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Sammanfattning  
 
Detta vetenskapliga arbete är genomfört med inriktning mot samhällsplanering. Arbetet 
undersökte framförallt hur Karlstads kommun uttrycker det svårdefinierade begreppet hållbar 
utveckling i sin översiktsplan samt hur de “egentligen” implementerat det i verkligheten i 
jämförelse med översiktsplanen. Vid urvalet av tidigare forskning och teori har ett kumulativt 
antagande gjorts, det vill säga att nyare litteratur och forskning redan har beaktat vad tidigare 
forskning har visat. Hållbar utveckling är ett holistiskt begrepp som nödvändigtvis inte har en 
samlad definition, vilket resulterade i att en egen analysmodell framställdes. Modellen består 
av flera delindikatorer vilket bidrog till att ge ett brett perspektiv av begreppet hållbar 
utveckling. Modellen användes för att genomföra observationerna samt innehållsanalysen av 
Karlstads kommuns översiktsplan.  
 
Resultatet och slutsatserna som uppsatsen kom fram till var att Karlstads kommun använde 
sig av begreppet hållbar utveckling mer för att visa att kommunen har en god moral, samt att 
kommunen väljer att prioritera den ekonomiska dimensionen först och sedan de sociala och 
ekologiska dimensionerna. Resultatet jämfördes även med systemmodellen vilket prioriterar 
den ekologiska dimensionen först och sedan medföljer de sociala och ekonomiska 
dimensionerna. Till andra frågan i frågeställningen blev slutsatsen att hållbar utveckling 
oftast används som en positiv markör snarare än att komma fram till hur något skall gå till 
rent praktiskt, men det är även nödvändigt att beakta att olika områden har olika 
förutsättningar och för att förverkliga dessa projekt krävs det att kommunen anpassar sig efter 
dem.  
 
Nyckelord: Översiktsplanering, Hållbar utveckling, Innehållsanalys, Observation, Agenda 
2030 
 

Förord 
 
Denna uppsats är genomförd av Christian Granberg och John Holmgren. Uppsatsen är 
skriven på B-nivå och omfattar 7,5 högskolepoäng. Båda författarna har bidragit lika mycket 
i den skrivna texten. Eftersom båda parter har skrivit i nästan alla stycken blir det svårt att 
åtskilja exakt vem som har skrivit vad. 
 
 
Vi vill framförallt tacka vår handledare Emil Olovsson som har spelat stor roll i att hjälpa 
samt vägleda oss genom arbetets gång.  
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1. Inledning 

 
Karlstads kommuns styrande politiker vill att kommunen skall växa och dess vision, 
Livskvalitet Karlstad 100 000, syftar till att öka antalet innevånare till 100 000.  I inledningen 1

av visionen skrev Karlstads kommun att “Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, 
socialt, estetiskt och miljömässigt hållbart.” . Detta mål skall enligt översiktsplaneringen 2

uppnås mellan år 2030 och 2035 och således är planeringshorisonten satt till mellan 20-25 år. 
Parallellt skrev Karlstads kommun att översiktsplanen (hädanefter ÖP) troligtvis kommer att 
revideras tidigare än planeringshorisonten då samhället förändras och nya förutsättningar 
uppstår samt ny kunskap blir tillgänglig.   3

 
Sedan ÖP vann laga kraft 2012 har nya förutsättningar uppstått i och med Agenda 2030, 
vilket syftar till att främja en hållbar utveckling. Agendan består utav 17 globala mål vilka är 
uppdelade i 169 delmål. Dessa mål relaterar till Bruntlandrapportens  definition av hållbar 4

utveckling: ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”.  Hållbar 5

utveckling utgår från värdena social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, men någon 
definition för hur stor varje del skall vara fanns inte i rapporten.   6

 
Med vår uppsats vill vi bidra med en neutral syn på hållbar utveckling i planering samt 
implementeringen av detta. Det uppdagades under arbetet med vår uppsats att Karlstads 
kommun offentliggjort arbetet med en ny ÖP. Denna plan förväntas antas under 2022 och 
skall ha en giltighetstid till 2050. Vi hoppas istället att vår uppsats har bidragit med positiva 
insikter när det kom till arbetet med hållbar utveckling i den nya ÖP. 

 
 
1.1 Bakgrund 

 
Begreppet hållbar utveckling växte fram i samband med Brundtlandrapporten 1987 men 
arbetet mot en hållbar utveckling fick en allt mer betydande roll på den politiska agendan i 
anknytning till FN:s miljökonferens Earth Summit 1992.  Det var i samband med detta som 7

dokumentet Agenda 21 växte fram.  Anledningen till att denna miljökonferens arrangerades 8

var främst på grund av den växande kunskapen angående människans påverkan på miljön på 

1 Karlstads kommun, Livskvalitet Karlstad 100 000, 2008. s. 2. 
2 Karlstads kommun, Livskvalitet Karlstad 100 000, 2008. s. 2. 
3 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 6. 
4 World Commission on Environment and Development, Our common future. 1987. 
5 United Nations Development Programme, Frågor & svar, 2015. 
6 United Nations Development Programme, Frågor & svar, 2015. 
7 Daniels, P; Bradshaw, M; Shaw, D; Sidway, J & Hall, T (red.), An introduction to human geography 
 -Issues for the 21 Century. 2016. s. 143. 
8 Nyström, J. & Tonell, L., Planeringens grunder: En översikt. 2012. s. 53. 
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global nivå.  Människors överkonsumtion och levnadssätt är en stor bidragande faktor till 9

miljöförstöring på global nivå, medan effekterna av överkonsumtion och levnadssätt är 
mindre märkbart på lokal nivå i industriländer.  10

 
Agenda 21 poängterar att arbetet mot en hållbar utveckling ska utgå från ett “bottom up” 
perspektiv. Ansvarsområden angående hur arbetet skall gå till ska decentraliseras från 
nationell till en lokal nivå.  Anledningar till att det borde ske ur ett “bottom up” perspektiv 11

beror främst på att olika områden har olika förutsättningar och det går inte nödvändigtvis att 
finna en samlad definition om hur en hållbar utveckling skall uppnås.  Med detta har en 12

hållbar utveckling som främjar de ekologiska värdena blivit allt mer betydelsefull inom den 
fysiska planeringen.  För att uppmuntra utvecklingen av hållbara städer som främst beaktar 13

en ekologisk hållbarhet har staten exempelvis lokala investeringsprogram. Tanken med detta 
är att det ska främja en god ekologisk utveckling även för de områden som har ett mindre 
kapital.   14

 
Hållbar utveckling är en viktig del i ÖP vilket märks genom att den planering som existerat 
genom tiderna främst har utgått från att skapa så bra levnadsvillkor för människor som 
möjligt. Hur ett sådant mål ska uppnås har ändrats över tid på grund av att nya problem och 
förutsättningar uppstår.  Det är huvudsakligen kommunerna själva som får bestämma över 15

fysiska planeringen och hur ÖP ska formas, men plan- & bygglagen innehåller tvingande mål 
som kommunen ska uppfylla i den fysiska planeringen.  De mål som är mer dispositiva och 16

ger kommuner ett lite större handlingsutrymme att bestämma själva och komma på egna 
åtgärder är bland annat hur en hållbar utveckling ska uppnås lång sikt.   17

 
När en ÖP vunnit laga kraft så skall det upprättas en särskild sammanställning som redovisar 
hur arbetet med miljöaspekterna bedrivits, vilket regleras av Miljöbalkens 6 kap 16 § 
(1998:808). När Karlstads kommuns gällande ÖP togs fram gjordes detta enligt 
underdokument Särskild sammanställning: Översiktsplan 2012 för att “Revideringen av 
översiktsplanen skulle enligt uppdraget särskilt inriktas mot hållbar (stads)utveckling med 
ökad befolkning samtidigt som miljö- och klimatpåverkan samt energi- och resursförbrukning 
minskar.”  Parallellt skrevs det i ÖP att denna togs fram som svar på ett ökat intresse att 18

skapa bostäder i vattennära lägen. Kommunen lyfter fram attraktionskraften i grönområden 

9 Daniels, P; Bradshaw, M; Shaw, D; Sidway, J & Hall, T (red.), An introduction to human geography 
 -Issues for the 21 Century. 2016. s. 143. 
10 Daniels, P; Bradshaw, M; Shaw, D; Sidway, J & Hall, T (red.), An introduction to human geography 
 -Issues for the 21 Century. 2016. s. 145. 
11 Nyström, J. & Tonell, L., Planeringens grunder: En översikt. 2012. s. 53. 
12 Nyström, J. & Tonell, L., Planeringens grunder: En översikt. 2012. s. 125. 
13 Nyström, J. & Tonell, L., Planeringens grunder: En översikt. 2012. s. 54. 
14 Nyström, J. & Tonell, L., Planeringens grunder: En översikt. 2012. s. 54, 125. 
15 Nyström, J. & Tonell, L., Planeringens grunder: En översikt. 2012. s. 85. 
16 Nyström, J. & Tonell, L., Planeringens grunder: En översikt. 2012. s. 60-61. 
17 Nyström, J. & Tonell, L., Planeringens grunder: En översikt. 2012. s. 61. 
18 Karlstads kommun, Särskild sammanställning: Översiktsplan 2012, 2014, s. 2. 
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samt dess positiva effekter på folkhälsan som nyheter i denna ÖP jämfört med tidigare 
versioner.  Att styrande politiker vill öka befolkningen beror på att det historiskt sett ansetts 19

vara det enklaste sättet att skapa ekonomisk tillväxt.   20

 
 

1.2 Problemformulering  
 
Det vi granskar är hur Karlstads kommuns ÖP arbetar och förhåller sig till en hållbar 
utveckling samt hur de kopplar samman de olika hållbarhetsvärdena. Anledningen till detta är 
att hållbar utveckling är ett holistiskt begrepp som kan definieras på flera olika sätt, vilket 
medför att det finns olika synsätt på hur arbetet mot detta mål ska gå till. Vad kommunen har 
för mål och visioner är något som eventuellt kan påverka hur de sociala, ekologiska och 
ekonomiska hållbarhetsvärdena beaktas. Får kommunens sätt att uttrycka en hållbar 
utveckling någon konsekvens på någon av de tre värdenas betydelse? Sedan kommer även 
analysen att utgå från hur Karlstads kommuns arbete mot en hållbar utveckling förhåller sig 
till de mål som satts på en global nivå. Även fast Karlstad framhäver att de främjar en hållbar 
utveckling i deras senaste ÖP från 2012 kommer det nödvändigtvis inte betyda att deras 
vision om hållbar utveckling främjar de globala målen i Agenda 2030. 
 
Vi utför även en innehållsanalys av Karlstads kommuns ÖP och hur just Karlstad arbetar för 
att uppnå en hållbar utveckling. Detta görs genom en innehållsanalys av ÖP och när den är 
färdig jämför vi resultatet mot två färdigställda områden för att studera hur 
hållbarhetsvärdena har implementerats i “verkligheten”. Områdena vi har valt är södra 
Järpetan och Stockfallet nordost. 
 
 

1.3 Syfte/frågeställning 
 
Syftet är att undersöka hur Karlstads kommuns nuvarande ÖP förhåller sig till de tre 
övergripande värdena i hållbar utveckling, vilka är sociala, ekologiska och ekonomiska 
värden och hur dessa har implementerats i “verkligheten” och förhåller sig till Agenda 2030. 
Ett övergripande syfte är att belysa hur Karlstads kommuns ÖP kan bidra till att uppnå den 
hållbara utveckling de beskriver i sin vision.  
 
Följande frågor söker vi svar på i vår uppsats: 
 

1. Hur kommer hållbar utveckling till uttryck i Karlstads kommuns 
översiktsplan? 

2. Hur har dessa hållbarhetsvärden implementerats i verkligheten? 

19 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012, s. 6. 
20 Mohammad M. R., Kais S. & Mounir B.M., The effects of population growth, environmental quality 
and trade openness on economic growth: A panel data application, 2016, s. 458. 
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1.4 Avgränsningar 

 
Det finns en stor mängd forskning och litteratur inom olika tidsspann tillgänglig om hållbar 
utveckling, där de olika forskarna oftast har olika åsikter angående begreppets definition så 
kommer det inte bli möjligt att framföra en samlad syn på all forskning. Detta skapar en 
begränsning där vi kommer förhålla oss till relevant ämneslitteratur vilken kommer passa in 
till vår tolkning av hållbar utveckling. Då det finns litteratur med olika teorier från olika 
tidsspann så kommer vi främst fokusera på ny litteratur som kan medföra kunskap om hur en 
stadsplanering kan främja de tre olika hållbarhetsvärdena.  
 
Då hållbar utveckling är ett holistiskt begrepp kommer vi att fokusera på de tre övergripande 
dimensionerna inom hållbar utveckling, vilket är de social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet. Anledningen till denna avgränsning är främst att vi har en uppfattning om hur de 
tre olika dimensionerna skall definieras. Dessa dimensioner kan innehålla ett stort antal 
indikatorer vilket vi har valt att avgränsa genom att presentera en egen analysmodell vars 
indikatorer är utvalda från Agenda 2030’s delmål och regeringens handlingsplan för Agenda 
2030.  
 
Vi har valt att endast fokusera på Karlstads kommuns ÖP i denna uppsats eftersom det inte 
finns en samlad syn på hur kommuner skall gå tillväga för att främja en hållbar 
stadsutveckling. ÖP består av flera underdokument som beskriver olika planprogram vilket vi 
har valt att utesluta då det inte kommer vara möjligt att analysera allt. Det kommer främst 
finnas fokus på ÖP och den särskilda sammanfattningen av den. Den valda 
datainsamlingsmetoden för primärdata är främst observation. Observationen fokuserar endast 
på två områden eftersom det kommer medföra mer utvecklade fältanteckningar.  
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2. Teori & tidigare forskning 
 
Denna teoridel klargöra vilken teoretisk ansats som tagits för att besvara syftet i denna 
uppsats samt dess frågor. Vi har valt litteratur utifrån antagandet att nyare litteratur tar i 
beaktning vad som står i äldre litteratur samt att den är mer uppdaterad på hur samhällets 
gamla sanningar ses i nytt ljus. Ett exempel som belyser detta är samhällsplaneringen som har 
gått från att se hållbar utveckling som ett fast mål till att vara en process.  Vi ger även ge en 21

översikt på tidigare forskning inom området och även här har vi gjort samma kumulativa 
antagande. 
 
Sökord: Hållbar utveckling, Sustainable development, Agenda 2030, Globala mål, Global 
goals & Översiktsplan. 
 
Databaser: Diva, Libris, & Onesearch. 
 
 

2.1 Tidigare forskning 
 
Nedan följer en sammanfattning på vad vi anser är den mest relevanta forskningen inom 
området som denna uppsats inriktar sig på. Hopwood et al. ger en bra översiktlig bild på hur 
kartläggning av olika organisationers tolkning av hållbar utveckling kan gå till. Då deras 
forskning bygger på globala organisationer vill vi med vår forskning inrikta oss på en mer 
lokal kontext. Perssons forskning ger ett tankesätt kring metoden att analysera en ÖP med 
fokus på hållbar utveckling samt slutsatser. Vår forskning bidrar med ett liknande upplägg 
fast i Karlstads kommun, vilken ej var med i Perssons forskning. 
 
 

2.1.1 Bill Hopwood, Mary Mellor and Geoff O’Brien - Sustainable Development: 
Mapping Different Approaches. 

 
Hopwood et al. tar i denna artikel upp hur hållbar utveckling är ett välanvänt begrepp med 
flera olika betydelser och därför får olika reaktioner beroende på vem som tolkar begreppet. 
Detta leder till att begreppet måste tydliggöras i strategiska dokument för att det skall leda till 
en fundamental förändring inom arbetet med en hållbar utveckling, annars riskerar begreppet 
hållbar utveckling att bara bli en meningslös “catchphrase”.   22

 
Det största problemet beskrivs dock vara att hållbar utveckling inte är högst upp på alla 
länders agenda, där vissa länder inte ens har med det alls. Hopwood et al. argumenterar för att 

21 Bagheri, A. & Hjort, P., Planning for Sustainable Development: a Paradigm Shift Towards a 
Process-Based Approach, 2007. s. 93-94. 
22 Hopwood, B., Mellor, M. & O’Brien, G., Sustainable Development: Mapping Different Approaches, 
2005. s. 39-40. 
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de ekologiska och socioekonomiska aspekterna är de absolut viktigaste för att lyckas med att 
utvecklas hållbart.  Därav har Hopwood et al. klassificerat olika globala organisationers 23

tankesätt och tolkningar av hållbar utveckling och placerat denna i en överskådlig graf. Den 
lodräta axeln går från ojämlikhet till jämlikhet, vilket står för de socioekonomiska aspekterna 
i hållbar utveckling. Den vågräta axeln går från ingen ekologisk prioritet genom 
teknikcentrerad till ekocentrerad.   Slutsatsen i artikeln är att konceptet hållbar utveckling 24

inte är något att avvisa trots sina brister utan att det utgör en värdefull ram för debatter 
gällande val för mänskligheten som i slutändan gör att alla människor har ett liv värt att leva.

 25

 
Figure 1. Graf på tolkningar av hållbar utveckling.  

Källa: Hopwood, B., Mellor, M. & O’Brien, G., Sustainable Development: Mapping Different Approaches, 2005. s.41 

 
 

  

23 Hopwood, B., Mellor, M. & O’Brien, G., Sustainable Development: Mapping Different Approaches, 
2005. s. 47-48. 
24 Hopwood, B., Mellor, M. & O’Brien, G., Sustainable Development: Mapping Different Approaches, 
2005. s. 41. 
25 Hopwood, B., Mellor, M. & O’Brien, G., Sustainable Development: Mapping Different Approaches, 
2005. s. 49-50. 
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2.1.2 Christer Persson - Deliberation or doctrine? Land use and spatial planning 
for sustainable development in Sweden. 

 
I denna artikel skriver Persson om hur hållbar utveckling är tolkat och hur dessa kommer till 
uttryck i 55 kommuners ÖP. Persson har använt sig av en kvalitativ innehållsanalys där han 
använder en mall med hierarkiskt ordnade koder för att systematiskt analysera dokumenten. 
Eftersom Persson inte går in med en fördefinierad version av hållbar utveckling, utan han vill 
undersöka hur dessa tolkas i ÖP, så tillkommer nya koder i mallen under hela 
innehållsanalysen.  Frågorna han ställer i sin artikel är följande:  26

 
● How is a fuzzy concept such as sustainable development understood and unpacked in concrete 

local settings where it shall be used to guide future planning decisions and actions? 
● Do particular understandings of the concept translate into particular strategies and planning 

principles for sustainable development?  
27

 
Det Persson kommer fram till i sin forskning är att hållbar utveckling är ett vagt uttryck som 
är öppet för tolkning i ÖP. I de fall ÖP nämnde hållbar utveckling som koncept var det enligt 
Brundtlandrapportens definition, men det saknas helt utveckling av vad själva konceptet är 
eller innebär för planering.  I de flesta fall saknas även kopplingen mellan de sociala, 28

ekologiska och ekonomiska dimensionerna i hållbar utveckling.  Perssons slutsats är att det 29

finns ett delat tankesätt bland planerare i Sverige om hur en god planering skall se ut. I denna 
goda planering har sedan hållbar utveckling integreras vilket gjort att planeringen ansetts som 
hållbar per automatik istället för att göra ett aktivt ställningstagande för vad hållbar 
utveckling faktiskt är.  30

 
 

2.2 Teori 
 
I denna del följer en genomgång av vår teoretiska ansats av hållbar utveckling, Agenda 2030 
och ÖP, där dessa beskrivs på en grundläggande nivå för att skapa en förståelse för uttrycken. 
Det perspektiv som redogörs för har tillsammans med vårt syfte styrt valet av metod.  31

 

26 Persson, C., Deliberation or doctrine? Land use and spatial planning for sustainable development in 
Sweden, 2013. s. 304. 
27 Persson, C., Deliberation or doctrine? Land use and spatial planning for sustainable development in 
Sweden, 2013. s. 301-302. 
28 Persson, C., Deliberation or doctrine? Land use and spatial planning for sustainable development in 
Sweden, 2013. s. 311-312. 
29 Persson, C., Deliberation or doctrine? Land use and spatial planning for sustainable development in 
Sweden, 2013. s. 305. 
30 Persson, C., Deliberation or doctrine? Land use and spatial planning for sustainable development in 
Sweden, 2013. s. 311. 
31 Trost, J., Att skriva uppsats med akribi, 2014. s. 24. 
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2.2.1 Hållbar utveckling 

 
Användandet av begreppet hållbar utveckling vid stadsplanering och annan planering är inget 
nytt. Hållbar utveckling används vanligtvis som en positiv sak eftersom begreppet främst 
bygger på att skapa så bra förutsättningar som möjligt för den nuvarande generationen 
samtidigt som framtida generationers behov tillgodoses.  Begreppet hållbar utveckling har en 32

generellt samlad åsikt angående den moraliska principen som framhäver att skapa så bra 
levnadsvillkor som möjligt. Problemen uppstår när det kommer till hur den moraliska 
principen skall uppnås rent praktiskt, då det inte finns en samlad definition på det praktiska 
utförandet. Människor är enade samtidigt som de är splittrade angående hållbar utveckling 
vilket har gjort begreppet starkt samtidigt som det tappar sin tyngd.  De flesta teorier brukar 33

lägga sin grund i modeller som utgår från de sociala, ekologiska och ekonomiska 
dimensionerna och det är här en stor skillnad i uppfattningen vad hållbar utveckling innebär 
syns.  
 
 

2.2.1.1 Systemmodellen 
 
“Limits to growth” (Begränsningar för tillväxt) är en teori som främst framhäver att den 
ekologiska är den viktigaste dimensionen  samt att det är de ekologiska värdena som sätter 
gränserna för det existerande samhället. Befolkningen kommer inte kunna växa i den höga 
takten som har existerat eftersom världen har en viss gräns på de resurser vi är i behov av och 
det kommer alltid finnas ett slut på resurserna vi använder.  Detta illustreras i 34

systemmodellen i Figur 2.  

 
Figure 2. Systemmodell som illustrerar sammanhållningen kring de tre olika hållbarhets dimensionerna.  

Källa: Egen källa 2019. 

32 Daniels, P; Bradshaw, M; Shaw, D; Sidway, J & Hall, T (red.), An introduction to human geography 
 -Issues for the 21 Century. 2016. s. 140. 
33 Nyström, J. & Tonell, L., Planeringens grunder: En översikt. 2012.s. 125. 
34 Daniels, P; Bradshaw, M; Shaw, D; Sidway, J & Hall, T (red.), An introduction to human geography 
 -Issues for the 21 Century. 2016. s. 139. 
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Modellen framhäver hur den ekologiska dimensionen är den viktigaste delen inom hållbar 
utveckling eftersom det är våra samhällen som skall anpassa sig till naturen då människans 
existens är beroende av naturens resurser.  I denna modell är det den ekonomiska 35

dimensionen som ligger i centrum. Tanken med det är att den dimensionen skall vara 
byggstenen för hur de existerande samhället ska kunna göra en omvändning som skall främja 
de ekologiska värdena. Alltså kommer den ekonomiska dimensionen fungera som något slags 
styrmedel för samhället.  Baker lyfter fram hur Limit to growth är ett väldigt pessimistisk 36

synsätt som visar hur viktig en hållbar utveckling är och hur den nuvarande produktionens 
existens endast försöker uppfylla falska behov i överkonsumtionens beskaffenhet.  37

Argument mot teorin är att den endast lyfter fram ett synsätt på hållbar utveckling där jordens 
gränser inte nödvändigtvis lyfter fram att människan skall arbeta för att uppnå en så god miljö 
som möjligt. Modellen riktar sin syn mer mot att en hållbar utveckling skall vara riktat för att 
uppnå ett hållbart användande av resurserna vi är i behov av.  38

 
 
 
2.2.1.2 Sfärmodellen 

 
En annan modell som illustrerar de olika hållbarhetsdimensionerna är sfärmodellen. I denna 
modell är det inte någon hållbarhetsdimension som ska få mer plats och ha en större 
betydelse i jämförelse med andra dimensioner vilket systemmodellen byggde på. En teori 
som kan kopplas an till denna modell är exempelvis Brundtlandrapporten. Modellen och 
teorin visar ett synsätt som bygger på att det inte kommer vara möjligt att uppnå en god 
hållbar utveckling om de olika dimensionerna separeras eftersom de är beroende av varandra 
på olika sätt.  Rapporten framhäver hur människan eventuellt kommer fram med mer 39

tekniska lösningar som skall främja den ekologiska dimensionen, men det främsta som 
Brundtlandrapporten lyfter fram är att det nödvändigtvis inte kommer vara möjligt att uppnå 
en hållbar utveckling om arbetet främst skall vara riktat mot användandet av naturresurser 
utan mer att det också kommer kräva en förändring inom de sociala, ekonomiska och 
kulturella dimensionerna.  Rapporten framhäver att problemen med en hållbar utveckling 40

inte endast existerar på en global nivå utan den ställer krav på att det kommer behövas 
förändring på en lokal nivå. Alltså att människor bildar en kunskap om deras påverkan på 

35 Hedenfelt, E., Hållbarhetsanalys av städer och stadsutveckling: Ett integrerat perspektiv på staden 
som ett socioekologiskt, komplext system. 2013. s. 15. 
36 Hedenfelt, E., Hållbarhetsanalys av städer och stadsutveckling: Ett integrerat perspektiv på staden 
som ett socioekologiskt, komplext system. 2013. s. 15. 
37  Daniels, P; Bradshaw, M; Shaw, D; Sidway, J & Hall, T (red.), An introduction to human geography 
 -Issues for the 21 Century. 2016. s. 382. 
38 Baker, S, Sustainable development. 2016. s. 26. 
39 Hedenfelt, E., Hållbarhetsanalys av städer och stadsutveckling: Ett integrerat perspektiv på staden 
som ett socioekologiskt, komplext system. 2013. s. 16. 
40 Baker, S, Sustainable development. 2016. s. 32. 
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miljön, exempelvis vilken påverkan bilanvändandet har på miljön.  De sociala, ekonomiska 41

och ekologiska dimensionerna illustreras i figur 3. 

 
Figure 3. Sfärmodellen. 

Källa: Boverket, Förhållningssätt till hållbar utveckling. 2017. 

 
 

2.2.2 Globala målen - Agenda 2030 
 
Medlemsländerna i FN antog den 25 september 2015 nya mål för en hållbar utveckling. 
Processen att ta fram dessa mål beskrivs som inkluderande och transparent där regeringar, 
forskare, den privata sektorn samt civilsamhället alla varit delaktiga. De 17 målen är 
universella och de mest ambitiösa hittills enligt FN. Med universella menas att dessa mål 
gäller alla länder och att alla länder är lika ansvariga för att genomföra dem. Målen är även 
integrerade och odelbara vilket betyder att ett mål inte kan uppnås på bekostnad av ett annat.  
 

41 Daniels, P; Bradshaw, M; Shaw, D; Sidway, J & Hall, T (red.), An introduction to human geography 
 -Issues for the 21 Century. 2016. s. 145. 
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Figure 4. Globala målen. 

Källa: United Nations Development Programme, Global goals, 2016. 

 

2.2.2.1 Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 
 
Sverige är ett av de länder som har ratificerat Agenda 2030 och regeringen har proklamerat 
att Sverige skall vara “ledande i genomförandet av agendan.”.  Alla länder som har 42

ratificerat Agenda 2030 börjar arbetet med olika förutsättningar och utifrån detta göra en 
handlingsplan. Sveriges handlingsplan utgår från Agenda 2030-delegationens delrapport 
2017. Denna handlingsplan har tagit fram sex fokusområden där de största utmaningarna och 
möjligheterna återfinns.   43

 
● ett jämlikt och jämställt samhälle, 
● hållbara samhällen, 
● en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, 
● ett starkt näringsliv med hållbart företagande, 
● hållbar och hälsosam livsmedelskedja, samt 
● stärkt kunskap och innovation.  

44

 
 
Det första målet är ett jämlikt och jämställt samhälle, där jämlikhet syftar till att utjämna de 
socioekonomiska klyftorna i samhället. Alla skall få ta del av tillväxt, välfärd och utbildning 
så att levnadsvillkor och livschanserna utjämnas. Viktiga medel för att uppnå detta är att 
minskad bostadssegregation och hälsoklyfta samt förbättrad integration av invandrare.  45

42 Regeringskansliet, Handlingsplan Agenda 2030, 2018. s. 41. 
43 Regeringskansliet, Handlingsplan Agenda 2030, 2018. s. 41. 
44 Regeringskansliet, Handlingsplan Agenda 2030, 2018. s. 41. 
45 Regeringskansliet, Handlingsplan Agenda 2030, 2018. s. 42-43. 

14 
 



 

Jämställdhet syftar till att eliminera de skillnader som finns mellan kön när det kommer till 
livsvillkor, makt- och resursfördelning. En förutsättning för att uppnå detta är att ett 
jämställdhetsperspektiv tillämpas på alla politiska nivåer. 
 
Det andra målet, hållbara samhällen, syftar till att tätorter och landsbygden skall ha samma 
möjligheter att utvecklas samt att de skall dra nytta av varandra. Tätorter och landsbygd skall 
upplevas lika hållbara, hälsosamma och trygga för alla oavsett ålder, kön, ursprung eller 
funktionsvariation.  46

 
Det tredje målet, en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, syftar till att ställa om 
till en mer resurseffektiv utnyttjande av naturresurser. För detta krävs att samtliga 
samhällsaktörer deltar och delar information fritt så att konsumenter kan göra medvetna val. 
Detta är en del i att nå det långsiktiga målet att bli ett fossilfritt land med nettoutsläpp senast 
år 2045, vilket innebär att alla utsläpp som produceras kompenseras genom åtgärder vilka 
reducerar lika stor mängd som de faktiska utsläppen.   47

 
Det fjärde målet, ett starkt näringsliv med hållbart företagande, syftar till att premiera företag 
som är hållbara så att hållbarhet är en del av kärnverksamheten i alla företag. Här nämns att 
statens roll blir att ta fram ramverk och andra styrmedel som ger goda förutsättningar för 
företag att utvecklas i en hållbar riktning. Miljötillsyn är ett viktigt verktyg för att säkerställa 
att företag når uppsatta miljömål.  48

 
Det femte målet, en hållbar och hälsosam livsmedelskedja, syftar till att främja hälsosamma 
matvanor och hållbar produktion, inköp och upphandling både på en lokal och global nivå. 
Den svenska livsmedelsproduktionen skall öka samtidigt som relevanta miljömål skall 
uppnås. Till följd av klimatförändringarna påtalar regeringen vikten av tillgången av rent 
dricksvatten, där förebyggande åtgärder skall existera för att säkra vattenkvaliteten på både 
yt- och grundvatten.  49

 
Det sjätte målet, kunskap och innovation, syftar dels till att öka kunskapen om hållbar 
utveckling så att alla individer har möjligheten att göra medvetna val och leva hållbart. 
Innovationer är nyckel till att klara omställningen till att kunna leva hållbart och skall vara 
drivkraften för att klara alla delar i Agenda 2030. En viktig del i hållbar utveckling är att alla 
beslut skall vara evidensbaserade vilket gör samarbete med universitet och högskolor centralt 
i processen.  50

 

 

46 Regeringskansliet, Handlingsplan Agenda 2030, 2018. s. 45. 
47 Regeringskansliet, Handlingsplan Agenda 2030, 2018. s. 47-48. 
48 Regeringskansliet, Handlingsplan Agenda 2030, 2018. s. 49-50. 
49 Regeringskansliet, Handlingsplan Agenda 2030, 2018. s. 52-53. 
50 Regeringskansliet, Handlingsplan Agenda 2030, 2018. s. 54-55. 
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2.2.3 Översiktsplan 
 
En ÖP är ett strategiskt dokument för hur mark och vatten skall planeras i en kommun.  Det 51

är endast kommunen som får anta planer samt bestämma om en planläggning av ett område 
skall påbörjas, vilket kallas det kommunala planmonopolet.  ÖP är inte juridiskt bindande, 52

enligt Plan- och bygglagen 3 kap 3 § (2010:900), utan fungerar mer som “ett politiskt 
förankrat program för kommunens fysiska planering.”  Vidare går det att läsa i Plan- och 53

bygglagens 3 kap 1-2 §§ att:  
 

1 §   Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 
 

2 §   Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

 
ÖP skall verka för en hållbar utveckling vilket går att läsa i Plan- och bygglagen 1 kap 1 §, 
men däremot står inget om hur varje enskild kommun skall värdera de olika 
hållbarhetsvärdena mot varandra. På en övergripande policynivå råder det ofta enighet vad 
hållbar utveckling är men motsättningar är ofta vanliga på lokal nivå mellan bevarande- och 
exploateringsintressen. Boverket skriver att det är viktigt att varje kommun tar fram en egen 
värdering av de tre olika hållbarhetsvärdena samt tolkar dessa i en lokal kontext.   54

 
 
 

  

51 Nyström, J. & Tonell, L., Planeringens grunder: En översikt. 2012. s. 196. 
52 Boverket, Så planeras Sverige, 2016.  
53 Nyström, J. & Tonell, L., Planeringens grunder: En översikt. 2012. s. 196. 
54 Boverket, Förhållningssätt till hållbar utveckling, 2017. 
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3. Metod 
 
Det här avsnittet redogör vilka metoder vi valde för att samla in primär- respektive 
sekundärdata och hur vi gick tillväga. De kvalitativa metoderna som användes är observation 
och innehållsanalys. Vår egna analysmodell med flera indikatorer presenteras för att visa hur 
vi gick tillväga för att genomföra innehållsanalysen av Karlstads kommun ÖP och vad som 
var i fokus under observationen. 
 
 

3.1 Metodval 
 
En metod vi har valt att använda oss av vid insamling av primärdata är en fältbaserad 
observation. Sedan har en egen analysmodell framförts i vår innehållsanalys vilket blir 
sekundärdata. Då vi påbörjade vår insamling av primär- och sekundärdata har vi utgått från 
en mer informell struktur där vi inte har haft en redan bestämd definition om vad hållbar 
utveckling är under genomförandet av innehållsanalysen respektive observationen. 
Analysmodellen består av flera olika indikatorer som har lagt grunden för hur 
innehållsanalysen respektive observationerna genomfördes. Under arbetets gång kan dessa 
indikatorer förändras utifrån vad som framkom i innehållsanalysen, där indikatorer både 
kunde läggas till eller tas bort för att bli mer relevanta för uttydandet av hållbar utveckling i 
ÖP. Det som hade en påverkan på datainsamlingen var vår tolkning av begreppet hållbar 
utveckling och denna tolkningen behövde nödvändigtvis inte gå ihop med hur kommunen 
uttryckte begreppet.  
 
I innehållsanalysen har vi valt en axial kodning, det vill säga att vi väljer vad som är centrala 
frågor och uppfattningar i det vi analyserar. Risken med axial kodning är att faktorer vi inte 
anser är relevanta för vår forskning hamnar i skymundan vilket leder till att vår förutsägelse 
besannas utan risk för att motsatsen bevisas. Fördelen med axial kodning är att den, som 
tidigare nämnt, kan utvecklas under arbetets gång om vi anser att detta är nödvändigt.  55

Fördelen med att analysera ett statligt dokument är att texten är autentisk och den kommer 
inte att ändras efter att den vunnit laga kraft samt att det inte kan uppstå skiljemeningar 
gällande samtycke då dokumentet är offentligt. Då detta var en kvalitativ innehållsanalys 
sökte vi inte enbart efter vissa ord utan även tolkade det som stod “mellan raderna”. En 
nackdel med att läsa “mellan raderna” är att hur det tolkas kan skilja beroende på vem som 
tolkar texten. Oavsett om det kan tolkas olika så är fördelen att det medför en bättre förståelse 
och djupare tolkning av innehållet. 
 
Vi har använt oss av en etnografisk metod för att samla in primärdata vilket främst beror på 
att det har gjort det möjligt att kunna vara på plats och se hur hållbarhetsvärdena faktiskt har 
implementerats i verkligheten. Det har även medfört fördelen att se hur det “egentligen” har 

55 David, M. & Sutton, C. D., Samhällsvetenskaplig metod, 2016. s. 276-277. 
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blivit för två utvalda områden jämfört med vad kommunen säger att de gör i artificiella 
situationer, i egenskap av ÖP.  Även om observationen utgick från en mer informell struktur 56

där det inte fanns fördefinierade faktorer om vad vi fokuserade på så var det positivt att 
genomföra en checklista för en öppen fältforskning. Denna checklista kan innehålla 
exempelvis en formulering av syfte och mål, valet av plats eller områden vi ska observera.  57

Indikatorerna som benämns i analysmodellen (se bilaga 1) hjälpte oss att klassificera vad vi 
faktiskt observerade och hjälpte oss att hålla kvar fokus då det fanns en risk att det inte var 
möjligt att anteckna allt som ägde rum i ett område.   58

 
Vid val av fall valde vi att observera Södra Järpetan och Stockfallet Nordost. Anledningen till 
att vi valde just dessa områden beror främst på att dess detaljplaner är antagna efter att ÖP 
antogs 2012. Genom att studera hur de globala miljömålen implementeras på en mikronivå 
ger det en bild av hur Karlstads kommun som aktör arbetar med hållbar utveckling. Månsson 
skriver att observationer på mikronivå ger oss möjligheten att studera en aktörs konkreta 
handlande.  Fältarbetsperioderna delades upp i tre olika sessioner och alla sessioner ägde 59

rum vid olika tidpunkter på dygnet. Observationerna delades upp på sådant sätt att varje 
undersökare besökte varsitt område vid olika tillfällen. Genom att besöka en plats vid olika 
tidpunkter blev det enklare att bygga upp en förståelse av området. Sedan framfördes även 
fältanteckningar vid varje session vilket eventuellt kunde medföra nya idéer till exempelvis 
nya frågor uppstod och det krävdes att gamla indikatorer ersattes med nya. Vid framförande 
av fältanteckningarna var det viktigt att göra anteckningarna “fullständiga” efter varje 
fältarbetssession.   60

 
 

3.1.1 Etik 
 
Eventuella etiska dilemman som kunde uppstå är om vi observerade en enskild bostad eller 
vissa personers beteenden i området vilket kunde leda till att människor som är bosatta i 
områdena kände ett obehag av vår tillvaro. Då vi inte genomförde en deltagande observation 
där tanken var att mäta människors beteende i ett slutet rum användes inte blanketter om 
samtycke då det var en offentlig plats vi befann oss på. Observationerna genomfördes för att 
uppskatta områdena i sin helhet snarare än att genomföra en observation av en enskild bostad 
eller mäta beteendet hos en specifik folkgrupp. Till observationerna antog vi en forskarroll 
som “Den fullständige observatören.”  Anledningen till att vi antog denna forskarroll beror 61

främst på att vi inte hade en deltagande roll. Det var inte nödvändigtvis helt omöjligt att 
delvis anta en deltagande roll eftersom vi inte kunde undvika alla situationer som uppstod i 
och med utförandet av observationerna. Trots detta antog vi inte någon annan roll än en 

56 David, M. & Sutton, C. D., Samhällsvetenskaplig metod, 2016. s. 138. 
57 David, M. & Sutton, C. D., Samhällsvetenskaplig metod, 2016. s. 141. 
58 David, M. & Sutton, C. D., Samhällsvetenskaplig metod, 2016. s. 145. 
59 Månson, P., Båten i parken: introduktion till samhällsstudier, 2014. s. 22-23. 
60 David, M. & Sutton, C. D., Samhällsvetenskaplig metod, 2016. s. 146. 
61 David, M. & Sutton, C. D., Samhällsvetenskaplig metod, 2016. s. 144. 
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forskarroll.  Det som kunde uppstå i och med resultatet av innehållsanalysen är att Karlstads 62

kommun anser att vi kom fram till en allt för snedvriden slutsats angående deras uttryck av 
begreppet hållbar utveckling i ÖP. Det är ett offentligt dokument som alla har tillgång till och 
skiljemeningar är något som kan vara svårt att undvika oavsett om samtycke skulle behövas.  
 
 

3.1.2 Kvalitetssäkring 
 
För att uppnå en reliabilitet med våra val av metoder använde vi oss av test-retest-metoden 
till både innehållsanalysen och observationen.  Anledningen till detta var främst för att 63

säkerställa att vi uppnår samma svar vid olika tidpunkter. I innehållsanalysen av Karlstads 
kommuns ÖP gjordes detta genom att vi läste ÖP enskilt för att sedan göra en jämförelse för 
att säkerställa att vi har samma tolkning. Vid genomförandet av observationen valde vi att 
besöka varje område tre gånger med samma analysmodell och detta var främst för att se om 
vi kom fram med olika svar vid olika tidpunkter och för att uppnå mer välutvecklade 
fältanteckningar.  Innehållsvaliditeten i arbetet är även något som beaktades. Hållbar 64

utveckling är ett svårdefinierat begrepp vilket är anledningen till att vi framställde en egen 
analysmodell. Modellen består av flera olika del indikatorer som passade in till vår tolkning 
av hållbar utveckling samt att det bidrar till ett brett perspektiv av begreppet och dess 
grundpelare.  Vi använde oss även av olika modeller i teorin och slutsatsen för att illustrera 65

de olika hållbarhetsdimensionerna, vilket förklaras ytterligare i respektive kapitel. 
 
 

3.1.3 Utförande 
 
Innehållsanalysen utfördes efter att analysmodellen var färdigställd. Analysen genomfördes 
en gång av vardera författare. Resultaten jämfördes och sammanfogades till ett dokument. I 
ÖP förekommer bindestreck på grund av marginalerna i dokumentet. När vi citerat direkt ur 
texten har vi låtit dessa bindestreck stå kvar och inte skrivit [sic!] då detta hade försämrat för 
läsaren att få en sammanhållen text. 
 
Observationernas utförande gick som planerat. Vi använde oss av analysmodellens 
indikatorer för att hålla ett fokus på vad vi var ute efter och klassificera det vi observerade. 
Områdena besöktes tre gånger men tidpunkterna då de genomfördes skilde sig inte så mycket. 
Vi besökte inte något område på kvällen eftersom vi inte ville att de som bor där skall känna 
ett obehag av vår närvaro. Efter varje fältarbetes session blev fältanteckningarna från varje 
område renskrivna och analyserade med analysmodellen. Detta gjorde arbetet med 
observationerna mycket enklare eftersom renskrivandet av fältanteckningarna gav oss den 

62 David, M. & Sutton, C. D., Samhällsvetenskaplig metod, 2016. s. 144. 
63 David, M. & Sutton, C. D., Samhällsvetenskaplig metod, 2016. s. 220. 
64 David, M. & Sutton, C. D., Samhällsvetenskaplig metod, 2016. s. 220. 
65 David, M. & Sutton, C. D., Samhällsvetenskaplig metod, 2016. s. 220. 
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informationen som vi behöver för att kunna besvara hur Karlstads kommun faktiskt 
implementerar de olika hållbarhetsvärdena i verkligheten. Tyvärr gav oss observationerna 
mindre datamängd än vad vi förväntat oss och alternativa metoder är att rekommendera vilket 
vi återkommer till i avsnittet diskussion. 
 
 

3.2 Analysmodell 
 
Under arbetet med uppsatsen samt under vår studietid har hållbar utveckling visat sig vara ett 
svårfångat begrepp. Termen är inte exakt definierad utan tvärtom så finns det en mängd olika 
definitioner av begreppet, se exempelvis Hopwood et al. i kapitlet tidigare forskning. Detta är 
anledningen till att en egen analysmodell användes för denna uppsats. Vårt tillvägagångssätt 
kallas i viss forskning för hållbarhetsanalys, då vi analyserat och observerat 
hållbarhetsprocesser som redan har skett.  Det var viktigt att ha i åtanke att både 66

stadsutveckling och hållbar utveckling är en process som ständigt är under utveckling. Därav 
kan de områdena vi observerade ha ändrats vid flertalet tillfällen för att både överensstämma 
mer eller mindre med ÖP. 
 
Vår analysmodell bygger dels på målen i Agenda 2030 men även på regeringens 
handlingsplan för Agenda 2030. Denna är uppdelade i sex rubriker och varje rubrik har fyra 
indikatorer vardera (se bilaga 1), där dessa indikatorer kommer sökas efter i 
innehållsanalysen och vid observationen. Nedan beskrivs rubrikerna och i dessa ställs frågor 
vilka är relaterade till indikatorerna.  
 
 

3.2.1 Utbildning 
 
Utbildning relaterar till Agenda 2030's mål fyra vilket är “God utbildning för alla”, vilket är 
en grundläggande mänsklig rättighet och en förutsättning för välstånd.  Detta ämne relaterar 67

även till regeringens första mål i Handlingsplan Agenda 2030. Har alla lika möjlighet till en 
utbildning från förskola till eftergymnasial oavsett vilka ekonomiska eller sociala 
förutsättningar individen har och finns möjligheten att minska sin klimatpåverkan främst när 
det kommer till transporter till och från utbildningen?  
 
 

3.2.2 Jämlikhet & jämställdhet 
 
Jämlikhet & jämställdhet är en sammanslagning av mål fem och mål tio i Agenda 2030, som 
syftar till att alla skall kunna dra nytta av utveckling för att den skall kallas hållbar. Här finns 

66 Hedenfelt, E., Hållbarhetsanalys av städer och stadsutveckling: Ett integrerat perspektiv på staden 
som ett socioekologiskt, komplext system, 2013. s. 46. 
67 United Nations Development Programme, Om globala målen, 2015. 
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även delar av både första och andra målet i Handlingsplan Agenda 2030. Har alla lika 
livsmöjlighet oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, 
religion, sexuell läggning, ålder och funktionsnedsättning? 
 
 

3.2.3 Hållbara samhällen 
 
Hållbara samhällen är delar av mål tre och mål elva i Agenda 2030 samt mål två i 
Handlingsplan Agenda 2030. Detta ämne kan upplevas mer spretigt än de andra men det 
syftar till ett samhälle där upplevelsen är positiv för alla oavsett förutsättningar. Känner alla 
sig trygga och har alla tillgång till sjukvård? Integreras människor i samhället och arbetas det 
aktivt med att motverka bostadssegregation? 
 
 

3.2.4 Klimat 
 
Klimat är delar av mål sex, sju och tretton i Agenda 2030 samt mål tre och fem i 
Handlingsplan Agenda 2030. Detta ämne syftar till möjligheten att påverka sitt 
klimatavtryck. Finns möjligheten att välja hållbara och förnybara energikällor? Finns 
möjligheten att leva resurseffektivt så att avfall och utsläpps minimeras? Har alla tillgång till 
god vattenkvalitet? Arbetas det aktivt med att minimera riskerna som kommer med 
klimatförändringarna? 
 
 

3.2.5 Hållbart företagande  
 
Hållbart företagande är delar av mål åtta, nio och tolv i Agenda 2030 samt mål fyra i 
Handlingsplan Agenda 2030. Ges företagen, samhället och övriga verksamheter en bra grund 
för att skapa tillväxt och samtidigt minska avfall och utsläpp samt att kommunen utövar 
tillsyn för att säkerställa att miljönormer följs? 
 
 

3.2.6 Ekosystem 
 
Ekosystem är delar av mål elva, fjorton och femton i Agenda 2030 och sjätte målet i 
Handlingsplan Agenda 2030. Detta syftar till att planeringsprocessen skall ta i beaktning att 
främja bevarandet av gröna stråk och naturliga livsmiljöer för alla arter och främja en 
biologisk mångfald.   
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4. Resultat & analys  
 
I detta kapitel redogörs de resultat vi funnit i datan som samlats in. Datan presenteras både i 
textuell och visuell form. I inledningen av ÖP nämndes att den ska främja “[...]långsiktigt 
hållbar mark- och vattenanvändning[..]” , vilket är ett krav i Plan- och bygglagen som vi 68

tidigare nämnt i kapitlet Översiktsplanering. Hur detta återspeglades i ÖP och hur detta var 
implementerat i verkligheten går att utläsa i detta kapitel. I kapitel 4.1 redovisar vi 
innehållsanalysen för att tolka hur Karlstads kommuns ÖP definierar begreppet hållbar 
utveckling. Kapitel 4.2 - 4.2.2 redogör de resultat vi kom fram till med observationerna och 
hur Karlstad Kommun implementerat de olika hållbarhetsvärdena vi fann i innehållsanalysen. 
 
 

4.1 Resultat & analys av översiktsplan  
 
Tidigt i Karlstads kommuns ÖP finns konkreta förslag till att främja hållbar utveckling. 
“Utöver nya bostäder krävs även nya områden för verksamheter och handel samt för viss ny 
infra-struktur.”  I denna mening utläste vi tre indikatorer där ökad befolkning och ökat 69

företagande ger ekonomisk tillväxt och en utbyggnad av infrastrukturen förbättrar välfärden 
och tillgängligheten. I Karlstads vision står det att invånarna är den viktigaste parten inom 
kommunens tillväxt respektive välfärd och för att uppnå detta beskriver kommunen hur de 
har valt att lägga sitt fokus på tre målgrupper: 
  
“• Studenter 
• Människor med konkurrenskraftig kompetens 
• Besökare”   

70

 
Anledningar till att Karlstad har studenter och en konkurrenskraftig arbetskraft i fokus 
beskrivs även i ÖP som “Större regioner växer idag snabbare än mindre re-gioner. 
Förklaringen är att stora regioner innehåller ett mer diversifierat utbud av kvalificerad 
arbets-kraft [...].”  Karlstads kommun väljer att främja framförallt en god utbildning vilket 71

beror främst på att det anses vara en stor faktor till kommunens tillväxtmotor. En attraktiv 
arbetskraft kommer locka till sig mer företag vilket kommer medföra fler jobbmöjligheter 
vilket medför att kommunen kan växa i befolkningsantal.  Hur denna tillväxt skall ske 72

beskriver även ÖP som: “Till visionen hör de fyra ledstjärnorna En attraktiv stad som växer, 
En stad för alla, Den goda gröna staden och En kommun i gott skick. De tre första 
ledstjärnor-na utgör var sitt ben inom hållbarhetsperspektivet [...].”  Där “Den goda gröna 73

68 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 5.  
69 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 7.  
70 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 8. 
71 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 13. 
72 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 13. 
73 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 8. 
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staden”  skall framhäva en miljömässigt hållbar utveckling och den attraktiva staden skall 74

stå för att främja en ekonomisk tillväxt genom att främja ett hållbart företagande. Den tredje 
ledstjärnan är “En stad för alla”  vilket syftar till den sociala dimensionen. Staden skall vara 75

en plats där alla skall känna sig trygg och ha tillgång till stadens olika funktioner vilket även 
avspeglar sig i förstå målet i Sveriges handlingsplan för Agenda 2030.  Tanken med att öka 76

grönstrukturen och vattennära boenden behöver nödvändigtvis inte existera för att främja en 
biologisk mångfald utan det existerar mest på att skapa mer attraktiva boendemiljöer för att 
attrahera en konkurrenskraftig arbetskraft. Alltså tar kommunens arbete med den ekologiska 
dimensionen avstamp i en psykologisk karaktär snarare än en teknisk karaktär.  Den fjärde 
ledstjärnan i Karlstads vision benämner hur kommunen skall eftersträva “En kommun i gott 
skick.”  Detta är något som ska vara aktivt inom alla kommunens verksamheter och den 77

beskriver hur de skall gå tillväga för att främja ett så bra näringsliv och befolkningstillväxt så 
möjligt. De beskriver hur “En välskött kommun, med bra service och stabil ekonomi, lockar 
både människor och företag.”  Vilket kommunen även fortsätter att motivera i ÖP genom att 78

skriva “[...]. Som Värmlands tillväxtmotor är det därför rimligt att Karlstads kommun har en 
vision som syftar till att växa.”   79

 
ÖP har ett stort fokus när det kommer till klimatanpassning och särskilt när det kommer till 
förhöjda vattennivåer som eventuellt leder till översvämningsrisker från Klarälven samt 
Vänern, “Den nya kunskapen om klimathot och översväm-ningsrisk [...] ändrar kommunens 
planeringsförutsättningar och bör därför avspeglas i kommunens översiktsplane-ring [...].”  80

Översvämningsrisken benämns som en stor utmaning för kommunen eftersom vattennära 
bostäder i koppling med Klarälven och Vänern har en stor betydande roll när det kommer till 
attraktionskraften i kommunen.  I Karlstads kommun är redan en stor del av den befintliga 81

bebyggelsen placerad i anknytning till Klarälven vilket även ÖP beskriver som en 
problematik i sig eftersom det inte går att planera och göra riskanalyser för en bebyggelse 
som redan är placerad i ett riskområde i jämförelse med nya områden.  De beskriver hur nya 82

områden som befinner sig i en riskzon skall “I översvämningshota-de områden ska 
detaljplaner föregås av riskanalyser som bedömer riskerna och ger förslag på åtgärder.”  83

samt att detta ska vara något som gäller vid förtätning  inom befintliga grå-ytor inom 84

kommunen.  Karlstads ÖP visar en stor kunskap angående de översvämningsrisker som 85

existerar för bebyggelser som är belägna vid Klarälven respektive Vänern. Trots den ökande 

74 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 8. 
75 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 8. 
76 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 8. 
77 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 9. 
78 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 9. 
79 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 13. 
80 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 14. 
81 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 13. 
82 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 14. 
83 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 15. 
84 Förtätning är ett stadsplaneringsideal vilket eftersträvar att ha högsta möjliga exploateringsgrad i 
områden. Förtätning används främst för att minska ensamlägen.  
85 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 15. 
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kunskapen angående översvämningsrisker fortsätter ändå kommunens ÖP att eftersträva 
nybyggda bostäder i anknytning till Klarälven respektive Vänern. Anledningar till detta är 
främst för att kunna främja tillväxt som skall gynna de ekonomiska värdena. Att endast se på 
vatten som en resurs som skall främja en ekonomisk tillväxt är även något som kan kopplas 
an till systemmodellen i teorin. Vattnet ses endast som en naturresurs för att människorna har 
en användning av det. Fast i detta fall ses inte vattnet som dricksvatten utan denna gång tar 
resursen form av en mer psykologisk karaktär snarare än en teknisk karaktär eftersom 
Karlstads ÖP anser att bostäder i anknytning till Klarälven respektive Vänern har en stor 
efterfrågan.  Att planera områden efter översvämningsrisker kan även innebära att bevara en 86

god grönstruktur vilket kan spela stor roll till att hantera extrema skyfall. 
 
Vidare pekade ÖP på vikten av att bevara grönområden allteftersom staden växer och skall 
fortsätta växa.  Detta förtydligas längre fram i ÖP då det står skrivet att “Genom omvandling 87

eller förtätning behöver tillkommande bebyggelse inte ske på be-kostnad av tätortsnära 
jordbruks- eller naturmark. Förtätning kan dock medföra negativa konse-kvenser i form av 
[...] eventuellt ianspråktagande av grönområden inom tätorten.”  Detta gav en tydlig bild av 88

att tillväxten har högre prioritet än bevarandet av grönområden inom tätorter, medan 
bevarande av grönområden skall ske utanför tätorten. Det stod dock skrivet längre fram i ÖP 
att “De gröna stråken ska underlätta för människor att nå ut i naturen och bidrar till att 
andra levande organis-mer kan existera i tätorten och att röra sig mellan olika platser.” , 89

vilket var motsägelsefullt visavi tidigare påstående. Även meningen “Karlstads framtida 
utveckling ska inte [...] ske på bekostnad av tillgängligheten till viktiga grön- och 
rekreationsområden.”  syftade till att de gröna stråken har högre prioritet än tillväxten. Vi 90

tolkade detta som att grönområden skall bevaras i första hand även inom tätorten, men finns 
det inga alternativ för exploatering kommer tillväxt vara högre prioriterad. Däremot har 
naturen en högre prioritet än tillväxten när vi kommer utanför tätorterna och “Kommunen 
avser att ge de återstående frilufts-värdena ett varaktigt skydd i form av naturreservat.“  91

samt “De områden som pekas ut i översiktsplanen be-traktas som allmänt intressanta för 
friluftslivet och ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess 
värden.”  När det skrevs om effekterna av att bevara grönområden är det framförallt 92

främjandet av folkhälsan som används som argument.  Denna antropocentriska ansats, att 93

människan är överordnad naturen, kan ses i flera påståenden ovanför då naturen får ge efter 
för människans utveckling. Formuleringar om att bevara grönområden för naturens skull 
hittades sällan i texten, men ett undantag är meningen “Naturvårdens uppgift handlar både 
om att skydda värdefulla områden och arter och att möta människans behov att nyttja 

86 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 13. 
87 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 7.  
88 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 16-17. 
89 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 78. 
90 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 17-18. 
91 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 37. 
92 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 76. 
93 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 6, 79. 
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naturen och allt som naturen ger.”  Naturen och människor beskrevs som likvärdiga, men 94

som vi visat tidigare är antropocentriska påståenden långt mycket vanligare. Detta tolkade vi, 
precis som Persson gjort i flera andra ÖP, att “Genom att vinka hållbarhetskortet gör de 
således en dygd ur nödvändighet.”  då kommuner har ett krav genom lagstiftning att planera 95

för hållbarhet.  
 
Både Agenda 2030 och svenska regeringen trycker hårt på att hushålla med naturresurser 
genom effektivt resursanvändande som en del i hållbar utveckling.   I Karlstads kommuns 96 97

ÖP stod det skrivet att naturen är ovärderlig och “Därför är ett hållbart nyttjande av 
naturresurser en förutsättning för våra framtida generationer.”  Med hållbart nyttjande 98

menas i ÖP att hushålla med naturresurserna, men vad det betyder finns ingen förklaring på. 
Detta vaga och enligt oss defensiva ställningstagande styrktes ytterligare genom ännu ett vagt 
uttryck: “Naturresurser är ett svårdefinierat begrepp som har många olika betydelser.”  99

Även om vad som klassas som en naturresurs och värdet av den skiftar över tid så är 
betydelsen fortfarande densamma att en naturresurs är ett naturligt förekommande material 
vilken är användbar för samhället.  I ÖP förekom ordet naturresurs(-er) 12 gånger men den 100

enda definitionen vi fick av vad de klassar som naturresurser är “vatten och inerta massor 
(sten, grus m.m.)” , vilket troligtvis bidragit till att vi inte hittade något helhetsgrepp kring 101

just resurseffektivitet gällande naturresurser. Det läggs stort fokus på de naturresurser som 
människor faktiskt använder sig av medan utomstående resurser inte benämndes eller 
beskrevs som ovärderlig, vilket även liknar systemmodellens ställningstagande.  
 
Resurseffektivitet handlar även om att minska avfall och utsläpp, där förtätning ofta benämns 
främjande för att detta ändamål, vilket Persson tagit upp i sin forskning.   I Karlstads 102

kommuns ÖP läggs stort fokus vid framförallt två delar som främjas av förtätning, vilket är 
hållbart energiutnyttjande och hållbart resande. Detta belystes genom att konstatera att “En 
översiktsplan [...] skapar förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av kommunens resurser 
avseende t.ex. VA[vatten avlopp], fjärrvärme [...].”  och lite senare står det skrivet att “I 103

Karlstad förordas förtätning i lägen som ökar förutsättningarna för hållbart resande och 
ener-giutnyttjande.”  Det läggs vikt vid att förtätningen bidrar till att fler människor bor på 104

en mindre yta vilket gör att det blir lättare att planera för hållbart energiutnyttjande. Ett 

94 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 74. 
95 Persson, C., Deliberation or doctrine? Land use and spatial planning for sustainable development in 
Sweden, 2013. s. 307. 
96 United Nations Development Programme, Om globala målen, 2015. 
97 Regeringskansliet, Handlingsplan Agenda 2030, 2018. s. 47-48. 
98 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 74.  
99 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 84.  
100 Daniels, P; Bradshaw, M; Shaw, D; Sidway, J & Hall, T (red.), An introduction to human geography 
 -Issues for the 21 Century. 2016. s. 108. 
101 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 84.  
102 Persson, C., Deliberation or doctrine? Land use and spatial planning for sustainable development 
in Sweden, 2013. s. 309. 
103 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 7.  
104 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 17.  
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exempel på detta var formuleringen “Vid en exploatering av bostäder eller verksamheter 
motsvarande mer än 15 hushåll krävs en utbyggnad [...] för att minska miljöbelastningen 
[...].” , vilket handlar om vad som krävs för att få exploatera där varken VA- eller 105

energilösningarna är optimala för utbyggnad. Detta återkopplas till andra målet inom 
Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 vilket syftar på att tätorter och landsbygd skall ha 
samma förutsättningar när det kommer till att utvecklas och vara hållbara. Karlstads kommun 
använder sig av förtätning för att utomstående områden skall ha samma möjlighet att använda 
sig av exempelvis hållbar resande. I ÖP fanns det även specificerat vilka styrmedel som kan 
användas för att uppnå detta: 
 

● “Fysisk planering, tillståndsgivning och olika typer av avtal ska aktivt användas som 
instru-ment för att skapa ett energieffektivare sam-hälle.  

● Vid ny bebyggelse ska miljömässigt hållbar uppvärmning prioriteras”  
106

 
Detta var ett tydligt ställningstagande och tillsammans med meningen “Bebyggelse ska 
endast tillåtas om vatten, avlopp och väganslutningar kan ordnas på ett tillfredstäl-lande 
sätt.”  gav det ett gediget intryck och konkreta förslag på hur det skall arbetas med 107

resurseffektivitet.  Kommunen har även tagit det ett steg längre genom att koppla det till mer 
än bara ekologiska värden, vilket gick att utläsa i “Bra bostäder och goda boendemiljöer är 
grundläg-gande kvaliteter som påverkar såväl tillväxten som välfärden i en kommun.” . 108

Detta var en direkt koppling till den ekonomiska och sociala dimensionen av hållbar 
utveckling. 
 
Hållbart resande får ett stort fokus i ÖP samt de fördelar de ger genom att vara ett alternativ 
som är både miljövänligt och ökar tillgängligheten oavsett funktionsvariation. Redan tidigt i 
ÖP konstaterades det att “Utglesningen har bidragit till ett ökat bilbero-ende, försämrad 
konkurrenskraft för kollektivtrafik gentemot bilen [...].” . Utglesning syftar till ett äldre 109

samhällsbyggnadsideal där det förespråkas funktionsseperation, vilket är motsatsen till 
förtätning. I ÖP görs alltså antagandet att utglesning inte är hållbart vilket även Persson 
konstaterade i sin forskning.  Eftersom samhällsbyggnadsidealet i Karlstads kommun är att 110

förtäta vilket gick att utläsa i “En stor del av pro-jekten är förtätningsprojekt[...]”  och 111

detta leder enligt ÖP till att “Öka cykelns konkurrenskraft mot bilens för korta resor vid 
lokalisering av nyexploate-ringar” . För att kunna planera för hållbart resande har Karlstads 112

kommun tagit fram en transportstrategi vilken bygger på trafikplaneringskonceptet “Trast”  113

105 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 45. 
106 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 72. 
107 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 52. 
108 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 55. 
109 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 16. 
110 Persson, C., Deliberation or doctrine? Land use and spatial planning for sustainable development 
in Sweden, 2013. s. 309. 
111 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 56. 
112 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 16. 
113 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 16. 
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, vilket anses vara det koncept vilket bäst verkar för en hållbar utveckling.  I ÖP 114 115

formuleras detta som “Transportstra-tegins huvudinriktning är att skapa god tillgänglighet 
och god standard, samt att främja kollektivtrafiken och cykelåkande genom att öka dess 
konkurrenskraft gentemot bilens.” , men parallellt med fördelarna syntes även nackdelar 116

genom att “Dagens transportsystem ger upphov till diverse miljöproblem. Det är därför 
viktigt att regi-onförstoringen så långt möjligt skapas genom hållbara transportsystem”  117

och “Förbättrad intermodalitet (övergångar mellan transportslag) är avgörande för att det 
effekti-vaste och miljömässigt bästa transportslaget ska väljas, för såväl godstransporter som 
personresor.” . Här blev det tydligt att trafikplaneringen förväntas bidra till ekologisk 118

hållbarhet genom minskade utsläpp, social hållbarhet genom tillgänglighet och ekonomisk 
hållbarhet genom ökad tillväxt och lönsamhet. Även region Värmland har uppmärksammat 
fördelarna med att skapa hållbara trafiksystem, vilket omnämns i ÖP där det står skrivet “I 
det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) [...] har region Värmland pekat ut tillgänglighet 
som ett av fem insatsområden.” . Detta syftar till att knyta ihop hela regionen genom ett bra 119

samspel mellan alla kommunikationer för att i längden bidra till en ökad tillväxt.  Hållbart 120

resande är det enda exemplet vi sett i ÖP där vi tolkade hållbar utveckling relaterat till 
sfärmodellen. 
 
Sammanfattningsvis kunde vi se att vår analysmodell gav oss en tillfredsställande mängd data 
för att kunna tolka innehållet i ÖP. Den data som samlades in hjälpte till att bygga upp en 
uppfattning hur Karlstads kommun uttrycker det svårdefinierade begreppet hållbar 
utveckling. ÖP visar en förståelse angående vad hållbar utveckling innebär och det står 
skrivet att de även beaktar de tre olika hållbarhetsdimensionerna sociala, ekonomiska och 
ekologiska som även är begreppets grundpelare. ÖP beskriver även kommunen som 
“Karlstad är en innovativ kommun som ligger långt framme vad gäller att stimulera en 
hållbar utveckling.”  men som tidigare nämnts används begreppet hållbar utveckling mer 121

som ett sätt för att visa att kommunen har en god moral. Det har varit tydligt i ÖP att det är 
den ekonomiska dimensionen som får mest tyngd och sätter gränser för de resterande 
dimensionerna.  
 
 
4.2 Resultat & analys av observation 
 

114 “Trafik för en attraktiv stad” är ett planeringsverktyg vilket syftar på att kommuner skall eftersträva 
att stadsplanera istället för att åtskilja trafikplanering och bebyggelseplanering. TRAST skall kunna 
vägleda beslutsfattande organ i en kommun om hur de skall gå tillväga i Översiktsplaner m.m. 
115 Svergies kommuner och landsting & Trafikverket, Trafik för en attraktiv stad: Introduktion till trast, 
2015. s. 5. 
116 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 61. 
117 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 13. 
118 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 13. 
119 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 60. 
120 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 60. 
121 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 8. 
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I denna del presenteras och analyseras resultatet av observationerna för södra Järpetan och 
Stockfallet nordost. Vi återkopplar till innehållsanalysen då observationen utgått från de fynd 
vi gjorde där.  
 
 

 
4.2.1 Södra Järpetan 

 
Tidigare nämnde vi att hållbara resor är en viktig hållbarhetsaspekt i Karlstads kommuns ÖP 
vilket även är ett mål i Agenda 2030.  Till södra Järpetan uppmärksammade vi att det fanns 122

en bra bussförbindelse, genom stadsbuss och länsbuss. Dessa bussar har hållplats efter norra 
infarten, vilken är den större väg som anknyter området med Karlstads tätort. Denna väg är 
väl trafikerad utan övergångsställe och för att ta södergående bussar måste vägen korsas. För 
att ta sig till hållplatserna från området måste människor ta sig dit via grusvägar vilka saknar 
både gång- & cykelvägar samt övergångsställen. Även om trafiken inom området är 
begränsad kan inte alla oavsett funktionsvariation ta sig till hållplatserna. Vidare fanns det 
cykelställ vid busshållplatserna vilket gör det lättare att kombinera cykel- och busspendlande 
medan en nackdel med busshållplatserna är att de saknar busskurer med tak vilket gör att det 
känns lättare att ta bilen en dag med riktigt dåligt väder.  Det fanns en bra cykelväg som 
följer norra infarten både norrut och söderut, vilket gör att cykel kan användas för att 
cykelpendla till och från de mer centrala delarna av Karlstad. Även förskola, skola, butiker 
och vårdcentral ligger inom 2,5 km vilket tillsammans med bra förbindelser med cykelvägar 
och kollektivtrafik ger möjligheten till hållbara resor. Dock gör avsaknaden av 
övergångsställen, taktila ledstråk  och asfalterade gång- och cykelvägar inom 123

bostadsområdet gör att vår bedömning blir att kommunen inte når upp till de uppsatta målen i 
ÖP. Därmed nås inte heller delmål 11.2 “Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla”  124

i Agenda 2030. 
 
När det gäller effektivt resursutnyttjande fanns ingen tillgång till fjärrvärme och vi kunde 
heller inte se några solcellspaneler. Det mest hållbara energialternativet vi kunde observera 
var luftvärmepumpar på några hus. Enligt Agenda 2030 skall alla ha tillgång till moderna och 
hållbara energilösningar.  Kommunalt vatten och avlopp är bara utbyggt i vissa delar av 125

området och vi kunde se ventilationsrör för egna avloppslösningar. Det fanns ingen 
sopsorteringsstation inom området och de flesta villorna hade bara en soptunna för brännbart 
avfall. Förtätning gynnar effektivt resursutnyttjande och eftersom förtätning är tillbyggnad 

122 United Nations Development Programme, Transforming our world: the 2030 Agenda for 
sustainable development : A/RES/70/1, 2015, s. 24. 
123 Karlstads kommun, Tillgängligheten på våra gator, 2019. 
124 United Nations Development Programme, Transforming our world: the 2030 Agenda for 
sustainable development : A/RES/70/1, 2015, s. 24. 
125 United Nations Development Programme, Transforming our world: the 2030 Agenda for 
sustainable development : A/RES/70/1, 2015, s. 21. 
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eller nyproduktion av byggnader inom områden med befintliga byggnader.  Således är södra 126

Järpetan ett område som blivit förtätat genom nyproduktion av villor i området vilket var ett 
av målet med i ÖP. Dock misslyckas implementeringen utav några av de tydligaste uttrycka 
målen i ÖP att all nybyggnation skall ha miljövänliga energialternativ samt vatten och avlopp 
skall vara utbyggt innan tillstånd ges för nybyggnation. Persson menar att det är vanligt att 
kommuner förklarar sig med att ÖP inte är en juridiskt bindande dokument och således kan 
hållbarhetsfaktorer som nämns i ÖP undvikas vid exploatering.  127

 
I detta området fanns mycket kvar av den ursprungliga naturen, vilken syntes i den varierande 
floran, höjdskillnaderna samt de vilda djur vi stötte på under vår observation. Här märktes att 
de tagits hänsyn till områdets karaktär och natur genom att behålla så mycket som möjligt av 
den vid byggprojekten. Att spara de grönytor hjälper även till att klimatanpassa området då 
detta fungerar som buffertzoner  vid skyfall. Området har även en utjämningsbassäng just 128

för möjligheten att minska risken för skyfallsöversvämningar. Någon risk för översvämning 
från Klarälven föreligger inte enligt vår uppfattning. Här menar vi att kommunen lyckats med 
sina mål i ÖP och Agenda 2030 att värna om gröna stråk samt minimera risken för 
översvämningar. 
 
 

4.2.2 Stockfallet nordost 
 
Till Stockfallet nordost trafikerade stadstrafik linje 4 och detta i kombination med ett väl 
tilltagen hållplats med både cykelparkering under tak och en busskur som fungerar som 
väderskydd gör att busspendlandet är mycket fördelaktigt. En nackdel som uppdagades var 
att det endast finns en busshållplats i sydvästra delen av området vilket gör att de som bor på 
andra sidan har en bit att gå, men samtidigt finns det väldigt bra gång- och cykelvägar vilket 
gör det enkelt och säkert att ta sig till busshållplatsen. Även om alla gång- och cykelvägar var 
asfalterade så saknades det taktila ledstråk vilket gör dels busshållplatsen men även gång- och 
cykelvägar mindre tillgänglig för vissa grupper. Gång- och cykelvägarna gick utmärkt att 
utnyttja för pendling dels via klarälvsbanan mot centrum men även via den nybyggda vägen 
till området från Stockfallet. Förskola och skola fanns inom 1,5 km på Stockfallet vilket gör 
att även dessa kunde nås via gång, cykel eller buss. När det kommer till butiker och 
vårdcentral fanns dessa närmast på Rud centrum eller Kronoparken centrum, vilket medför att 
det är omständigt att utföra vardagssysslor som att handla dagligvaror eller besöka läkare då 
dessa kräver bussbyte och långa restider och för cykelpendlare blir det en betydande omväg. 

126 Persson, C., Deliberation or doctrine? Land use and spatial planning for sustainable development 
in Sweden, 2013. s. 309. 
127 Persson, C., Deliberation or doctrine? Land use and spatial planning for sustainable development 
in Sweden, 2013. s. 304. 
128 Buffertzoner används oftast för att ta hand om extrema skyfall eller andra risker angående 
översvämningar. En buffertzon innehåller oftast grönska vilket kommer bidra till att absorbera vattnet 
och sakta ner det så exempelvis dagvattensystem i ett område skall klara av extrema skyfall och 
andra översvämningsrisker. 
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Dock har kommunen lyckats bra med hållbara resor i detta område och även i relation till 
Agenda 2030. Det är som Persson skriver att översiktsplanering endast kan förbereda vägen, 
medan implementeringen av bland annat hållbara resor ger måluppfyllelse.  129

 
I ÖP påpekas att fjärrvärme är en viktig del av effektivt resursutnyttjande och trots att 
området pekas ut som utbyggnadsområde för detta så har detta inte genomförts. Vi kunde 
heller inte se att några hus eller hyreshus utnyttjade solenergi, utan här dominerade 
luftvärmepumpar. Hela området var väl utbyggt med kommunalt vatten och avlopp, vilket 
medför att åtagandet i ÖP är tillgodosett för detta område. Området rymmer både villor och 
lägenhetshus för att främja en bra blandning av olika människor, vilket motverkar 
bostadssegregation. Alla lägenhetshus hade tillgång till en sopsorteringsstation medan 
villorna hade sopkärl för brännbart. Därigenom kunde vi konstatera att både ÖP och Agenda 
2030 har fått flera måluppfyllelser i detta bostadsområde. 
 
Inom bebyggelseområdet har ingen ursprunglig natur sparats, utan de grönytor som existerar 
har ersatts med gräsmattor och hårdgjorda ytor. Mest troligt var detta ett resultat av att hela 
området är omgärdat av skogs- och naturområden alternativt som Hopwood et al. skrivit att 
det är vanligt att organisationer byter bort vissa hållbarhetsvärden för att få bättre resultat på 
andra.  Då stora ytor var hårdgjorda ger detta ett sämre skydd mot skyfallsöversvämning 130

vilket troligtvis var anledningen till att hela området har väl tilltagna diken. Området ligger 
heller inte i riskzon för översvämning trots närheten till sjön Alstern. Vi menar därför att 
klimatanpassningen har nått de mål som finns i ÖP och Agenda 2030. 
 
 

5. Slutsatser & diskussion 
 
För att besvara uppsatsens frågeställningar på ett tydligt sätt besvarar vi frågorna var för sig. 
 

1. Hur kommer hållbar utveckling till uttryck i Karlstads kommuns översiktsplan? 
 
Samhällsplanerarna vid Karlstads kommun använder alla tre dimensioner i hållbar utveckling 
textuellt i ÖP, men definitionerna var ofta väldigt övergripande och vagt definierade. Dessa 
övergripande och vaga formuleringarna beror på att det inte får skapas hinder för tillväxt, 
vilket även står i ÖP.  Detta var ett tydligt mönster som vi upptäckte vilket även Persson 131

129 Persson, C., Deliberation or doctrine? Land use and spatial planning for sustainable development 
in Sweden, 2013. s. 308. 
130 Hopwood, B., Mellor, M. & O’Brien, G., Sustainable Development: Mapping Different Approaches, 
2005. s. 48. 
131 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 5-6. 
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uppdagade i sin forskning kring ÖP.  Persson påpekade vidare att detta mest troligt beror på 132

att planeringsprocessen ofta tar ett pragmatiskt synsätt på hållbar utveckling.  133

 
Behovet av att ställa om till en hållbar utveckling uppmärksammas i ÖP men varken den 
sociala eller ekologiska delen ses som tillräckligt problematiska för att dessa skall få ett stort 
utrymme i planeringen. Istället ses den ekonomiska delen eller främst tillväxt som lösningen 
på att lyckas med hållbar utveckling, vilket är samma slutsats som Hopwood et al. har 
kommit fram till i sin forskning att statliga verksamheter ofta har denna syn.   134

 
När vi genomförde innehållsanalysen och jämförde dem med sfär- och systemmodellen 
kunde vi konstatera att i vår tolkning av ÖP är det den ekonomiska dimensionen som får mest 
tyngd och sätter en gräns för hur mycket kommunen kan växa och utvecklas, alltså måste den 
ekonomiska dimensionen främjas för att samhället skall kunna växa för att uppnå “Vision 
Livskvalitet Karlstad 100 000-[...].”  Den ekologiska dimensionen existerar inte för att sätta 135

gränser för hur samhället skall växa utan snarare för att verka som ett styrmedel för hur 
samhällets tillväxt skall gå till. De flesta naturvärden som benämns i ÖP har sin främsta 
utgångspunkt att främja en attraktionskraft för den konkurrenskraftiga arbetskraften vilket 
kommer främja den ekonomiska dimensionen och samhället utvecklas.  
 
Vår slutsats är därmed att Karlstads kommuns uttryck av hållbar utveckling i sin ÖP är 
jämförbar med en omvänd systemmodell (figur 5). Betraktas den “graf på tolkningar av 
hållbar utveckling” (figur 1) placerar vi Karlstads kommun strax vänster om EU.  
 
 

 
 

132 Persson, C., Deliberation or doctrine? Land use and spatial planning for sustainable development 
in Sweden, 2013. s. 309. 
133 Persson, C., Deliberation or doctrine? Land use and spatial planning for sustainable development 
in Sweden, 2013. s. 309. 
134 Hopwood, B., Mellor, M. & O’Brien, G., Sustainable Development: Mapping Different Approaches, 
2005. s. 48-49. 
135 Karlstads kommun, Översiktsplan 2012, 2012. s. 8. 
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Figur 5. Omvänd systemmodell. Den vänstra är vår tolkning av hållbar utveckling i Karlstads kommuns ÖP, medan den 
högra är systemmodellen. 
Källa: Egen källa 2019. 

 
Fråga två var: 
 

2. Hur har dessa hållbarhetsvärden implementerats i verkligheten? 
 
Generellt har ÖP ett vagt och generellt förhållningssätt till hållbar utveckling men det fanns 
exempel på konkreta handlingar och framförallt implementeringen av dessa i verkligheten. 
Något som Persson upptäckte i sin forskning var att hållbar utveckling ofta fungera som en 
positiv markör i ÖP mer än strategiskt förhållningssätt för att implementera faktiska 
lösningar.  Detta verkar även till viss del vara sant i våran undersökning, där exempelvis 136

hållbara energikällor blir mer en text än verklighet. Dock har vi förståelse att varje område 
skiljer sig och anpassningar för varje område måste ske för att kunna förverkliga projekten. 
Vidare kan vi konstatera att det framförallt gjorts stora ansträngningar för att förverkliga 
hållbara resor samt möta behovet att bostäder där tonvikten ligger på att främja tillväxt. Dock 
som Hopwood et al. skriver är risken att tillväxt bara kommer öka mängden utsläpp och 
avfall vilket i slutändan ändå gör tillväxt ohållbart.  137

 
Vår slutsats är att hållbarhetsvärdena delvis har implementerats genom faktiska lösningar 
men i övriga fall förblir hållbarhetsvärdena slagord i dokumentet för att göra planeringen 
hållbar, vilket är samma slutsats som Persson kommit fram till.  138

 
  

5.1 Allmän diskussion 
 
Syftet med arbetet var att främst se hur Karlstads kommun uttrycker de tre olika 
hållbarhetsvärdena samt hur de implementerar dessa i verkligheten. Genom att göra 
observationer och en innehållsanalys med en analysmodell som vi själva konstruerat efter vår 
tolkning av hållbar utveckling blev det möjligt att få de svar vi eftersträvade och bibehålla ett 
fokus på vad vi letar efter. Problemen som kunde uppstå är att Karlstads kommun kan välja 
att inte ta med negativa aspekter i sin ÖP och vinkla dem till sin fördel. Detta ledde till att vi 
var tvungna att ha ett kritiskt öga i genomförandet av innehållsanalys för att inte fastna i alla 
positiva aspekter i kommunens ÖP. Det som hade kunnat göras bättre är främst att vi hade 
kunnat genomföra analyser av underdokument till ÖP samt detaljplaner till områdena vi 
observerade, främst för att få mer specifik information, men som tidigare nämnts gjordes inte 
detta eftersom det skulle ha blivit alltför brett. Vid utförandet av observationerna var det svårt 

136 Persson, C., Deliberation or doctrine? Land use and spatial planning for sustainable development 
in Sweden, 2013. s. 312. 
137 Hopwood, B., Mellor, M. & O’Brien, G., Sustainable Development: Mapping Different Approaches, 
2005. s. 40. 
138 Persson, C., Deliberation or doctrine? Land use and spatial planning for sustainable development 
in Sweden, 2013. s. 311-312. 
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att avgöra vissa indikatorer, exempelvis var det svårt att avgöra om villorna utnyttjar 
bergvärme eller sopsortering. Vidare hade även intervjuer eller enkäter kunnat användas för 
att få åsikter om vad människorna i området tycker, exempelvis bara för att vi anser att ett 
område har en god anknytning till en busslinje behöver inte människorna som lever där dela 
vår uppfattning. Vid val av teorier och tidigare forskning hade vi ett kumulativt antagande att 
de redan har tagit all tidigare forskning i beaktning och belyser samhällets gamla sanningar i 
nytt ljus. Problemet med detta var att vi inte kan bevisa att det faktiskt har gjort det. Sedan är 
det inte säkert att någon annan skulle få exakt samma resultat som oss även om de har samma 
metoder som oss, då våra tolkningar kan återspegla våra egna värderingar vid både 
innehållsanalys och observation. 
 
 

5.2 Vidare forskning  
 
Vi kan se flera ansatser till vidare forskning där ett av de intressanta är att undersöka närmare 
på de processer som lett fram till ÖP och dess innehåll, då ÖP är ett resultat av politiska 
viljor. Att undersöka hela kedjan från beslutet att ta fram en ny ÖP till implementeringarna i 
verkligheten och vad som formar dessa. Detta ligger även i tiden då en ny ÖP är på väg att 
arbetas fram. Denna typ av forskning kan leda fram till nya insikter gällande hållbar 
utveckling i ÖP. Går det att ha jämvikt mellan de tre hållbarhetsvärdena i planering och är det 
hållbart för en kommun att inte ha ekonomisk hållbarhet högst upp på agendan?  
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