte bara höga byggkostnader
och markpriser i centrala delar av Karlstad utan även en exkludering av samhällsgrupper med
lägre kapital då de måhända tvingas till en flytt. Beträffande samhällsfunktioner så ser inte
Zimmerman att förtätning skulle innebära svårigheter för några samhällsfunktioner. Henrik
Sjöberg besvarar frågan med att det finns risker med förtätning då det byggs utan bra
boendekvalitéer där man snålar på gemensamma ytor och goda utevistelsemöjligheter.
Sjöberg menar att det finns tendenser till att då tappa tillgångar till socialt ombyte och
variation i och med att man istället byggt maximalt antal lägenheter. Med detta sagt bemöter
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Sjöberg frågan generellt i den bemärkelse att det kan innebära socialt ogynnsamma
förhållanden för samtliga samhällsgrupper som huserar i sådana miljöer.

Beträffande frågan om hur politiskt förtroendevalda resonerar kring stadsplanering nu jämfört
med tidigare svarar tre (3) av de fyra (4) informanterna att marknad och ekonomi på ett eller
annat sätt styr planeringen och att detta blivit mer påtagligt under de senare åren. Hasse
Zimmerman menar att tidigare styrde politiken och kommunen mer över byggnationer.
Självklart har kommuner fortfarande planmonopol men marknaden har ett mycket större
inflytande vilket har gjort att politiken anpassats efter detta. Zimmerman tycker att
förändringen har lett till att politiker idag inte är lika ”hårda” i beslutsfattning utan gärna vill
kratta manegen för att det ska byggas tätt och i många fall exklusivt vilket innebär en
exkludering av samhällsgrupper. Fokus har inte legat på att planera för mångfald eller
åtminstone planera med förutsättning för mångfald utan marknaden har fått styra mycket
kraftfullt. Henrik Sjöberg följer i samma riktning och svarar att man som politiker uttrycker
mycket stor glädje då det finns en stor investeringsvilja och att det finns företag som vill
bygga när efterfrågan är stor. Dock tycker Sjöberg att det politiska läget gällande ekonomi,
marknad och investering i stadsplanering är relativt oförändrad. Han uttrycker också att
tjänstemän måste kunna motivera, låt säga att ett byggnadsprojekt är olämpligt, så att
politikerna kan säga nej. Henrik Lander (C) är även han inne på att planeringen idag är mer
marknadsstyrd än tidigare. Exploatörerna tillåts bygga där de vill bygga snarare än där det
enligt Lander behövs, alltså i ytterområden. Han uttrycker att bebyggelsen är för homogen
och att den skulle behöva vara mer blandad även i ytterområden. Tendensen är nu att
ytterområden endast utgörs av villamattor och radhus medan höga hus enbart planeras i
centrala stadsdelar. Lander belyser som tidigare nämnt vikten av att bygga samhällen, inte
bara hus i ytterområden. Därefter tar han upp hur förtroendevalda tenderar att inte se helheten
i planeringen. Lander exemplifierar detta med sänkta parkeringstal för att bygga bort bilen
men att det sedan inte görs ytterligare åtgärder inom andra nämnder och förvaltningar av
kommunen för att människor ska resa med alternativa färdsätt liksom cykel eller
kollektivtrafik. Erik Nilsson (KD) besvarar denna fråga med att säga att politiken i
stadsplaneringsfrågor går i samma trend som enligt honom alla andra frågor, alltså med en
skarpare miljömedvetenhet och en blandad bebyggelse som gynnar mångfalden. Nilsson anser
att politiker idag lärt sig av historiska misstag såsom miljonprogrammet. Även Karlstadsbuss
tidiga deltagande i stadsplaneringsfrågor är enligt honom en förändring till det bättre.
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4.2.5 Hållbarhetsmätningar
Temat för kommande empiriavsnitt är hållbarhetsmätningar gällande glesa och täta stadsdelar
och om de utförs i de förvaltningar och nämnder som ingått i intervjustudien. Vad beträffar
resultatet så råder enighet mellan informanterna om att sådana mätningar inte utförs eller
vetskap om dem inte finns. Henrik Lander (C) uttrycker att han inte vet om det utförs
hållbarhetsmätningar, däremot att det finns förberedande studier som pekar mot att bygga mer
hållbart. Lander återger ett exempel på detta då han informerar oss om grön resplan. Den
gröna resplanen innebär att, inom ett bostadsområde, stimulera människor på så sätt att de inte
ska behöva använda bil. Detta är något som kommunen idag initierat i vissa nyexploaterade
bostadsområden där kollektivtrafik och cykelstråk redan finns väl anslutna. Det finns även
planer på att, från kommunens sida, bistå med bilpool i vissa av dessa områden då det är
eftersträvansvärt att nyinflyttade ska flytta in med endast en bil per hushåll, alternativt ingen
bil alls. Erik Nilsson (KD) uttrycker att han inte vill spekulera i huruvida
hållbarhetsmätningar utförs eller inte och hänvisar därmed frågeställningen till tjänstemännen
vid förvaltningarna.

Henrik Sjöberg besvarar med att säga att han inte är rätt person att besvara frågan men att de
som troligtvis är det är miljöförvaltningen och att det även är de som är i bäst stånd att ge
underlag gällande hållbarhetsaspekt i planarbeten. Vidare säger Sjöberg att det istället handlar
mycket om förståelse för det byggda idag och att det fungerar som värdefull information för
att inte återupprepa tidigare misstag samt kunna förbättra vissa angelägenheter vid kommande
planering. Hasse Zimmerman som är verksamhetsutvecklare vid miljöförvaltningen berättar
för oss att det inte är något som han har stött på men han tror att vi är precis i början av en
period då vi är i stort behov av att göra just sådana mätningar. Däremot förklarar han en typ
av mätning eller index som behandlar mobilitet. Vid byggnation av ett nytt område så kan ett
mobilitetsindex utföras som ger en indikation på hur hållbart transportsystemet blir i det nya
området. Är det då en god kollektivtrafik, välutvecklade cykel- och gångstråk och möjlighet
till bilpoolslösningar etcetera så innebär det ett relativt högt index och i förlängningen högre
hållbarhet. Detta är dock en metod som är under utveckling just nu och i övriga
hållbarhetsaspekter finns ingen sådan typ av mätning. Zimmerman fortsätter med att säga att
man möjligtvis kan se på energianvändningen och de riktlinjer som ges genom Boverkets
byggregler men att det sällan är riktlinjer som följs upp.
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4.2.6 Tätt på rätt sätt?
Här har vi ställt en fråga med koppling till Karlstads kommuns översiktsplan där det uttrycks
att förtätning bidrar till hållbar utveckling om den sker på rätt sätt. Erik Nilsson (KD) tar en
byggteknisk ställning i frågan och menar då exempelvis att våningstillbyggnad på befintliga
bostäder kan genomföras och framhäver samtidigt vikten av att föra en god dialog med
berörda parter, framförallt grannar. Henrik Lander (C) hänvisar till tidigare svar i intervjun
och hävdar att en stad där allt fler kan åka kollektivt men även satsningar på gång- och
cykelstråk är ett underlag för bra förtätning. Förtätningen ska även utgöra en grund för att
människor ska ha god tillgång till service i sina närområden, det innebär att den externa
storköpshandeln inte helt och hållet släpps fri till nackdel för mindre kvartersbutiker eller
lanthandlare. Lander följer upp sitt resonemang med hur det på en plats inte finns en
tillräcklig efterfrågan på handel men där nyproducerade byggnader utformas på ett sätt som
möjliggör för verksamheter i bottenplan. Dessa lokaler har omformats till lägenheter men kan,
när efterfrågan stiger, återigen återskapas till verksamhetslokaler då stadsdelen efter en tid är
bättre etablerad. Henrik Sjöberg anser att förtäta rätt är att inte bygga bort de befintliga
kvaliteter som stadsdelar har. Det kan exempelvis innebära parkområden, kulturmiljöer och
en bebyggelseskala som enligt Sjöberg faktiskt är högst betydande för stadsdelen. Sjöberg
menar att om en låg utflyttningsfrekvens föreligger inom ett förtätat område så har man på
något sätt i planeringen fångat in bra kvaliteter. Han förklarar vidare genom att exemplifiera
dålig förtätning som sådan där utformningen av miljöer inte främjar sociala möten och gör
människor beroende av bilen. En stor omsättning på in- och utflyttning vållar stor skada på
fastigheten vilket innebär att de fort kan uppfattas som illa skötta. Hasse Zimmerman spinner
vidare på den linje han varit inne på i tidigare frågeställningar. När en stad är förtätad på rätt
sätt så är det en stad med kraftigt reducerat användande av fossila drivmedel. Det är också en
stad som präglas av korta avstånd där människor väljer att gå eller cykla och har bra
förutsättningar för den typen av infrastruktur. Det ska vara fördelaktigt att använda
kollektivtrafiken, både för arbetspendling och andra besöksmål. De bostäder som byggs ska
byggas på ett miljövänligt sätt, alltså nära-noll-hus eller passivhus och även i största mån
omvandla befintliga fastigheter till mindre energikrävande sådana. Zimmerman belyser
problematiken med externhandelsområdena i Karlstad. De har en tendens liksom på många
andra orter att urlaka centrumhandeln eller handelsmöjligheten i perifera stadsdelar. Då måste
centrummiljön utformas på ett sådant trivsamt sätt att människor fortfarande väljer att stanna
kvar i centrum. Viktigt att ta i beaktning då är enligt Zimmerman ett fullständigt värnande om
stadens grönytor som ska vara fria från bebyggelse. Zimmerman klarlägger till sist att
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förtätning som socialt hållbart är när vi bygger bostäder med olika upplåtelseformer och
variation för att tillgodose alla socioekonomiska gruppers behov och möjligheter. Buller- och
trängselproblematiken är viktiga parametrar att lösa i stadsutvecklande och förtätande
planläggning. Detta anser Zimmerman vara definitionen av tätt på rätt sätt.
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5. Analys och diskussion
I detta kapitel redovisas de analyser som genom noggrann granskning undersöker den
insamlade empirin med utgångspunkt i tidigare forskning. Dessa analyser ligger till grund för
besvarandet av studiens syfte och frågeställningar.

5.1 Hårt satsat, hälften vunnet
Av insamlat material att döma är förtätning när den sker på rätt sätt att föredra, i alla fall om
man ser till de ekonomiska och ekologiska fördelarna det för med sig. Samtliga av våra
informanter pekar på de gynnsamma effekter som förtätning leder till, vilket även linjerar med
Delegationen för hållbara städers (SOU 2010) sammanfattning av vad en hållbar stad är eller
hur den ska bli det.

Ur ett ekonomiskt perspektiv så innebär förtätning en ökad tillväxt då fler människor ges
möjlighet till bostäder, ökade arbetstillfällen, ökad handelsverksamhet men även mindre
ekonomiska ansträngningar gällande infrastruktur. Följden blir således ett ökat skatteunderlag
och mindre påverkan på ekonomiska tillgångar, vilket är fundamentalt för kommunal
verksamhet och service. Sett ur ett ekologiskt perspektiv så innebär förtätning ett ökat
underlag för hållbart resande, i form av kollektiva färdmedel samt cykel- och gångtrafik. I och
med att avstånden till centrala stadsdelar minskar så minskar även benägenheten att använda
bilen som transportmedel vilket i förlängningen bör leda till reducerat koldioxidutsläpp. Dock
kan negativa konsekvenser av förtätning ur ekologisk hänsyn innebära ett ökat tryck på
grönytor. Att motivera förtätning ur det sociala hållbarhetsperspektivet är långt mer
komplicerat. Våra informanter uppger varierande svar, men majoriteten av dem kan urskilja
viss problematik gällande vissa gruppers utanförskap till följd av förtätning. Tendensen är att
förtätningsområden i många fall genomsyras av exklusivitet och riktar sig mot en viss
samhällsklass. Således blir följden att det höga marknadsvärdet tränger ut ekonomiskt svagare
grupper av befolkningen från centrala stadsdelar.

Av analyserade dokument framgår att vissa grupper i synnerhet är prioriterade. I dokumentet
Livskvalitet Karlstad 100 000 (2008) finns dessa grupper betecknade som studenter,
människor med konkurrenskraftig kompetens och besökare. Ett hårdraget resonemang är att
detta innebär prioritering av människor med innovativ förmåga, kreativitet, kunskap och
kapital. Detta kopplar vi till Floridas (2005) teorier om den kreativa klassen och hur den är av
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stor vikt för platsers tillväxt vilket senare resulterar i en platsmarknadsföringsstrategi i
kommuners styrdokument, så även i Karlstad. Vi ställer oss något kritiska till Floridas teorier
med Harveys (2011) opponerande resonemang i bakhuvudet då detta leder till elitistiska
normer i samhället och segregation. Samhällsbyggandet resulterar således i ett platsbyggande
där platsen hamnar i fokus och det stora området med de lokala förhållandena får sekundär
betydelse. Vi har stor förståelse för att Karlstads kommun kämpar med näbbar och klor för att
planera för en attraktiv stad för alla, externa investeringar och tillväxt men frågan är om man
når ända fram när man förtätar stadsdelar i attraktiva lägen med dyra hyror eller höga
fastighetspriser? Är det då fullständigt hållbart?

5.2 Ekologisk kärna
Av det empiriska materialet framgår att Karlstads kommun bedriver ett idogt arbete med att
utveckla kollektivtrafiken. Kollektiva färdmedel är nära kopplat till ekologisk hållbarhet och i
både intervjuer och analys av styrdokument framgår det att kommunen visar på yttersta
benägenhet att förbättra sådan infrastruktur. Man motiverar även utvecklad
kollektivtrafikförbindelse i förtätningsområden med att sådana områden oftast redan inhyser
goda kopplingsmöjligheter. De syftar då inte enbart till infrastruktur kopplad till
kollektivtrafik utan även, vatten- och avloppsnät, fiberanslutning, elnät och så vidare. Detta
innebär lägre investeringskostnader för kommunen och blir därav en ekonomisk
hållbarhetsfaktor. Kommunens kollektivtrafiksatsningar i förtätningsområden som ska bidra
till ökad ekologisk hållbarhet kan styrkas genom tidigare belysta forskningsteorier. Bland
annat i Energy and the city: density, buildings and transport (2003) där det framgår att privat
fordonstrafik genomsnittligt förbrukar fyra (4) gånger så mycket energi per person än vid
kollektiva resor med buss. Även i Growing Cooler: Evidence on Urban Development and
Climate Change (2008) framgår det att en förtätande struktur kan reducera bilrelaterade
transporter med upp till 40 procent. Och som Johansson och Khakee (2009) belyser måste vi
anstifta global etik i miljöfrågor i anknytning till stadsutveckling.

Vi vill belysa problematiken med att det för en kommun inte bara handlar om att möjliggöra
för ökad användning av kollektiva färdmedel, det krävs även åtgärder för att få invånarna att
utnyttja kollektivtrafiken så som det var tänkt. Det kräver att människor ändrar sina vanor,
exempelvis från att ta bilen till att åka buss. Åtgärder av ”tvingande karaktär” kan vara socialt
skadligt och är inte att föredra. Detta är något som författarna i Growing Citites Sustainably
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(2012) framhäver. Så vår analys är att kommunen inte bara i det primära skedet måste planera
för ökade kollektivtrafikförbindelser i förtätningsområden, de måste även hitta strategier som
reellt sett gör det mer attraktivt att åka kollektivt än att ta bilen, samtidigt som det inte tvingar
invånarna.

Enligt vår analys så tenderar Karlstads kommun att hamna i vad Montin och Granberg (2013)
beskriver som svag hållbar utveckling vilket vi grundar i kontentan av samtliga granskade
styrdokument samt på vissa uttalanden från våra informanter. Den ekonomiska parametern
väger tungt, i flera fall tyngre än de ekologiska och sociala, i kommunens förtätningsstrategi.
I flera av kommunens styrdokument är den största pusselbiten tillväxt för att nå hållbar
utveckling. Att motivera projekt med dess ekonomiska fördelar är ett tillvägagångssätt som
politiker och makthavare tilltalas av, då det inte kräver mödosamma ingrepp på människors
och verksamheters leverne och rutiner (Montin & Granberg 2013). Vi tycker oss kunna utläsa
en slags retorik som förankrar det ekonomiska i det ekologiska och vice versa i form av att
exploatering sker på områden där infrastrukturen är välutvecklad sedan tidigare, helt enkelt en
”win-win-situation”, vid första anblick. Skrapar man djupare under ytan så kan parallellen
dras till det som Montin och Granberg (2013) förklarar som ett urlakande av
hållbarhetsbegreppet. Alltså att stödja den ekologiska hållbarheten med den ekonomiska
hållbarheten gynnar inte hållbar utveckling i realiteten utan blir istället ett tillvägagångssätt
för att ytterligare gagna ekonomiskt tillväxt på ett legitimt sätt.

Vi kan dock inte förbise Karlstads kommuns vilja att planera och förtäta enligt den modell
som Montin och Granberg (2013) beskriver som stark hållbar utveckling. Denna modell utgår
från att ekologin är det mest vitala för hållbar utveckling, detta för att ekologin är faktisk och
inte kan återskapas. I den starka hållbarhetsmodellen är sociala och ekonomiska
kompensationer inte legitima för utjämning av negativa ekologiska konsekvenser.
I det empiriska materialet framgår att kommunen vill öka det hållbara resandet i form av
gång, cykel och kollektivtrafik. Att gröna ytor bevaras gröna i största mjöliga mån eller att vid
exploatering av sådana gottgöra för det på alternativa sätt. Exempelvis då genom gröna tak
eller miljövänligt byggmaterial.
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5.3 Förtätningskonsekvenser
Förtätning sker som tidigare nämnt i syfte att förbättra städer men kan även leda till
försämring. En effekt som leder till sämre folkhälsa är buller. I intervjustudien framgår det att
förtätning leder till ökade bullernivåer samtidigt som det i flera av styrdokumenten framgår
att förtätande åtgärder ska bidra till minskat buller. Exempelvis i Stadsdelsvision för
Tingvallastaden (2016d) där den minskade genomfartstrafiken samt infartsparkeringar ska
leda till lägre bullernivåer i centrumkärnan. Vi vill koppla detta till Petter Næss (2014)
slutsats gällande att sådana förtätningsåtgärder leder till en problemförskjutning, alltså att så
kallade infartsparkeringar minskar biltrafiken i stadskärnan men samtidigt ökar den i
centrumperifera delar. Därmed hamnar problemet på en annan plats snarare än att problemet
löses permanent. Diskutabelt är även hur riktvärdena för acceptabla bullernivåer ökas i takt
med exploateringsgraden. Vi ställer oss kritiska till detta i och med att det är föga troligt att
människan har utvecklat en större tålighet för buller. Enligt oss är det ytterligare ett tecken på
att tillväxten blir central i frågan och den sociala hållbarheten åsidosätts eller helt enkelt
nonchaleras.

I styrdokumentet Miljö- och klimatstrategi, uppföljning i siffror (2016b) redovisas positiva
resultat gällande antalet resor med kollektivtrafik samt gång och cykel vilket är en utveckling
i rätt riktning vid ett första ögonkast. Frågan är om det faktiskt är positivt eller om det enbart
innebär en kumulativ ökning av totalmängden resor? Vad som hade varit relevant är en
mätning av personbilstrafiken. Visar en sådan mätning på minskat antal resor med personbil
så blir mätningen av kollektivtrafiken mer legitim. Alltså att kollektivtrafikresorna ökar i
förhållande till minskade personbilsresor. Karlstads kommun befinner sig just nu i ett sådant
läge att sådana mätningar är svåra att genomföra då det byggs stora mängder bostäder i
centrala lägen. Ett ökat inflyttningsantal innebär ett ökat antal bilar vilket gör en sådan
mätning svår i dagsläget. En sådan mätning med tillförlitligt resultat blir enligt oss tidigast
möjlig då stadsdelen etablerat sig. Fram till dess att en sådan mätning kan utföras får
kommunen förlita sig på tidigare forskning som pekar på att förtätning kan reducera
personbilstrafiken med 20 – 40 procent jämfört med ett utglesat samhälle (Ewing 2008).

För att stärka social hållbarhet uppmuntras samhällsplanering mot en blandad bebyggelse.
Den ska vara blandad i den bemärkelse att olika sorters boendeformer, arbetstillfällen,
verksamheter, och samhällsnyttiga funktioner finns inom samma område. I tidigare forskning
framgår det att blandad bebyggelse leder till mer hållbara städer eftersom att människor då
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behöver röra sig över mindre geografiska områden då behov och förpliktelser kan uträttas på
en koncentrerad yta (Renner 2016). Även Calthorpe (2016) förespråkar en blandad
bebyggelse och menar att det som definierar god urbanism är den täta och blandade staden.
Liksom Calthorpe menar även Neuman (2005) att den blandade staden är hållbar då
befolkning och funktioner samlas kring en mindre yta. Dock läggs en annan dimension till i
detta resonemang då Neuman anser att den hållbara staden inte är beboelig för alla, eftersom
vad som uppfattas som beboeligt är subjektivt. Blandstaden förknippas även med Jacobs
(2005) teori om att avskiljandet mellan bostäder och arbetsplatser är ohållbart ur samtliga
hållbarhetsperspektiv. Den blandade staden bidrar även till trygghet för de som bor och vistas
där (Larsson & Jalakas 2008). I motsats till ovan nämnda positiva konsekvenser av förtätning
och blandad bebyggelse så kan områden med hög täthet som är drabbat av illa skött
bebyggelsemiljö leda till asocialt och kriminellt beteende (Bramley et al. 2009). I
intervjustudien framkom att hög in- och utflyttningsfrekvens kan medföra skador på
fastigheter och kan därmed uppfattas som illa skötta. Vid förtätande planering är det viktigt
att kommunen skapar platser som tilltalar de boende, platser där man generellt sett vill bo
under en längre tid och som kan minska in- och utflyttningsfrekvensen och därmed bibehåller
en god boendemiljö. Denna teori måste enligt oss även beaktas i Karlstad kommuns framtida
skötsel- och driftplanering av förtätningsområden.

Att döma av den blandade bebyggelsens fördelar så är Karlstads kommun på god väg. I både
intervjustudie och styrdokument framhävs vikten av en blandad bebyggelse med olika
funktioner. Samhällsplaneringen i Karlstad visar prov på god blandningsfrekvens, bland annat
genom stora mängder hyresbostäder i förhållande till bostad- och äganderätter. En konkret
koppling till ovanstående är det positiva resultat som uppvisas i Folkhälsostrategi,
uppföljning i siffror (2016a). Den blandade bebyggelsen ökar i stadig takt enligt denna rapport
vilket är viktigt för en mångfaldig befolkning, minskad segregation och närhet till funktioner.
En annan aspekt i Karlstads förtätningsplanering som vi vill belysa som genomtänkt är den
strategi som gör framtida verksamheter möjliga i bostadsområden. En strategi som enligt oss
tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida behov, i grova drag en smal linje som
leder mot Gro Harlem Brundtlands definition av hållbar utveckling (Brundtland & Hägerhäll
1988).
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5.4 ”Hållbarhet måste mätas och analyseras, precis som blodtryck”
För att en kommun eller stad ska kunna hävda att den är hållbar så menar vi bestämt att
hållbarheten måste kunna mätas, analyseras och rapporteras. Utan en faktisk rapport som
beskriver hur staden blivit mer hållbar än tidigare så saknar begreppet innebörd. Utan
mätningar så kan man hävda att allt mer eller mindre är hållbart oavsett vad det är. Städer är
olika, de skiljer sig i utförande, storlek och befolkningsmängd. Det som är hållbart för en stad
är kanske ohållbart för en annan. Vi menar att det inte går att fullständigt hänvisa till tidigare
teorier som beskriver förtätning som ett hållbart planeringsideal för Karlstads kommun, förrän
mätningar och analyser är utförda, och finns offentligt rapporterade. Hållbarhetsmätningar är
ett sätt att redovisa hur vissa åtgärder inneburit bättre eller sämre städer.

Med utgångspunkt i intervjustudien framgår det att informanterna inte har vetskap om att det
skulle utförts hållbarhetsmätningar kopplade till förtätningsprojekt, eller andra projekt i
kommunen. Dessutom pekar flera av informanterna vidare på andra förvaltningar som de
antar eller anser har ansvaret, en slags ”nånannanism”. Däremot framgår det av en av våra
informanter att han tror att sådana mätningar är något som kommer att påbörjas inom en snar
framtid, att de är i början av utvecklingen. Han förklarar dock vikten av mobilitetsindex,
vilket är ett index som beräknas på ett blivande transportsystem, alltså i projekteringsfasen. Vi
hade gärna sett en analys som beskriver de olika delarna efter projektering och genomförande
för att se om det i realiteten ledde till ökad hållbarhet. Av vår textanalys att döma finns inget
som heter hållbarhetsmätningar i Karlstads kommun. Vi har dock kommit fram till att de
dokument som heter Miljö- och klimatstrategi, uppföljning i siffror (2016b) samt
Folkhälsostrategi, uppföljning i siffror (2016a) innehåller en form av hållbarhetsmätningar.
Dessa dokument redovisar kategorier som går att koppla till förtätningsåtgärder och
uppdateras en (1) gång per år. I och med att dokumenten inte benämns som rapporter för
mätning av hållbarhet eller att våra informanter inte valt att hänvisa till dessa som
hållbarhetsmätningar så är det svårt att se dessa som just rena hållbarhetsmätningar. Om de
dessutom inte används för uppföljning av hur man bedriver stadsplaneringen så fyller de
heller ingen funktion i detta sammanhang. Lägg där till att det inte finns någon vedertagen
variabel för hållbarhet. Vi förstår komplexiteten i att utföra sådana mätningar då variabeln
uteblir eller ser väldigt olika ut beroende på vilket perspektiv man ser det från. Det kan
exempelvis inte vara samma variabel för ekologisk hållbarhet som det är för social hållbarhet.
En annan aspekt att ta i beaktning som försvårar mätningarna ytterligare är att hållbarhet är
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subjektivt, det som är hållbart för oss som författat denna uppsats kanske inte hållbart för dig
som läsare.

Vi har tidigare presenterat resultat från Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i
kollektivtrafiken (2017) där det framgår att ökad kollektivtrafik kan ha både positiva och
negativa effekter på den sociala hållbarheten. Ökad kollektivtrafik är som tidigare nämnt
besläktat med förtätning, men det går inte att dra slutsatsen att förtätning skulle vara mer eller
mindre socialt hållbart i förhållande till detta resultat. Således fortsatt ingen konsensus.

Vi vill belysa vikten av Karlstad kommuns SWOT-analys. Det är inte en mätning utan snarare
ett verktyg som gör att potentiella hot mot en hållbar utveckling i förtätningsområdena kan
undanröjas, men den visar även upp de styrkor och möjligheter som finns för området. I och
med att Stadsdelsvision för Tingvallastaden (2016d), där SWOT-analysen utförts, är en
pågående process som är långt ifrån slutförd finns goda möjligheter för en uppföljning av
denna analys. En uppföljning i syfte att klarlägga om analysen varit bidragande till en mer
hållbar utveckling. Kanske eventuellt en uppföljning enligt DPSIR-modellen?

DPSIR-modellen som vi tidigare presenterat är en uppföljningsmodell för hållbarhet. Denna
modell belyser ett orsak-verkan-samband och är enligt oss en god metod för uppföljning av
exempelvis genomförda förtätningsprojekt såsom detaljplaner och så vidare. I och med
kommunens avsaknad av hållbarhetsmätning eller bättre uttryckt uppföljning av förtätade
områden i social och ekologisk hållbarhetsbemärkelse så kan eventuell tillämpning av
DPSIR-modellen vara ett steg i rätt riktning för Karlstads kommun. Det bör klarläggas att vi
har insikt i det faktum att DPSIR-modellen inte utgör en numerisk beräkning och vidare ett
index för hållbarhet utan snarare redovisas genom text och orsak-verkan-samband. En
uppföljning som påvisar positiva resultat för den ekologiska och sociala hållbarheten kopplat
till förtätningsstrategier hade då gjort förtätningsmantrat mer legitimt enligt oss.

5.5 Ekonomisk ofrånkomlighet
Som vi tidigare nämnt så är studien avgränsad till att enbart behandla social och ekologisk
hållbarhet kopplad till förtätning. Under tidens lopp har dock det ekonomiska perspektivet fått
allt mer plats och blivit ofrånkomligt. Detta kan enligt oss snarare ses som ett resultat än ett
misslyckande från vår sida. Det ekonomiska perspektivet genomsyrar samtliga dokument trots
det faktum att de i synnerhet ska behandla de ekologiska och sociala hållbarhetsaspekterna. Vi
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väljer att inte beskriva detta fenomen ytterligare för att inte ge det ekonomiska perspektivet
ännu mer utrymme i studien.

54

6. Slutsatser
I detta avslutande kapitel följer svar på studiens syfte och frågeställningar, ett självreflexivt
stycke samt rekommendation för framtida forskning i ämnet.

6.1 Vilka fördelar respektive nackdelar kommer till uttryck gällande förtätning
som stadsplaneringsideal i Karlstads kommun?
För att besvara den första frågeställningen så är de fördelar med förtätning som kommer till
uttryck främst dess ekonomiska och ekologiska nytta. Detta genom att förtätning anses bidra
till ökad tillväxt i Karlstads kommun. Tillväxt genom ett ökat antal medborgare och därmed
ett ökat skatteunderlag. Förtätningsområdena ska attrahera grupper med stark koppling till
ytterligare tillväxt, alltså människor med konkurrenskraftig kompetens, studenter och
besökare. Det framgår även att de förtätningsområden kommunen vill göra stora satsningar i
redan har ett befintligt infrastrukturnät. Satsningarna kräver således mindre ekonomiska
medel. Det är ”billigt” för kommunen att förtäta sådana stadsdelar. De ekonomiska fördelarna
förankras även i den ekologiska hållbarheten eftersom förtätade områden innebär bättre
tillgång till kollektiva färdmedel eller gång och cykeltrafik. Dessa färdmedel bidrar till
minskat koldioxidutsläpp. De nackdelar som kommer till uttryck är att vissa grönområden
eller delar av sådana kan försakas av förtätande åtgärder. Dessutom finns en risk att förtätade
stadsdelar leder till en viss grad av segregation i och med höga bostadspriser trots blandade
bostadsformer som ska öka mångfalden samt en förskjutning av problematiken.

6.2 Hur och på vilket sätt beräknas, analyseras och rapporteras social och
ekologisk hållbarhet i Karlstads kommun?
Den andra frågeställningen kan besvaras med faktumet att sociala och ekologiska
hålbarhetsmätningar inte utförs i Karlstads kommun. Det framkom dock att kommunen
bedriver ett förberedande planarbete mot dessa hållbarhetsaspekter genom exempelvis
SWOT-analys. De siffror som finns rapporterade i hållbarhetsstrategiernas uppföljning i
siffror kan till viss del anses som en mätning av resultat från förtätande åtgärder, men i och
med att de inte refereras till som hållbarhetsmätningar av varken informanter eller
styrdokument så kan de inte anses vara fullständiga hållbarhetsmätningar. Tillägg till
ovanstående är att det under intervjustudien framkom att hållbarhetsmätningar är nödvändigt
och att utvecklingen av sådana mätningar är under progression. En sådan progression skulle
enligt oss kunna innefatta ett arbete med DPSIR-modellen i kommande förtätningsprojekt,
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alltså den modell som vi tidigare framhävt som ett bra verktyg för analysering av orsakverkan-samband. Även om modellen inte åstadkommer numeriska beräkningar så kan den
utgöra en etapp, eller ett trappsteg mot en mer utvecklad hållbarhetsmätningsmodell i
framtiden.

6.3 Hur kan förtätning, på ett legitimt sätt, förankras som en avgörande faktor
för hållbarhet i Karlstads kommun?
Med tankarna kvar i tidigare frågeställningar besvarar vi denna tredje frågeställning med att
förtätning inte legitimt kan förankras som hållbart förrän hållbarhetsmätningar utförts, vilka
kan styrka att förtätade områden bidrar till hållbar utveckling. Det går att hitta fördelar såväl
som nackdelar med förtätning som planeringsideal men med tanke på att städer är olika,
storleksmässigt, befolkningsmässigt, geografiskt, i sitt utförande och har olika förutsättningar
så krävs uppföljande hållbarhetsmätningar för att legitimt förankra förtätning som ett hållbart
stadsplaneringsideal. Det som konkretiserats som hållbart för en större, mindre eller lika stor
stad eller stadsdel kan enligt oss inte specifikt appliceras på Karlstad och dess olika stadsdelar
då förutsättningarna inte ser exakt likadana ut på två olika platser. De teorier som behandlar
förtätning och som ligger till grund för denna studie är enligt oss inte förbehållslöst
applicerbara på Karlstads kommun. För att avsluta studien där vi påbörjade den behöver
hållbarhetsmätningar utföras. Detta för att politiker och tjänstemän i Karlstad kommun, men
även i andra kommuner, ska kunna hävda att staden blivit mer hållbar till följd av förtätning.
Genom ett dokument som faktiskt påvisar att förtätning tidigare lett och leder till en hållbar
stadsutveckling kan kommunerna på ett legitimt sätt hävda att just förtätning är ett hållbart
stadsplaneringsideal.

6.4 Reflektion kring undersökningsmetoder
Vi finner valet av kvalitativ metod fördelaktigt för denna studie då den givit oss stor bredd i
det empiriska materialet, ökat vår förståelse för ämnesvalet samt möjliggjort besvarande av
studiens frågeställningar och syfte. En kvantitativ metod hade kunnat genomföras med vissa
förändringar i frågeställningarna och därmed gjort studien mer generaliserbar. Dock hade det
mest fördelaktiga varit en kombinerad kvalitativ studie med kvantitativa inslag. Tidsramen
har dock utgjort hinder för en sådan undersökning. Tolkningen av det resultat som uppvisas
har genomförts med allra största objektivitet men det bör tilläggas att vi har förståelse för att
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tolkningen kan se annorlunda ut om den utförts av andra forskare. Således finns det alltid en
risk för subjektiva fragment.

6.5 Rekommendationer för framtida forskning
Vi vill med detta stycke delge de tankar som slagit oss under studiens gång för framtida
forskning i ämnet förtätning i korrelation till hållbar utveckling. Förslagsvis kan en
utgångspunkt vara i Karlstad kommuns kommande grönstrukturplan som förmodas vara
antagen under hösten 2017. Grönstrukturplanen förväntas ge en bild av hur kommunen
planerar för dess gröna ytor, hur de ska tillämpas och var eventuell förtätning kan komma att
ske. I och med att hållbarhetsmätningar är under utveckling så vore en studie i liknande
skepnad intressant då hållbarhetsmätningar utförts och etablerats i kommunal verksamhet. Vi
anser att det i framtiden behövs någon form av ”nollmätning” för att etablera en statistisk
grund som sedan används för att verifiera om man lyckas åstadkomma den önskvärda
förändringen eller inte. Lyckas man skapa en mer hållbar stad eller inte? Vad man anser är en
hållbar utveckling för en stad behöver definieras och dokumenteras, liksom vilka mål och
mätetal man ska använda för att se om man lyckas. Utan sådana kommer resultatet bli
godtyckligt och lämnas fritt för egen tolkning.
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Bilaga 1
Intervjuguide
1. Kan du redogöra kort för din yrkesroll och arbetsuppgifter samt hur länge du har varit
verksam inom området?

2. Vad innebär förtätning för dig i din yrkesroll? Påverkar det dina arbetsmetoder?

3. Hur har ni gått tillväga när ni kommit fram till att förtätning är ett hållbart planeringsideal?

4. Vad innebär begreppet hållbar stadsutveckling för dig?

5. Vad innebär social och ekologisk hållbarhet i stadsplaneringssammanhang?

6. Utifrån föreställningen om att förtätning som planeringsideal är hållbart, tycker du att
planeringen blivit mer hållbar till följd av förtätning? Och i sådana fall hur?

7. Anser du att förtätning innebär svårigheter för vissa samhällsfunktioner och
samhällsgrupper? Om ja, exemplifiera.

8. Tycker du dig se en förändring i hur politiskt förtroendevalda resonerar kring
stadsplanering sett över en längre tid? Om ja, hur?

9. Utförs hållbarhetsmätningar i Karlstads olika stadsdelar (Glesa respektive täta)? Om ja,
hur? Var och hur redovisas resultaten? Om hållbarhetsmätningar inte utförs, varför?

10. I Karlstad kommuns översiktsplan yttras att förtätning bidrar till hållbar utveckling om
den sker på rätt sätt. Definiera rätt och vilka parametrar är eftersträvansvärda?
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Bilaga 2
Intervjupersoner
Erik Nilsson (KD), ordförande stadsbyggnadsnämnden, Karlstads kommun, intervju den 3
maj 2017

Hasse Zimmerman, verksamhetsutvecklare, miljöförvaltningen, Karlstads kommun, intervju
den 26 april 2017.

Henrik Lander (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden, Karlstads kommun, intervju
den 10 maj 2017.

Henrik Sjöberg, stadsarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, intervju den
10 maj 2017.
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