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ABSTRACT 

I denna uppsats undersöks processen samt ambitionen för en hållbar samhällsplanering i 

Karlstad kommun. Klimatet och den hållbara utvecklingen har blivit en sådan fråga som har 

hamnat på agendan i dagens samhälle enligt samhällsplanerare från Karlstad kommun. Den 

här studien görs för att förstå samhällsplanerares perspektiv på frågan. Studien använder sig 

av två metoder. En textanalys av Karlstad kommuns nuvarande översiktsplan från år 2012, 

tillsammans med kvalitativintervju från samhällsplanerare på samhällsbyggnadshuset i 

Karlstad kommun. Hållbar utveckling samt god bebyggd miljö är två begrepp som används i 

denna studie, dessa mål anses som vitala för klimatanpassningen i Sverige. Studien har i syfte 

att förstå hur samhällsplanerare i Karlstad kommun använder sig utav dessa två begrepp i sitt 

dagliga arbete med planering. Den här studiens problemformulering baserades på de 16 olika 

miljömålen som riksdagen har etablerat, och hur just nu endast ett av dess mål uppfylls. 

Studien görs för att se hur Karlstad kommun förhåller sig till dessa miljömål, då ambitionen i 

Sverige är att dessa mål skall uppfyllas. Tidigare forskning används i studien för att få en 

förståelse på begreppen Hållbar utveckling samt god bebyggd miljö, deras innebörd och 

bakgrund. Slutsatser görs i studiens två avslutande kapitel, analys samt avslutande diskussion.  

Resultatet av studien visar att Karlstad kommun har ambitionen att utvecklas som kommun. 

Kommunen har utformat en framtidsvision med målsättning att kunna betraktas som en 

attraktiv stad med fortsatt tillväxt, en stad som är till för alla samt en god grön stad. Dessa 

mål är vad Karlstad kommun har som riktlinjer vid utförandet av ny planering och för att 

uppnå en hållbar samhällsplanering. Det finns brister i kommunens perspektiv på hållbar 

utveckling. Studien fungerar som en insikt på hur, samt varför planeringsstrategierna för 

kommunens framtidsvisioner görs, utifrån en samhällsplanerares perspektiv. Detta gjordes 

med motivering att förstå stabiliteten med att bedriva en ekologisk hållbarhet i en kommun. 

Det kan förekomma brister, problem och skillnader mellan personer med att utföra de 

nödvändiga anpassningar som behövs för klimatets varaktighet.   

Nyckelord: Hållbarhet, hållbar utvecklig, god bebyggd miljö.  
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

Denna studie handlar om hållbar utveckling och planering i Karlstad kommun. Enligt 

Hermelin (2013) så handlar samhällsplanering om att tillfredsställa samt förbättra människors 

närvaro och deras behov. Samhällsplanering är konstant under utveckling i världen. Detta 

begrundar sig på de nya aspekterna som är nödvändiga att tänka på vid planering, vilket 

förekommer kontinuerligt. Den här studien vill se hur en svensk kommun förhåller sig till de 

nya aspekterna inom ekologisk hållbarhet och vad det är en planerare skall tänka på, med 

fokus på Karlstad kommun i detta fall. Detta för att få perspektiv på kommunal nivå, och hur 

de står inför världens förändringar gällande samhällsplanering. Anledningen till att Karlstad 

kommun valdes att analyseras i studien, är för att det är en kommun som beskriver sig stå 

inför olika hållbarhetsutmaningar. Karlstad beskriver sig som en kunskaps- och tillväxt 

kommun (Karlstad kommun 2017). Länsstyrelsen beskriver hur Värmland står inför fler olika 

utmaningar inom området miljö- och klimat (Länsstyrelsen Värmland 2018). Studien kommer 

att analysera involverade aktörer för Karlstad kommuns planprojekt och deras perspektiv på 

hållbar samhällsplanering. Enligt Karlstad kommun (2017) vill de tillgodose invånarna samt 

människorna i kommunen på ett så adekvat sätt som möjligt. Finns det en skillnad på tidigare 

generationers synpunkter av vad som skall göras inom begreppet hållbarhet i diverse olika 

planer i Karlstad kommun. Studien görs för att få fram en jämförelse i deras tänkande 

gällande hållbarhet i planering. Hur Karlstad kommun definierar hållbar utveckling kan skapa 

osäkerhet gällande dess innehåll om den differentieras från andra nationella källor och 

forskning. Det kan skapas en svårtolkning om hållbarhet, ifall dess uppfattning skiljer sig 

mellan personer. Karlstad kommuns nuvarande översiktsplan från år 2012 ersatte den tidigare 

översiktsplanen som etablerades år 2006, vilket reflekteras i deras 2014 års sammanställning 

av översiktsplanen från 2012. Karlstad kommun fick då i uppdrag av Naturvårdsverket och 

det som enligt 6 kap 16§ i miljöbalken handlar om att utforma en revidering av 

översiktsplanen. Detta med ett fokus på hållbar (stads)utveckling och relationen mellan den 

ökade befolkningen, miljö- och klimatpåverkan samt minskningen av energi- och 

resursförbrukningen inom kommunen. Viktiga frågor som utmärktes var följande: strategier 

för en fortsatt utveckling av stadens utbyggnad, integrering, hänsynstagande av inre och yttre 

planeringsunderlag, samt styrdokument (Karlstad kommun 2012).  

Enligt Statens offentliga utredningar (SOU) (2008) så är det förändrade klimatet och dess 

påföljd för ekosystemen samt samhället viktigt att utreda. Det är detta som avgör för hur 

staten skall bedöma beredningen av vilka mål, och ingripanden som måste tas. SOU (2008) 
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beskriver hur den globala uppvärmningen är en konsekvens på människors ageranden runt om 

på jorden. Denna information har SOU insamlat från internationella vetenskapliga kunskaper, 

som konstaterar den fortsatta höjda temperaturen på jorden (FN:s klimatpanel IPCC). Denna 

temperaturskillnad har ägt rum sedan 1950-talet. Anledningen till denna förändring menar 

SOU (2008) kan definieras som en orsak av växthusgaser och dess utsläpp som människan 

utför, vilket skapar en förändring för växthuseffekten. På jorden har medeltemperaturen höjts 

med 0,7 grader Celsius de senaste 150 åren, och fortsätter att stiga med cirka 0,2 grader 

Celsius vart tionde år. Konsekvenser av den höjda medeltemperaturen på jorden har inneburit 

exempelvis att havsytan har fått en höjd nivå. SOU (2008) antyder att framtida förväntade 

klimatförändringar samt konsekvenser kommer bero på växthusgaser och mängden av dessa 

utsläpp. Storleken på konsekvenserna av klimatförändringen kommer beroende på flera olika 

faktorer. Befolkningsutvecklingen, utvecklingen av tekniken och den socioekonomiska 

tillgängligheten beskrivs som exempel av faktorer som kommer avgöra hur kraftig denna 

förändring av klimatet kommer påverka världen. De betydande konsekvenserna som 

riksdagen beskriver för ekosystemet och samhället är beroende på hur snabbt, samt hur högt 

som temperaturen kommer att stiga. Riksdagens vetenskapliga underlag beskriver risk för 

reducerade mängder livsmedelproduktion, ändringar i vattentillgången för vissa regioner och 

mistande av biologisk mångfald samt ökad risk för översvämningar utmed kusterna (SOU 

2008). Sedan 1980-talet så har den svenska klimatpolitiken utvecklats markant menar SOU 

(2008). Den strategi som används av de svenska kommuner verkar efter olika mål, styrmedel 

samt åtgärder. Det finns 16 olika miljömål som svenska kommuner skall uppnå enligt 

Lundström, Fredriksson & Witzell (2013). Dessa olika mål menar författarna skall uppföljas 

och sedan granskas varje år. för att se hur utvecklingen samt prognosen av att nå målen 

värderas. Enligt SOU så har den svenska klimatpolitiken grundat sig på internationell nivå, 

vilket i detta fall härstammat från EU och deras politiska direktiv.   

1.1 PROBLEMFORMULERING 

Lundström, Fredriksson & Witzell (2013) konstaterar att riksdagen etablerade år 1999 femton 

olika mål för att skapa ett hållbart samhälle (år 2008 lades ett mål till). Detta mål fick namnet 

Miljökvalitetsmålet, vilket beskriver miljön och dess kvalité samt hur den bör vara inför 

framtiden i Sverige vid år 2020. Problemet med målet enligt Naturvårdsverket (2018) är att 14 

utav de 16 miljömålen som riksdagen fastställde inte uppnås. Endast ett miljömål uppnås, 

vilket är skyddande ozonskikt. Det andra målet som är beskrivs som nära att uppnås till år 

2020 är miljömålet säker strålmiljö. Enligt Naturvårdsverkets prognos så beskrivs 9 av 16 
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miljömål och deras utveckling för att uppnås som otydlig. 5 av 16 miljömål med en negativ 

utveckling. 2 av 16 miljömål med en försedd positiv utveckling. Detta antyder på ett nationellt 

plan så har inte åtgärder för att uppnå Miljökvalitetsmålet varit tillräckligt (Naturvårdsverket 

2018). För den fysiskt hållbara samhällsplaneringen så fokuseras miljömålet God bebyggd 

miljö för relevanta aktörers arbeten, exempelvis tjänstemän i kommuner. Riksdagen definierar 

miljömålet som följande.  

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till 

vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 

miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas." (Miljödepartementet 1997 refererat i Naturvårdsverket 2019).  

Enligt Boverket (2019) så är inte miljökvalitetsmålet uppnått, och det kommer inte kunna 

uppnås till år 2020 med de nuvarande styrmedel samt åtgärder som svenska kommuner 

förfogar över. Därför är det osäkert om de svenska kommunerna och deras hållbara utveckling 

görs i rätt riktning.  

1.2 SYFTE 

Studien har i syfte att förstå hur Karlstad kommuns samhällsplanerare använder sig av 

begreppen hållbar utveckling samt riksdagens miljömål god bebyggd miljö vid sin planering.  

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Frågeställningarna i studien används för att besvara hur samhällsbyggnadshuset applicerar 

hållbarhet i planering, samt om det är en positiv förutsättning för Karlstad kommun att arbeta 

med i deras planer. Enligt (SKL 2015) så menar de att klimatanpassning är en viktig faktor 

som svenska kommuner bör lägga fokus på enligt EU.  

• På vilket sätt används begreppet hållbar samhällsplanering för planerare vid 

samhällsbyggnadshuset i Karlstad kommun? 

• På vilket sätt används begreppet miljömålet god bebyggd miljö för planerare vid 

samhällsbyggnadshuset i Karlstad kommun? 

• Vilka perspektiv och vilka förhållningssätt har tjänstemännen (planerarna) till 

hållbarhetsperspektiven? 
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• Hur implementeras miljömålet god bebyggd miljö i Karlstads översiktsplan? 

 

1.4 AVGRÄNSNING 

I den här studien så avgränsar sig arbetet inom Karlstad kommuns ramar. Detta på grund av 

tidsbrist samt storleken på arbetet. Då uppsatsens syfte kortfattat handlar om att få fram hur 

och varför Karlstad kommun arbetar med hållbarhet i sin samhällsplanering, så blir det 

lämpligt att intervjua tjänstemän som jobbar med dessa frågor dagligen. Eftersom studien 

hade en tidsbegränsning, så kommer den hållbara samhällsplaneringen i studien att fokusera 

på miljömålet god bebyggd miljö som utformades av riksdagen. Anledningen till detta är för 

att såsom Naturvårdsverket (2018) fastställde, så är detta det mest relevanta miljömålet för 

samhällsplanerare att fokusera på gällande den fysiska planeringen.  
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2. TIDIGARE FORSKNING (TEORI) 

Studiens utgångpunkt är att förstå och planera för en hållbarhet, vilket är viktigt för att 

bibehålla ett fungerande samhälle inför framtiden. Planera för att minska aspekter som skadar 

mark och jordytan vi lever på. För en blivande samhällsplanerare så uppfattas det viktigt att 

alla i världen anpassar sig för klimatet så mycket som möjligt för att inte äventyra kommande 

generationer att leva på den planet som vi har utformat (Round 2012). Som Nygren (2012) 

beskriver, så är detta ett behov samt motiv för varför planering behövs.  

Den tidigare forskning inom begreppet hållbarhet och planering belyser dess vikt och varför 

fenomenet uppstod. Litteraturen för denna studie beskriver begreppet hållbarhet, historien 

kring begreppet och hur det har, samt skall användas inom samhällsplanering.  

2.1 HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING 

Hållbar utveckling är ett begrepp som enligt Round (2012) fick genombrott år 1987 utifrån 

Brundtlandsrapporten (på svenska mer känt som Vår gemensamma framtid). Detta var en 

rapport som utformades av FN:s Världskommission för miljö och utveckling och handlade om 

möjligheten för en stabil ekonomisk tillväxt, utan att kompromissa den omgivande miljön. 

Round (2012) beskriver detta som introduktionen till konceptet hållbar utveckling. Rapporten 

introducerade den första och vanligt använda definitionen av hållbar utveckling: ’utveckling 

som möter de nuvarande nödvändigheterna utan att kompromissa för kommande generation 

att möta sina’ (Round 2012). Dock så konstaterar Round (2012) att denna definition anses 

som vag och otydlig. Hur kan nuvarande samt kommande generationers nödvändigheter redan 

vara fastställda tas upp som exempel på definitionens otydlighet. Rapportens framgång menar 

Round (2012) låg i dess betoning på förhållandet mellan ekonomisk tillväxt, sociala 

förhållanden och miljöförstöring. Den här rapporten placerade hållbar utveckling på den 

globala politiska agendan, vilket resulterade i de kommande fem årens politiska försök av 

FN:s byråkrater att etablera ett globalt toppmöte angående miljön.  

I en svensk kontext är hållbar utveckling ett begrepp som enligt Nyström (2012) fick 

genombrott i förbindelse med FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro, år 1992. Det var här som 

akt Agenda 21 godkändes. Nyström (2012) beskriver hur en planerares roll i planering 

handlar om att lansera strategier som sedan skall genomföras i planer. Författaren såg 

godkännandet av Agenda 21 som en väg i rätt riktning, där länder i världen äntligen 

framgångsrikt kunde förlikas om kravet på kretsloppsanpassningar för sina verksamheter. 
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Agenda 21 utformades för att förhindra att världens länder inte skapar en miljökatastrof vilket 

försvårar kommande generationers möjligheter att utnyttja naturresurser. Nyström (2012) 

konstaterar att världens utvecklade länder (i-länder) har uppmärksammat deras utnyttjande av 

resurser. Klimatforskare har också insett det faktum att världens utvecklingsländer (u-länder) 

inte kan fortsätta i den ovarsamma exploatering som de för nuvarande gör. Den exploatering 

utvecklingsländer blir utsatta för sätter risker för miljöförstöring. Utnyttjandet av 

naturresurser hur nu börjat fått negativa effekter på naturen. Bekymmer angående ozonskiktet, 

växthuseffekter, förgiftningar samt försurningar är exempel på problem som har växt under de 

senaste årtionden. Nyström (2012) beskriver hur miljöfrågorna kring Agenda 21 har 

implementerats på svenska kommuner, som nu arbetar utifrån dessa frågor. År 1996 så 

föreslog regeringen ett genomgripande program gällande ekologisk hållbarhet. Programmet 

skall fungera för investeringar gällande ett helhetstänkande samt ekologisk hållbarhet för de 

svenska kommunerna. Effektivare sätt för användning av energi, jordbruksanpassning, 

lösningar rörande kretsloppet av avfall och avlopp, samt statliga principer för ekologisk 

hållbarhet. Detta mål har införts i den fysiska planeringen och blivit en central utgångspunkt 

för ett hållbart Sverige. År 1999 antog riksdagen 15 miljömål, dessutom fick Sverige även ett 

till i samband med miljöbalken (MB) ett år senare. Detta etablerades som ett mål som har 

arbetats med sedan 1996 års förslag av regeringen, som har betonat behovet av en hållbar 

samt klimatanpassad miljöpolitik menar Nyström (2012). Enligt Nyström (2012) så beskriver 

författaren att sedan år 1996, så har alla regeringsdeklarationer artikulerat behovet av en 

hållbar samt klimatanpassad miljöpolitik (Nyström 2012).  

2.2 SAMHÄLLSPLANERING OCH DESS PRAKTIK I FÖRÄNDRING 

Enligt Hermelin (2013) så är samhällsplanering konstant under utveckling och dess 

utmaningar förändras genom tiden. Utmaningarna finns i variationer beroende på geografin 

som platsen befinner sig vid. I Sverige så är planering en sektor av det politiska samt 

ekonomiska system som växer och formas i EU. Den utmaning som ett område står inför, kan 

vara en utmaning som har existerat årtionden tillbaka. Enligt Hermelin (2013) så är det 

oerhört komplicerat att definiera vad ”planering” är eller innebär. Det finns många 

definitioner av planering i litteratur som korsar varandra. Hermelin (2013) beskriver 

samhällsplanering som ett verktyg att utföra politiska beslut eller program, vilket de har fått i 

ärende att genomföra av den politiska styrningen. Samhällsplanering är en sysselsättning som 

utformar framtiden, med ambition att utforma ett bättre samhälle för kommande generationer. 
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Samhällsplanerare skall samordna och justera processer, ändra vilken riktning en utveckling 

eller förändring skall omfatta. De balanserar olika intressegrupper i samhället med varandra 

får att nå det eftertraktade resultatet som planeraren sammanställt. ”Samhällsplaneringen 

förvaltar samhället” (Orrskog 2003 refererad i Forsberg 2013). Det går även att se planering 

som retorik och övertygande historieberättelser gällande den kommande framtiden, de skapar 

händelseförlopp och gradvis anpassar dessa scenarier efter förändringar i omvärlden. 

Hermelin (2013) beskriver samhällsplanering som ett tillvägagångsätt utformad av den 

offentliga sektorn och dess medverkande i syfte att skapa ett samhälle som utvecklas i 

eftertraktad riktning.  

”Samhällsplanering sker av definition inom den ’politiska apparaten’ det vill säga den 

utövas av det offentliga samhällets tjänstemän och politiker. I demokratiska system sker 

detta under direkt eller indirekt medverkan av medborgarna”. (Lundén 1997 refererad i 

Forsberg 2013)  

Eftersom samhällsplanering är ett arbetsområde med breda variationer så innefattar arbetet 

yrkesgrupper med olika utbildningar samt bakgrunder. Lantmätare, ingenjörer och arkitekter 

finns inom utbildningar för samhällsplanerare, med specifika kombinationer av ämnen 

framförallt inom samhällsvetenskapliga vetenskaper som de studerar. Resulterar i att sakliga 

arbetsuppgifter och kompetenser kan vara olika mellan samhällsplanerare. Det finns tre 

kännetecken för en samhällsplanerare enligt Hermelin (2013). Dessa handlar om att man 

förverkligar politiska mål, väga in den utveckling som sker inför framtiden och att planeraren 

är anställd i den offentliga sektorn (Forsberg 2013). 

Enligt Hall (2014) så var samhällsplanering under slutet av 1940-talet i sina gyllene år. 1947 

så skapades den klassiska brittiska markanvändnings plansystem utifrån stads- och 

landsplaneringsakten. Planerarnas ändamål vid planering fungerade som obetingad. 

Planeraren utformade själv sin ambition samt mål utifrån sina egna värderingar och tankar. De 

var experter och icke-politiska. Planeraren var fri från de politiska direktiven, kunde utföra 

uppgifter utifrån sin tekniska expertis. Kravet att en planerare var tvungen att lära sig 

problemets natur var motsägande till expertens kompetens. Planerare definierades då som 

professionella experter, med en presumerad ofelbarhet i sitt arbete (Hall 2014).   

Lundström, Fredriksson & Witzell (2013) beskriver att riksdagen har etablerat tre miljömål 

som skall upprätthållas. Det första miljömålet (även det generella) beskriver att vi som ett 
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samhälle skall kunna lämna över samhället till den kommande generationen utan de 

miljöproblem som vi står inför idag. Vi skall kunna genomföra detta utan att riskera miljön 

eller skada andra länder och deras problem som de står inför idag. Detta generella målet 

inkluderar de nödvändiga förändringar som behövs, det önskade riktningen och vägledningen 

i samhällets alla delar för miljöåtgärder som är nödvändiga för kommande generationer. 

Miljökvalitetsmålet beskriver miljön och dess kvalité samt hur den bör vara inför framtiden i 

Sverige vid år 2020. Detta mål följs av 16 olika specificerade mål som skall uppfyllas. De 16 

målet som skall uppfyllas inom miljökvalitetsmålet är följande: Minskad klimatpåverkan, ren 

luft, giftfri miljö, endast naturlig försurning, säker strålningsmiljö, ett skyddande ozonskikt, 

blomstrande sjöar och strömmar, noll eutrofiering, balanserat marin miljö med ett 

blomstrande kustområde och skärgårdar, bra kvalitet grundvatten, hållbara skogar, 

blomstrande våtmarker, ett magnifikt bergslandskap, ett varierat jordbrukslandskap, en god 

bebyggd miljö, samt en rik mångfald av växt- och djurliv. De första 15 målen etablerades av 

riksdagen år 1999, medan mål 16 lades till år 2005. Det tredje målet beskriver mer detaljerat 

specifika områden som skall prioriteras för anpassningen av miljön, vilket styrs av regeringen 

och riksdagen enligt Lundström, Fredriksson & Witzell (2013).   
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3. METOD 

Den här studien använder sig av en blandmetod, kvalitativ dokument- och textanalys av 

kommunens strategi för hållbar tillväxt, översiktsplan, styrdokument kopplade till 

översiktsplanen. Vilket sedan förbinds tillsammans med intervjun. För att besvara på 

frågeställningarna och syftet i min uppsats, skall intervjuer besvara begrepp som inte beskrivs 

detaljerat i Karlstad kommuns översiktsplan.  

För att besvara på uppsatsens frågeställningar, så har jag analyserat perspektiven på hållbar 

utveckling och god bebyggd miljö av Karlstad kommuns översiktsplan från år 2012. För att få 

följdkommentarer av vad Karlstad kommun uppfattar begreppet hållbar utveckling i relation 

med tidigare forskning. Jag har tänkt att göra intervjuer med tjänstemän från 

samhällsbyggnadshuset vilka arbetar med Karlstad kommuns översiktsplan. Utifrån intervjuer 

kommer studien förhoppningsvis få reda på tjänstemäns perspektiv samt vikten av att planera 

med hållbarhet som en utgångspunkt för miljömålet God bebyggd miljö. 

3.1 TEXTANALYS 

En textanalys av Karlstad kommuns nuvarande översiktsplan från 2012 gjordes som en del av 

blandmetoden, vilket uppsatsen använder sig av. Detta genomfördes genom att studera hur 

och när begreppen hållbarhet och god bebyggd miljö förekom i texten. Materialet som 

användes för att genomföra en textanalys var Karlstad kommuns översiktsplan, den särskilda 

sammanställningen av översiktsplanen samt analysrapporten om måluppfyllelse och 

utmaningar publicerade av Karlstad kommun. Utförandet av textanalysen kommer att göras 

utifrån David & Sutton (2017), som presenterar detta som en form av datainsamling som kan 

göras i en samhällsvetenskaplig forskning.  

3.2 INTERVJUER 

Efter att textanalys av Karlstad kommuns översiktsplan gjordes, så var det dags att utforma 

intervjufrågor, utifrån det som stod i översiktsplanen. Anledningen till detta var att 

intervjuguiden inte skulle utforma sig på frågor som Karlstad kommuns nuvarande 

översiktsplan från år 2012 redan besvarar.   

Anledningen till att jag använder mig av kvalitativa intervjuer i samband med kvalitativ 

dokument- och textanalys av kommunens strategi för hållbar tillväxt, översiktsplan, 

styrdokument kopplade till översiktsplanen är för att jag vill få fram svar som inte förklaras 

eller läggs stor vikt på i Karlstad kommuns översiktsplan. Karlstad kommun skriver mycket 
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om hållbarhetsaspekten i deras samhällsplanering, men de lägger ingen större vikt i att 

definiera begreppet hållbarhet. Detta är en anledning att jag har utformat frågan som; Vad 

betyder begreppet hållbar utveckling för dig? Hur används begreppet hållbar utveckling i ditt 

arbete? Då får jag en tydligare förståelse för hur begreppet används i deras arbeten. Detta för 

att sedan kunna analysera med hjälp av litteraturen och deras resonemang på hållbar 

samhällsplanering, samt hur den korreleras med några tjänstemän i Karlstad kommuns syn på 

hållbarhet i samhällsplanering. Fördelar med en kvalitativ intervju enligt Trost (2010) är att 

jag kommer ställa enkla och klara frågor i syfte med att få ut ett komplext svar, vilket ger mig 

mycket information. Efter dessa intervjuer kommer jag förhoppningsvis få ut intressanta 

synvinklar, åsikter eller liknande mönster från de intervjuade. Enligt David & Sutton (2017) 

så kan den kvalitativa forskningsprocessen lämna en form av öppenhet i forskningsfrågornas 

strukturering. I detta fall så skulle min intervju som jag har utformat, kunna ge svar på frågor 

som inte ställdes till den intervjuade. Den intervjuade skulle kunna gå in på följdfrågor och ge 

svar på frågor som inte har ställts. Nackdelar med intervjuer kan vara att det är viktigt att se 

till vart man har intervjun. Befinner sig den intervjuade i en stressig miljö eller i en plats som 

de inte känner sig bekväma i, så kommer deras svar också skiljas åt i jämförelse med en i lugn 

och trivsam miljö. Vilken tid på dagen man intervjuar har även en signifikant betydelse, då 

den intervjuade kanske är exempelvis hungrig eller trött. Då blir inte svaren lika konkreta som 

en välplanerad plats och tid för intervjun.  

3.3 URVAL 

Inför intervjuernas urval så användes ett selektivt urval utifrån David & Sutton (2017). Detta 

urval beskriver de som ett urval där enheterna väljs utifrån forskarens egna kunnande och 

kännedom, vilka som skulle kunna vara passande att använda för intervjun beroende på 

områdets ämne. I detta fall så betraktades tjänstemän som arbetar dagligen med hållbar 

samhällsplanering hos Karlstad kommun som lämpade för att besvara på studiens 

frågeställningar samt syfte. Eftersom de arbetar dagligen med ämnet så bör de vara försedd 

med fakta och kunskap om hållbarhet, samt ständigt implementerar deras kunskap om god 

bebyggd miljö i deras jobb. Det förekom intervju med två tjänstemän hos Karlstad kommun 

som arbetar dagligen med klimatanpassning och arbetet mot ett hållbarare Karlstad. Intervjun 

förekom vid samhällsbyggnadshuset i Karlstad kommun, där dess två tjänstemän vanligtvis 

arbetar till vardags. Anledningen till detta var som David & Sutton (2017) beskriver, skapade 

en lugn miljö för de intervjuade att svara studiens frågor. Motiveringen bakom urvalets 

storlek är som David & Sutton (2017) är att den beror på storleken av forskningen.  
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3.4 KVALITATIV FORSKNINGSETIK 

Vid användandet samt utförandet av intervjuerna kommer detta ske med den kvantitativa 

forskningens etik som David & Sutton (2017) beskriver. Detta handlar om att se till att de 

utförs konfidentiellt. Ingen utanför intervjuns gång skall kunna identifiera de deltagande 

parterna. Jag informerar även de som blir intervjuade om varför uppsatsens görs samt vad 

innebörden av deras deltagandes innebär. De intervjuade kommer skriva under en 

samtyckesblankett, som informerar att de kan lämna intervjun under dess gång när de vill. 

Med respekt till de intervjuades begäran, så valde jag att intervjua båda tjänstemännen 

samtidigt. Anledning till detta var för att visa respekt till de två intervjuades förfrågan om att 

göra den samtidigt.   

3.5 GENOMFÖRANDE 

Här presenterar jag hur jag genomförde intervjun, transkriberingen samt bearbetandet av 

materialet som jag fick från intervjun. 

3.5.1 HUR, VAR & TID 

Intervjun inträffade vid samhällsbyggnadshuset i Karlstad kommun. Jag genomförde intervjun 

med båda tjänstemännen samtidigt, efter deras önskan. Tjänstemännen fick intervjuguiden 

med frågorna några dagar innan. Detta gjordes för att det skulle vara lättare för dem att välja 

vilka på samhällsbyggnadshuset som var lämpliga att utföra intervjun med, samt de fick 

förbereda sig inför intervjun om de så ville. De två tjänstemännen som deltog i intervjun fick 

läsa och skriva under en samtyckesblankett som berättade vad innebörden med deras 

deltagande var ämnat åt. Intervjun varade i cirka 40 minuter med endast några sekunders 

avbrott, då jag pausade inspelningen efter de tre olika delarna som min intervjuguide var 

utformad efter.  

3.5.2 TRANSKRIBERING 

Efter att intervjun genomfördes så transkriberades allt som sades under intervjuns 

händelseförlopp. Informatör B gav ett tips om att sänka hastigheten på inspelningen av 

intervjun, vilket underlättade transkriberingen som varade några timmar.   

3.5.3 BEARBETANDE AV MATERIAL 

Efter transkriberingen så bearbetades materialet från intervjun in i resultatet, tillsammans med 

textanalysen av Karlstad kommuns översiktsplan. Det material som presenteras i resultatet är 
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det som hänger samman med studiens syfte och frågeställningar. För att bibehålla den 

begräsning som studien har så valdes det som kändes viktigt och innehållsrikt kvar. Då allt 

material som fanns i både översiktsplanen samt intervjun var alldeles för mycket för att 

uppsatsens nivå skulle upprätthållas. För hjälp att bearbeta materialet användes boken 

Studentens skrivhandbok, skriven av Schött, Hållsten, Moberg & Strand (2015). I denna bok 

så presenterade författaren hur en studies material och metod skall användas samt tillämpas. 

Författarna introducerade en metodbeskrivning med specifika avsnitt samt tillvägagångsätt 

som kan göras i en studie, vilket denna studie har gjort. Författarna redogjorde ett typexempel 

på hur ett avsnitt i kapitlet metod kan se ut i en uppsats. Det var utifrån denna bok som en 

tydligare förståelse för hur kapitlet metod skulle framställas för läsaren. Den strategi som 

användes för att bearbeta materialet var att samla in information som främst handlade om 

Hållbar utveckling samt god bebyggd miljö. Anledningen till detta var för att det var dessa 

begrepp som studien hade som främsta ändamål att få insikt om. Det var omöjligt att lagra all 

information som både Karlstad kommuns översiktsplan från år 2012, och intervjun med 

tjänstemännen på samhällsbyggnadshuset i Karlstad kommun angav.  
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4. RESLUTAT/EMPIRI 

I detta kapitel presenteras Karlstad kommuns beskrivning av hållbar samhällsplanering, samt 

miljömålet god bebyggd miljö. Detta genom analys av deras översiktsplan och intervjuer med 

kommunala tjänstemän, vilket har valt och använts som underlag till den empiriska 

undersökningen. Resultatet kommer att presenteras utifrån Karlstad kommuns samt de 

intervjuade tjänstemännens åsikter och uppfattning om frågeställningarna och syftet.  

4.1 DEFINITIONER 

I denna del av resultatet presenteras både Karlstad kommuns nuvarande översiktsplan från 

2012 års definition av hållbar utveckling samt god bebyggd miljö. Intervjun med 

tjänstemännen hos samhällsbyggnadshuset i Karlstad kommun och deras definitioner av 

hållbar utveckling samt god bebyggd miljö presenteras även i denna del.  

4.1.1 ÖVERSIKTSPLANEN 

Karlstad kommuns nuvarande översiktsplan från år 2012 ger ingen omsorgsfull definition av 

begreppet hållbar planering och dess innebörd. Kommunen har valt att lägga ett större fokus 

på att definiera vad miljömålet god bebyggd miljö har att säga. Det här miljömålet av 

riksdagen fungerar som ett delmål i översiktsplanen för Karlstad kommun. Detta delmål 

redogör för hur de kulturhistoriska värden som bebyggelser har, skall lyftas fram för att stärka 

sin identitet och utforma en långsiktig hållbar förvaltning. Identifiera och bevara de 

kulturhistoriska värden som bebyggelser kan ha beskrivs som en konstant process, vilket inte 

kan slutföras endast för att miljömålet anses vara uppnått. Detta sammanställs med tidigare 

inventeringar inom kulturmiljöprogrammet, vilket anser att bebyggelsers kulturhistoriska 

karakteristika värden bör vara identifierade. Detta hänger samman med översiktsplanens 

beskrivning om de kulturhistoriska värdena, vilket framställs som dynamisk och skildras 

genom tiden. Nya värden uppstår och uppfattningar skiftas. Vad det är som karakteriserar en 

hållbar förvaltning på lång sikt beskrivs inte uppenbart enligt översiktsplanen (Karlstad 

kommun 2012).  

Karlstad kommun beskriver att enligt Boverket så skall översiktsplanen tillämpas för att 

utmärka var kommunen bedömer att det är lämpligt för nybyggnation av bostäder, däremot 

situationen gällande bullar kan vara avancerat att bedöma. Detta sammanställs med Boverkets 

rapport ”Buller i planering” som publicerades år 2008. Utgångspunkten för planering gällande 

nya bostäder skall vara att en bullerfri sida av fastigheten formas. Boverkets rapport fungerar 
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som ett allmänt råd till svenska kommuner. Översiktsplanen konstaterar att avvikelse från 

detta råd kan tillämpas vid förtätningsområden som redovisas. Anledningen till detta påstår 

kommunen är ifall området uppskattas vara långsiktigt hållbar angående planering för ny 

bebyggelse. Detta innebär att nödvändigheten av bil som transportmedel samt diverse 

trafikarbeten reduceras, vilket innebär att trafikbullret succesivt minskas. Avvikelsen bör även 

kunna anges till det planerade framtida kollektivtrafikstråket och dess hållplatser (Karlstad 

kommun 2012). Enligt Karlstad kommuns (2012) granskning så förändrar inte deras 

översiktsplan målet att uppfylla normerna angående vatten. Översiktsplanen har däremot ett 

syfte att ge och identifiera hållbara lösningar för Vatten- och avloppsanläggningar (VA-

anläggning) bortom den VA-anläggning som anges som allmän (Karlstad kommun 2012). 

Ekologisk hållbarhet är en riktlinje som kommunen planerar efter vid sin fysiska planering. 

För att uppnå denna riktlinje så planeras förebyggandet av översvämningar samt minskat 

transportbehov som två centrala delar inom detta bostadsplaneringsprogram. Aktörer som blir 

berörda gällande Karlstad kommuns transportstrategi är Trafikverket, Landstinget samt 

Boverket (Karlstad kommun 2012). Den allmänna vatten- och avloppsanläggningen anses 

som en svensk lag enligt Riksdagen (2019), lagen kallas: Lag (1970:244) om allmänna vatten 

och avloppsanläggningar.  

Karlstad kommuns översiktsplan diskuterar även människans roll gällande ekosystemen. 

Kommunen beskriver hur människan har påverkat förlusten av biologisk mångfald. Det 

fortsatta mistandet av naturresurser, växt- och djurarter samt ekosystemen framställs som ett 

av de största globala problemen som vi på jorden står inför. För Sverige så beskrivs 10% av 

de svenska växt- och djurarterna vara under fara. Överlevnaden för dessa arter beskrivs vara 

hotade och livslängden kan inte garanteras i ett långsiktigt perspektiv. Därför har Karlstad 

kommun i sin översiktsplan stadgat riktlinjer att följa för naturvård. Dessa handlar om att 

säkerställa den ekologiska hållbarheten för kommunen på en långsiktig nivå. Områden där 

naturvård samt friluftsliv framställs med högt värde, skall avstås från förekommande fysisk 

planering gällande bostäder, vägar, arbetsplatser och annan exploatering i liknande grad. Vid 

nuvarande bebyggda områden med högt naturvärde så skall dessa värden bevaras samt 

utvecklas. Enligt miljöbalken så bör områden med de högsta naturvärdena långsiktigt 

bibehållas (Karlstad kommun 2012). Vid fysisk planering samt givning av olika lov så skall 

omtanke ges till grönområden, vilket stämmer överens med översiktsplanens riktlinjer 

gällande förtätning. Karlstad beskrivs som en kommun som ständigt jobbar med restauration 

samt beskydd av natur som anses värdefull. De beskriver sig som ett bra exempel på en 
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kommun som beskyddar egen markyta med betydelse, samt utformar förutsättningar för en 

den biologiska mångfalden (Karlstad kommun 2012). Naturvården som beskrivs i 

översiktsplanen etablerades eftersom en upplysning krävdes för att möta människans 

naturbehov av att utnyttja värdefulla områden och arter. Detta handlar om landskap, arter, 

naturtyper samt genetisk variation. Översiktsplanen påpekar att det är nödvändigt att 

ekosystemens produktionsförmåga upprätthålls på lång sikt för framtiden. Den friska luften, 

rent vatten, skog samt våtmark som befolkningen får beskrivs som ytterst värdefull. Detta är 

aspekter utifrån översiktsplanen varför Karlstad kommun anser att ett hållbart användande av 

naturresurser är en utgångspunkt att skydda för kommande generationer (Karlstad kommun 

2012). Karlstad kommun poängterar att till följd av att parkanläggningar, alléer, grönområden, 

trädgrupper, blommor, mellanrum och stråk bidrar till en livskvalité samt attraktion för 

kommunen. Dessa aspekter bidrar till skapandet av en hållbar stad enligt kommunen. Den 

stadsgrönskan som nu finns tillgänglig skall bevaras samt expanderas där det finns 

tillgänglighet (Karlstad kommun 2012). 

4.1.2 INTERVJU 

Det övergripande resultatet av min intervju med de två tjänstemännen hos Karlstad kommun 

reflekterar deras personliga åsikter om hållbar samhällsplanering, samt miljömålet god 

bebyggd miljö.  

De intervjuade tjänstemännen hos Karlstad kommun kände båda till Brundtlandsrapporten 

(på svenska mer känt som Vår gemensamma framtid). Den här rapporten var den första 

definitionen som båda tjänstemännen tänkte på när de hörde begreppet hållbar utveckling. 

Informatör A beskriver begreppet hållbar utveckling som att allting ska fungera så bra som 

möjligt utifrån en livscykelanalys, via de ekonomiska, sociala och ekologiska delarna. Alla 

värdena beskrivs som lika viktiga enligt informatör B, de olika delarna ska frodas utan att de 

gör det på bekostad på något av de andra hållbarhetsvärdena.  

Enligt informatör A så är innebörden med riksdagens miljömål god bebyggd miljö att skapa 

bostäder, bostadsområden samt centrumkärnor där människor vill vara och vistas. Nära till 

grönområden, vilket skapar bra livsmiljöer för alla människor som bor där. Informatör B 

menar att för att uppnå detta så blir målet via riksdagen en statlig nivå i form av styrning, 

vilket även utövas med hjälp av EU direktiven. Deras arbete förbinds både genom en 

internationell och nationell avsikt när de jobbar på en kommunal nivå. Inom tjänstemännens 
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arbete berättade de intervjuade att de utgår mycket från människan som en central del vid 

deras planering. Vilket informatör B framställde som antropocentrisk, vilket innebär att man 

använder människan som utgångspunkt enligt svenska akademiens ordlista (SAOL) (2019). 

Informatör A berättar hur det är viktigt att få ihop alla nivåer, för att de vill och behöver skapa 

en bebyggd miljö där människor trivs och mår så bra som möjligt. Det är viktigt att alla 

aspekterna granskas vid planering, därför att det skapar god hälsa. Mår människor bra där de 

bor och i den miljö som är byggd, så skapar det mer hållbarhetsvärden menar informatör A. 

4.2 PRAKTIK 

I denna del av resultatet presenteras Karlstad kommuns nuvarande översiktsplan från år 2012 

och hur den används i praktiken. Intervjun med tjänstemännen från samhällsbyggnadshuset i 

Karlstad kommun kommer även reflektera över hur samhällsplanerare som jobbar i 

kommunen arbetar och planerar i praktiken. 

4.2.1 ÖVERSIKTSPLAN  

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) så är en översiktsplan kommuners hjälpmedel för att 

bibehålla en långsiktig trygg mark och vattenanvändning vid planering, även bevarandet, samt 

att utvecklingen av bebyggelser upprätthålls (Karlstad kommun 2012). 

Karlstad kommun har en framtidsvision som beskrivs i sin översiktsplan från år 2012. Denna 

framtidsvision fungerar även som översiktsplanens utgångspunkt. Kommunens invånare 

beskrivs stå för grunden av tillväxten samt välfärden inom kommunen. Den viktigaste 

ambitionen som kommunen har är att öka välbefinnandet och stoltheten över staden för sina 

kommuninvånare. För framtidsvisionen som Karlstad kommun har etablerat förekom även 

ideal som attraktiv stad med fortsatt tillväxt, en stad som är till för alla samt en god grön 

stad. Dessa ideal står till grund för Karlstad kommuns hållbarhetsperspektiv. De står för en 

miljömässigt hållbar tillväxt. Översiktsplanen beskriver hur utifrån ett ekologiskt tänkande 

medverkar kommunen till en uppskattad livsmiljö. De beskrivs även ligga långt framme 

gällande att stärka en hållbar utveckling. Den attraktiva staden bygger på att fler jobb skall 

skapas få att locka nya invånare till kommunen. En stad för alla utgör människornas 

upplevelser av staden, att den skall anses vacker och trygg. Karlstad kommuns styrmodell 

innehåller tre hållbarhetsstrategier. De tre strategierna lyder följande: Tillväxtstrategi, 

Folkhälsostrategin och Miljö- och klimatstrategin. Dessa strategier fungerar som den politiska 

styrningen, från kommunens ledning i förhållande till nämnderna. Översiktsplanen beskrivs 
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som sekundär till denna modell (Karlstad kommun 2012). Gällande teknisk försörjning 

påpekar översiktsplanen för att utforma ett energieffektivt samhälle, så bör fysisk planering 

användas som ett hjälpmedel för att uppnå detta. Miljövänlig hållbar uppvärmning är en 

företeelse som skall prioriteras gällande planering vid nybebyggelse (Karlstad kommun 

2012). Utöver denna modell så påpekar Karlstad kommun i sin översiktsplan om ett 

bostadsplaneringsprogram med riktlinjer för expansion. Några viktiga frågor för framtidens 

mål som utmärktes inom Karlstad kommuns översiktsplan var strategier för en fortsatt 

utveckling av stadens utbyggnad, integreringen, hänsynstagande av inre och yttre 

planeringsunderlag samt styrdokument. Kommunen har även utsett några viktiga frågor som 

Karlstad skall arbeta ur för den fortsatta hållbara utvecklingen är: Transportstrategi, regionalt 

utvecklingsprogram, bostadsförsörjningsprogram med flera. Ett större fokus skall läggas för 

mindre tätorter samt landsbygden. Hållbara transporter för att minska beroendet av bil och 

översvämningar är frågor som skall prioriteras i arbetet. Kommunen skall även se över 

potentialen att framställa samt konstruera nya pendelstopp. Karlstad kommun (2014) 

beskriver att behandlingen av strategiska utvecklingsfrågor gällande transport, bebyggelse 

samt klimat- och energifrågor på översiktsplaneringsnivå anges som de mest centrala och 

inflytelserika rådande vilka konsekvenser en plan kan drabbas av angående miljöaspekterna i 

planen (Karlstad kommun 2014). 

4.2.2 INTERVJU 

Informatör A beskriver att de ständigt jobbar med en långsiktig medvetenhet vid utföranden 

av planer. Där exempelvis den nya översiktsplanen skall vara för Karlstad 2050, då behöver 

de omfattas med alla hållbarhetsvärdena, för att skapa en så bra kommun och levnadsmiljö 

som möjligt menar informatör A. Sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsvärde 

förklarar de är viktiga värden. För att uppnå miljömålet god bebyggd miljö och föra en hållbar 

utveckling i Karlstad kommun så behövs resurser. Resurserna som behövs enligt informatör A 

är att ha rätt kompetens på rätt plats. Det skall finnas en insikt vart kompetenserna finns 

utifrån det man jobbar med, och det man jobbar emot. Vad man har för utmaningar i sitt 

dagliga arbete förändras. Vilka resurser som krävs beror på, styrs mycket av det som kommer 

från regeringen och vad som kommer från politikerna menar Informatör B. Informatör A 

beskriver hur mer och nya typer av kompetenser samt resurser kommer att behövas, då arbetet 

av miljömålen och hållbarhet växer. Tjänstemännen kan även använda sig av konsulthjälp och 

exploatörer utanför Karlstad kommuns ramar. Informatör B framställer att 

samhällsbyggnadshuset i Karlstad kommun lägger någorlunda mycket av sina resurser på 
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miljöförvaltningen. Det läggs även resurser på att driva ett internt miljöarbete. Informatör B 

informerade om att de har politiska mål som säger vad tjänstemännen ska jobba mot, 

exempelvis bättre bostäder. Det görs en uppföljning varje år av de politiska mål som de har 

blivit tilldelade. Denna utvärdering som görs varje år förmedlas som viktig för den fortsatta 

hållbara utvecklingen enligt informatör B. Granskningen som görs varje år skall vara så 

noggrann samt specifik som möjligt, för ett fortsatt hållbart arbete inom Karlstad kommun 

skall kunna bedrivas. 

För att uppnå målen mot en god bebyggd miljö och hållbar utveckling i Karlstad kommun, så 

bedömer informatör B från samhällsbyggnadshuset i kommunen att det beror på flera faktorer. 

Ett exempel som informatör B presenterar är planering för nybyggnation av bostäder, där 

andra aktörer kommer in i planeringen och vill styra och använda sina förslag. Detta leder till 

att planerarna måste göra avvägningar, då inte alla aktörers alternativ kan rymmas enligt 

informatör B. Det är det som är en hållbar utveckling menar informatör B, att kunna göra ett 

sunt avvägande. Denna processen är något som pågår hela tiden i deras arbete vid planering. 

Vid den nya byggnationen tar informatör B upp exemplet på om taket på den nya byggnaden 

skall ha gröna tak. Resultatet av detta förslag förs vidare till de andra aktörerna, exempelvis 

exploatörerna. Exploatörerna kommer använda sina kalkyler och överväga förslaget. Får de 

inte det att fungera så kommunicerar de vidare detta. Om förslaget inte går att få ihop vid sina 

beräkningar, så kommer inte det byggas. Detta leder till att den originella idén av planen 

kommer möjligtvis se annorlunda ut än vad samhällsplanerarna hade tänkt från början. Det 

går alltså inte att ställa vilka krav som helst i en detaljplan menar informatör B. Enligt 

informatör A så kan planerare se tillbaka i tiden och förstå att uppfattningen samt dess praxis 

av hållbar utveckling differentierats genom åren. Informatör A presenterar exemplet 

miljonprogrammet. I detta program så handlade hållbar utveckling på den tiden om att skapa 

bostäder så snabbt som möjligt menar informatör A. Nu handlar det mer om att bygga så bra 

bostäder som möjligt i Karlstad kommun. Enligt informatör A, så är vatten- och 

avloppsanläggning (VA-anläggning) en viktig aspekt att tänka på vid planering i Karlstad 

kommun, då delar av kommunen finns vid ett delta. Detta är en typ av strategisk 

planeringsförutsättning som samhällsplanerare arbetar med. Frågan om dagvattnet kommer 

ursprungligen från regeringen. Tjänstemännen från samhällsbyggnadshuset i Karlstad 

kommun skall ta fram en dagvattenplan. Denna plan skiljer sig mellan kommuner beroende på 

deras behov. Vad behöver kommunen lösa? Hur ser det ut idag? Hur ska kommunen kunna 

uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten är det som finns med i uppdraget från regeringen. 
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För att behandla uppdraget behövs nya typer av kompetenser samt resurser. Tjänstemännen 

kan även välja att använda konsulthjälp från andra aktörer, vilket kan underlätta deras arbete 

enligt informatör A.  



22 
 

5. ANALYS  

Materialet som analyseras i denna studie tolkas utifrån de begrepp som tidigare forskning 

beskriver om hållbarhet, hållbar utveckling och god bebyggd miljö.  

5.1 TOLKNING AV HÅLLBAR UTVECKLING I KARLSTAD KOMMUN 

Efter att utfört textanalysen och läst igenom Karlstad kommuns nuvarande översiktsplan från 

år 2012 och intervjuat tjänstemän på samhällsbyggnadshuset i Karlstad kommun så finns det 

ett tydligt mönster om hållbar utveckling. Själva begreppet, eller definitionen av ordet hållbar 

utveckling används likartat av tjänstemännen på samhällsbyggnadshuset som 

Brundtlandsrapporten från år 1987, då de även väljer att referera till denna när de hörde 

frågan. Detta antyder att definitionen hållbar utveckling har varit samma sedan år 1987 och 

inga förändringar eller nya tankar har utvecklats med begreppet. Då Karlstad kommuns 

översiktsplan inte gör en egen definition av begreppet hållbar utveckling när de diskuterar 

ämnet, så används endast tjänstemännens kommentarer vid analys. VA-anläggning är en 

strategisk fråga som både översiktsplanen och tjänstemännen vid samhällsbyggnadshuset i 

Karlstad kommun tar upp som en viktig fråga att hantera.  

Jämförelsevis med tidigare forskning så var tjänstemännens definition på begreppet hållbar 

utveckling överensstämmande med litteraturen från författaren Round (2012). Litteraturen av 

Nyström (2012) poängterade hur planerarnas roll i planering handlade om att lansera 

strategier som sedan skall genomföras i planer. Detta stämmer överens med tjänstemännens 

svar gällande exempelvis VA-anläggningar, vilket informatör A såg som en viktig strategisk 

förutsättning. Tjänstemännen beskrev hur nya kompetenser vid samhällsplanering, samt vilka 

förutsättningar som planerarna har att jobba med förändras konstant. Då informatör A 

använde exemplet av vad hållbar utveckling av nybyggnationer, vilket är annorlunda idag än 

för 50 år sedan. Exempelvis nybyggnation av bostäder och miljonprogrammet. Detta har i 

likheter med det som presenterades i litteraturen av Hermelin (2013). Där redogör författaren 

för samhällsplanering och dess inverkan är under utveckling oavbrutet, och utmaningar som 

samhällsplanerarna står inför förändras konstant.  

5.2 TOLKNING AV MILJÖMÅLET GOD BEBYGGD MILJÖ I KARLSTAD 

KOMMUN 

Efter att studerat Karlstad kommuns nuvarande översiktsplan från år 2012 så går det att 

konstatera följande. Riksdagens beskrivningar av förvaltningarna presenterar inte vad 

Karlstad kommun skall göra för att upprätthålla en hållbar förvaltning på lång sikt. Miljömålet 
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god bebyggd miljö fungerar endast som ett delmål i kommunens översiktsplan, vilket tolkas 

som att miljömålet inte var en primär utgångspunkt vid planering i jämförelse med svaren 

som tjänstemännen presenterade. Samhällsbyggnadshusets tjänstemän beskrev miljömålet god 

bebyggde miljö som ett viktigt mål att följa vid dagens planering. Därför att planerarna vill 

skapa så bra byggnader som möjligt för människor att vistas i kommunen. Översiktsplanen 

och tjänstemännens svar gällande den ändrade aspekten på byggnader samt byggnation 

överensstämde. Då översiktsplanen beskriver hur hållbarheten i byggnaders kulturhistoriska 

arv och dess bevarande har förändrats genom åren. Vilket går att jämföra med svaret som 

informatör A gav gällande förändringen av byggnader, då de vill skapa mer hållbara 

byggnationer än vad tidigare byggnadsstrategier som miljonprogrammets avsåg.  

Jämförelsevis med tidigare forskning så stod det i litteraturen av Lundström, Fredriksson & 

Witzell (2013) skall riksdagens tre miljömål som de har etablerat upprätthållas. Dessa mål 

beskriver författarna som nödvändiga för att kommande generationer skall kunna verka. 

Statens offentliga utredningar (SOU) (2008) fastställda att det förändrade klimatet och dess 

påföljd för ekosystemen samt samhället är viktigt att utreda. SOU bekräftade även hur den 

globala uppvärmningen är en konsekvens på människors ageranden runt om på jorden. Detta 

stämmer överens med vad Karlstad kommuns nuvarande översiktsplan från år 2012 har att 

säga om människans påverkan på de ekologiska värdena. Översiktsplanen konstaterar att 

människan har påverkat förlusten av biologisk mångfald.  

5.3 PERSPEKTIV OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL 

HÅLLBARHETSPERSPEKTIVEN 

Tjänstemännen (samhällsplanerarna) på samhällbyggnadshuset i Karlstad kommun berättade 

under intervjuns lopp att de ser resurser som en vital del för att utföra och skapa en hållbarhet 

i Karlstad kommun. Tjänstemännen anser att mer resurser samt ny kompetens behövs, för att 

utveckla hållbarheten i samhället. Tjänstemännen beskriver dock hur dessa resurser skall 

verka vid rätt område, rätt kompetens på rätt plats. Dessa resurser styrs utav de politiska 

direktiven, i detta fall regeringen samt politiker. Detta skiljer sig i hur planerare arbetade förr i 

tiden, om man jämför med Hall (2014). Författaren presenterade hur en planerare befann sig i 

sina gyllene år när de inte styrdes av de politiska direktiven. Numera så beskrev 

tjänstemännen som intervjuades att de tilldelas vilka ambitioner en planerare har att följa och 

dessa ambitioner utformas av politiker, istället från sina egna uppfattningar samt idéer. Enligt 

Hermelin (2013) så har en planerare olika bakgrunder och visioner hur de kom fram till att bli 

samhällsplanerare, då det fanns en bred variation på olika utbildningar. Forskaren använde sig 
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av yrkesgrupper så som lantmätare, ingenjörer och arkitekter som exempel på yrken som har 

förutsättningar att tilldelas yrkestiteln samhällsplanerare. Har en samhällsplanerare en annan 

bakgrund jämförelsevis med en annan planerare, går det att tolka detta som att planerarnas 

ambitioner kan skiljas åt. Tjänstemännen poängterade att deras utmaningar differentieras från 

dag till dag, nya kommer och går. Enligt dem så är målet inom ekologisk hållbarhet gällande 

VA-anläggningar en signifikativt viktig utmaning att hantera i Karlstad kommun. 

Tjänstemännen lade extra fokus på denna utmaning, då kommunen ligger vid ett delta. Detta 

korreleras med beskrivningen som anges i den nuvarande översiktsplanen från år 2012 som 

Karlstad kommun använder som riktlinje. Det presenterades i översiktsplanen att den har i 

uppgift att identifiera hållbara VA-lösningar, förutom den allmänna vatten- och 

avloppsanläggningen (allmän VA-anläggning) inom kommunen. Statens offentliga 

utredningar (SOU) (2008) identifierar människans påverkan på miljön. De politiska 

aktörernas ambitioner används som ett underlag och formar tjänstemännens (planerarnas) nya 

ambitioner. Samhällsplanerare i Karlstad kommunen ser bortom sina egna uppfattningar och 

arbetar utifrån de politiska direktiven för att lösa exempelvis frågan om hållbarheten inom 

vatten- och avloppsanläggning, vilket tjänstemännen presenterade i intervjun.   

Enligt SOU (2008) så har den svenska klimatpolitiken utvecklats markant sedan 1980-talet, 

därför har det formats strategier och åtgärder som de svenska kommunerna skall användas sig 

av vid sin planering. Detta kan relateras till det som Lundström, Fredriksson & Witzell (2013) 

presenterade i sin text, eftersom de svenska kommunerna sedan skall årligen göra 

uppföljningar som skall granskas. Genom dessa granskningar kan man tolka och förstå hur 

strategier som exempelvis miljömålen har utvecklats. Detta överensstämde med det som 

tjänstemännen redogjorde för och hur de arbetade gällande hållbarhetsperspektiven. Den ena 

tjänstemannen presenterade hur viktigt det var att göra dessa utvärderingar, följa upp det som 

har gjorts bra, samt det som skulle kunna förbättras i kommunen för en fortsatt hållbar 

utveckling.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Frågeställningarna som studien använde sig av svarades på under insamlingen av materialet. 

Efter läsning av Karlstad kommuns nuvarande översiktsplan från år 2012, samt intervju med 

de två relevanta tjänstemännen på samhällsbyggnadshuset i kommunen gjordes, fick jag 

vidare förståelse om hållbarhet i samhällsplanering och miljömålet god bebyggd miljö.  

Jag fick utifrån frågeställningen gällande hur miljömålet om god bebyggd miljö 

implementeras i Karlstad kommuns översiktsplan, olika uppfattningar under studiens förlopp. 

Miljödepartementet (1997) fastställde att god bebyggd miljö är det mest relevanta miljömålet 

inom hållbar samhällsplanering. Jag noterade med intresse att Karlstad kommuns 

översiktsplan från år 2012 endast hade miljömålet god bebyggd miljö som ett delmål. Vilket 

får det att låta som att det finns viktigare mål för kommunen att tillgodose. Jag tyckte att detta 

var förvirrande, då översiktsplanen poängterade att den skall användas som ett verktyg för 

samhällsplanerare att verka utifrån, enligt plan- och bygglagen (PBL). Jag fick uppfattningen 

att dessa parter motsäger sig själva, eftersom god bebyggd miljö enligt Miljödepartementet 

(1997) är det mest relevanta miljömålet utav de 16 existerande att uppnå för en 

samhällsplanerare, och kommun endast beskriver detta som ett delmål. Jag fick alltså 

uppfattningen att miljömålet inte var lika relevant i Karlstad kommuns nuvarande 

översiktsplan från år 2012, jämförelsevis med det som (Miljödepartementet 1997 refererat i 

Naturvårdsverket 2019) fastställde. Textanalysen under insamlingen av materialets skapade 

en förvirring, samt osäkerhet till hur stort fokus Karlstad kommuns lägger på den ekologiska 

hållbarheten vid nya byggnationer utifrån översiktsplanen. Det var efter intervjun som jag fick 

en tydligare förståelse av vikten ekologisk hållbarhet i kommunens planeringsarbete.  

Min frågeställning gällande hur Miljömålet god bebyggd miljö används av samhällsplanerare 

från samhällsbyggnadshuset i Karlstad kommun svarades på. Tjänstemännen på 

samhällbyggnadshuset poängterade att de arbetar kontinuerligt med att upprätthålla den 

ekologiska hållbara samhällsplaneringen i Karlstad kommun. Miljömålet god bebyggd miljö 

som är det viktigaste målet samt riktlinje att följa för en samhällsplanerare, så känns det även 

som att det är detta mål som planerare på de svenska kommuner skall eftersträva. Frågan 

därefter blir dock om vi någonsin kommer uppnå detta, som riksdagen har utformat det. Min 

uppfattning är att planering samt ambitionerna förändras, därför formas en komplicerad 

bedömning av vad som definieras som en god bebyggd miljö, då det förändras genom tiden. 

Nya resurser och idéer formas konstant. 
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Frågeställningarna gällande för hur begreppet hållbar samhällsplanering användes av 

samhällsplanerare vid samhällsbyggnadshuset i Karlstad kommun, samt deras (planerarna) 

perspektiv och förhållningssätt till hållbarhetsperspektiven svarades samstämmigt. Därför 

korrelerar jag svaren på båda de här frågorna i samma kontext. Detta var frågor som svarades 

på omsorgsfullt, då diskuterade tjänstemännen i Karlstad kommun att de befinner sig i 

situationen då en ny översiktsplan skall presenteras inom en snar framtid. Utifrån intervjun 

som gjordes med de två relevanta tjänstemännen på samhällsbyggnadshuset i Karlstad 

kommun, fick jag uppfattningen att den nya översiktsplanen som de utformar kommer 

differensernas betydligt i vissa frågor jämfört med den nuvarande från 2012. Frågorna gäller 

hållbarheten i kommunen, och dess olika former så som sociala, ekonomiska samt ekologiska 

ärenden. Skillnaden som den nya översiktsplanen, vilken skall vara för Karlstad kommun 

fram till 2050, kommer troligtvis efter min uppfattning av tjänstemännens tankar förändras 

markant. Hållbarhetsvärden får en större inverkan på hur kommunen förhåller sig i och 

arbetar, jämfört med den nuvarande översiktsplanen från år 2012. Det nuvarande klimatet och 

dess förändring har blivit en så stor diskussion på agendan idag enligt den ena tjänstemannen. 

Jag får uppfattningen att planerarens roll vid anpassningen är viktigare än någonsin. Jag tolkar 

detta som att det viktigaste miljömålet god bebyggd miljö, som (Miljödepartementet 1997) 

konstaterade bör därför prioriteras i nya översiktsplanen. Intrycket som utformas är att 

miljömålet kommer få en större betydelse, än endast verka som ett delmål för Karlstad 

kommun. Den nuvarande översiktsplanen från år 2012 reflekterar att människan har en 

påverkan på klimatet. Intrycket jag fick efter intervjun med tjänstemännen är att 

hållbarhetsperspektiven kommer få en mer utvecklad diskussion i den kommande 

översiktsplanen. Vilket uppfattas som ett steg i rätt riktningen, då författarna Lundström, 

Fredriksson & Witzell (2013) konstaterade att endast ett mål utav 16 nås av de svenska 

kommunerna till den nivå som behövs för att bekämpa de miljöproblem som världen står inför 

idag. Enligt SKL (2015) och deras förtydligande, så bör svenska kommuner anpassa sig för 

klimatet och alla dess förändringar på ett så adekvat sätt som möjligt efter de EU politiska 

direktiven, då Sverige är medlem i EU. För att bekämpa miljöförändringar behöver alla inom 

EU måste göra sin del enligt min uppfattning av den empiriska undersökningen. Karlstad 

kommun behöver i så fall lägga större del av sina resurser på samhällsplanering, vilket enligt 

mig blir en fortsatt viktiga aspekt att tänka på inför klimatanpassningen. Tjänstemännen 

belyste vikten av att rätt resurser går till rätt plats, därför behöver kommuner arbeta både mer 

samt logiskt utifrån hållbarhetsperspektiven samt miljömålen.   
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https://karlstad.se/globalassets/filer/bygga/samhallsutveckling_planering/oversiktsplanering/sarskild-sammanstallning-op2012-karlstad-2014-04-07.pdf
https://karlstad.se/globalassets/filer/bygga/samhallsutveckling_planering/oversiktsplanering/sarskild-sammanstallning-op2012-karlstad-2014-04-07.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6833-2.pdf?pid=22054
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6833-2.pdf?pid=22054
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2019/fordjupad-utvardering-av-god-bebyggd-miljo.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2019/fordjupad-utvardering-av-god-bebyggd-miljo.pdf
https://svenska.se/tre/?sok=antropocentriskt&pz=1
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1970244-om-allmanna-vatten-och_sfs-1970-244
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1970244-om-allmanna-vatten-och_sfs-1970-244
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BILAGA - INTERVJUGUIDE 
 

• Vilken är din roll hos Karlstad kommun?  

a) Hur länge har du arbetet i Karlstad kommun?  

• Vad betyder begreppet hållbar utveckling för dig?  

• Hur används begreppet hållbar utveckling i ditt arbete? 

• Vad innebär riksdagens miljömål god bebyggd miljö för dig? 

• Vad går att göra mer hållbart i dina arbetsuppgifter? 

 

• Vilka resurser tror du en kommun behöver för att nå miljömålet med god bebyggd 

miljö?  

• Hur väl bedömer du att ni lyckas med att föra målet om en hållbar tillväxt genom hela 

planeringskedjan? 

 

• Vilka stora förändringar inom hållbar samhällsplanering tror du att den nya 

översiktsplanen, som skall vara färdig 2022, jämfört med nuvarande översiktsplan från 

2012? 

• Vilka miljömässiga hotbilder finns mot ett framtida hållbart Karlstad? 

• Något mer du vill tillägga? 

 

 


