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Förord                                                                                                                                                                                  

 

Idén till denna studie har uppkommit med anledning av författarnas bakgrund och relation till 

Sundbybergs kommun. Studien har genomförts under vårterminen 2019 vid Karlstads 

universitet. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Emil Olovsson för synpunkter och 

tips på studiens utformning. Vi vill även tacka vår intervjuperson för bidragande fakta och 

tankar under ett trevligt och intressant möte. Båda författarna har delat på ansvaret för att 

slutföra studien. Vi har under hela arbetets gång skrivit tillsammans och vi var båda 

närvarande under intervjun. Det är med andra ord mycket svårt att specificera vem som har 

gjort vad. Studien är utförd av två författare, som under studiens gång har diskuterats sig 

framåt. Vi valde att göra arbetet på detta sätt då vi kompletterar varandra både 

kunskapsmässigt samt uthållighetsmässigt.                                                                      
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Sammanfattning 

 

Hållbar utveckling är ett begrepp som innefattar en utveckling som tillgodoser 

hållbarhetsvärdena ekonomisk, ekologisk och social utveckling likvärdigt. Förtätning är ett 

sätt att planera städer, inte sällan med hållbarhetsargument. Förtätning är ett ord som är 

motsatsen till utglesning och innebär en process att förändra de redan existerande och 

bebyggda områdena. En kommun som tillämpar förtätning som strategi för planeringen, med 

just hållbarhetsargumentet är Sundbyberg. Kommunen är den till ytan minsta i Sverige och 

den mest tätbebyggda.  

 

Generellt tenderar det kommunala arbetet att lägga stort fokus kring de positiva aspekterna 

utan någon djupgående analys kring konsekvensbedömning. Studiens syfte har sin grund i att 

beskriva hur förtätning tillämpas i planeringen för Sundbyberg, och undersöka huruvida 

förtätning kan vara bidragande till en hållbar utveckling i Sundbyberg. Det huvudsakliga 

syftet är att utvärdera de centrala hållbarhetsvärden som anges som bakomliggande skäl till 

förtätning, samt konsekvenserna av förtätning. De teorier som har valts förklarar vilka 

konsekvenser förtätning medför för en hållbar utveckling.  

 

För att besvara syftet har empiri samlats i form av en kvalitativ innehållsanalys över 

Sundbybergs översiktsplan. Det har också genomförts en semistrukturerad kvalitativ intervju 

som ett komplement till innehållsanalysen. Intervjun var med en nyckelperson inom 

planeringen över Sundbyberg. Empirin visade på att det främsta skälet till ökad förtätning 

grundar sig i de positiva följderna som en sammanflätning av de olika stadsdelarna leder till. 

Detta skall visa sig med exempelvis minskad segregation, ökad tillgänglighet och 

resurseffektiva lösningar.  

 

Diskussionen analyserar det insamlade materialet med teorin. Den avslutande slutsatsen blev 

därefter att de positiva följderna av förtätningen överskrider de negativa och att det främsta 

fokuset är på den sociala hållbarheten. Dock kommer de närmsta åren i Sundbyberg innebära 

flera ombyggnationer. Detta kommer leda till förutsättningar som försvårar arbetet för ökad 

hållbar utveckling. Trots detta är den långsiktiga förtätningsprocessen ett sätt för att främja en 

sådan utveckling. 

 

Nyckelord 

 

Förtätning, Social hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet, Ekologisk hållbarhet, Sundbybergs 

kommun  
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1.0. Inledning/Bakgrund 

 

Hållbar utveckling är ett begrepp som fick en internationell introduktion genom Brundtland 

kommissionen som år 1987 publicerade rapporten “Our common future”.1 Den 

grundläggande definitionen bakom hållbar utveckling utifrån kommissionen är ”development 

that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to 

meet their own needs”.2 Här bestämdes också att riktlinjerna för att hållbar utveckling skall 

gälla de tre värdena social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.3   

 

För att uppnå en hållbar utveckling av de tre värdena antog FN år 2015 en handlingsplan vid 

namn “Agenda 2030”.4 I dagens arbete för en hållbar utveckling skriver regeringskansliet i en 

debattartikel att en del av ansvaret ligger hos kommunerna och landstingen.5 Detta då 

kommunerna i Sverige har monopolet över planeringen av sin egen kommun, vilket 

underlättar för att implementera arbetet med “Agenda 2030”. Det lokala självstyret ger goda 

förutsättningar för att hitta en balans mellan ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.6  

 

Att uppnå en hållbar utveckling i en kommun är komplicerat. Inom studiens fall Sundbyberg 

tillämpas förtätning som en planeringsstrategi för att öka hållbarheten. Förtätning är ett 

begrepp som också kan kallas för sammanbyggnad eller intensifiering. Det är en process som 

i allmänhet innebär en förändring av redan existerande och bebyggda områden. Med andra 

ord är det en process för att motverka en utglesning av kommunen.7 Utglesning är ett ord som 

ofta förekommer som ett motsatsord till förtätning. Den förändring som förtätning innebär är 

ett omtalat ämne inom stadsplaneringen,8 inte minst när det handlar om dess funktion för en 

hållbar utveckling. En ökad hållbarhet med förtätning innebär inte enbart en process för att 

bygga bort bostadsbristen i form av fysisk täthet. Det måste exempelvis finnas möjlighet för 

arbete, fritid och transportmöjligheter, för att uppnå en god stadsmiljö.9 Därför blir frågan 

aktuell om hur mycket en stad kan förtätas innan hållbarhetsvärdena försämras? 

 

Sex kilometer nordväst om Stockholm ligger Sundbybergs kommun, vilken med sina 9 

kvadratkilometer till ytan är den minsta kommunen i Sverige. Under 2018 översteg 

invånarantalet 50 000 vilket också gör Sundbyberg till den mest tätbefolkade kommunen.10 

Det är intressant att undersöka hur förtätningen i Sundbyberg tillgodoser hållbar utveckling, 

främst för att det är den mest tätbefolkade kommunen. Sundbyberg kan därefter bli ett gott 

                                                
1 Adams, W. M., Green development, environment and sustainability in a developing world, 3rd ed., Routledge, 

New York, NY, 2009. S.5. 
2 Ibid. S.5. 
3  Johansson Birgitta & Orrskog Lars, Att bygga ett hållbart samhälle, 1. uppl., Natur och kultur, Stockholm, 

2002. S.11. 
4 Regeringskansliet. Agenda 2030 delegation - Om agendan. (u.å.) 
5 Regeringskansliet. Shekarabi Ardalan, Lövin Isabella. “Agenda 2030 visar vägen till en hållbar värld!”, 2018 
6 Ibid. 
7 Burton Elizabeth. The Compact City: Just or Just Compact? A Preliminary Analysis. Urban Studies, Vol. 37, 

No. 11, 1969–2001, 2000 s.1969.  
8 Boverket, Rätt tätt en idéskrift om förtätning av städer och orter. Karlskrona: Boverket, 2016, s.7.  
9 Boverket, “Hantera Växande Stadsregioner”. (u.å) 
10 Sundbyberg Stad, “Kommunfakta”. 2019. 
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exempel på vilka konsekvenser förtätning kan medföra. Kommunen beräknar på en ytterligare 

befolkningsökning och prognosen under mars år 2019 pekar mot en befolkning på över 70 

000 invånare år 2033. Det planeras att byggas totalt 13 000 nya bostäder fram till år 2032.11 

Med denna utveckling framhäver kommunen i sin översiktsplan att arbetet med förtätningen 

av kommunen kommer att öka.12 Översiktsplanen är ett handlingsdokument som omfattar 

kommunens yta och skall verka som ett planeringsunderlag för hanteringen av mark och 

vattenresurser.13 

 

1.1. Syfte  

 

Föreliggande uppsats har som syfte att redogöra hur Sundbyberg tillämpar förtätning i 

planeringen samt undersöka huruvida förtätning kan vara bidragande till de ekonomiska, 

sociala och ekologiska hållbarhetsfaktorerna i Sundbyberg. Det huvudsakliga i studien är att 

utvärdera vilka centrala hållbarhetsvärden som anges som bakomliggande skälen till 

förtätning. Studien skall utföras genom en analys av Sundbybergs översiktsplan ”Sundbyberg 

2030” och som ett komplement till detta skall en intervju genomföras med en nyckelperson 

över planeringen i Sundbyberg. 

 

1.2. Problemformulering  

 

Förtätning har i dagens samhällsplanering kommit att bli synonymt med hållbarhet. 

Kommuner marknadsförs med hållbarhetsargument vilket ofta innefattar funktionsblandade 

miljöer med närhet till service, kommunikation och natur. Samtidigt tenderar mycket av det 

kommunala planarbetet att fokusera på de positiva aspekterna utan någon djupgående analys 

kring konsekvensbedömning.14 Förtätning av städer medför ofta stora utmaningar. 

Grönområden riskerar att exploateras och istället ge plats för nya bostäder, i brist på 

markområden tenderar priserna på bostäder och hyror att öka i innerstaden. Detta kan bidra 

till utsatthet och en social ojämlikhet. Urbanisering har genom historien blivit synonymt med 

trångboddhet och ohälsa varför det i dagens planering är viktigt att beakta begränsningar 

kring hur tätt en stad kan bebyggas. Detta tillsammans med våra egna reflektioner och 

funderingar har lagt grunden för vår studie. 

 

1.3. Frågeställningar  

 

- Vilka är de främsta skälen till förtätning ur ett hållbarhetsperspektiv inom 

Sundbybergs översiktsplan?  

 

- Hur bidrar förtätning till hållbar utveckling i Sundbybergs kommun?  

 

 

                                                
11 Sundbyberg Stad “Befolkning”. 2019. 
12 Sundbyberg Stad “Sundbyberg 2030 – urbant och hållbart”. 2018. S15. 
13 Nyström, J & Tonell, L. Planeringens grunder: en översikt, 3., uppl., Studentlitteratur: Lund, 2012. S. 196. 
14 Forsberg Gunnel (red.) Samhällsplaneringens teori och praktik, Liber: Stockholm. 2019. S.200. 
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1.4. Avgränsningar  

 

Studien är geografiskt avgränsad till att undersöka förtätning i Sundbyberg. Omkringliggande 

kommuner som, Solna, Stockholm eller Sollentuna kommun kommer inte att undersökas. 

Studien fokuserar på Sundbyberg av den anledning att det är en kommun där stor 

befolkningstillväxt sker på en liten yta. Sundbyberg arbetar aktivt med förtätning och 

begreppet har en central roll i kommunens översiktsplan. Begreppet hållbar utveckling har 

flera olika definitioner och för att minska risken för otydlighet har vi begränsat oss för en 

definition. Denna definition utgår från Brundtlandsrapporten och redovisas i kapitel 2. 
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2.0. Teoretiskt ramverk 

 

I detta kapitel kommer vi framföra teorier och tidigare forskning som är kopplat till hållbar 

utveckling och förtätning. Vår förförståelse av hållbar utveckling är att samtliga tre 

hållbarhetsvärdena måste beaktas likvärdigt. Kan förtätningen i Sundbyberg främja en hållbar 

utveckling där det råder en jämn balans mellan de tre olika hållbarhetsperspektiven? Får vissa 

värden stå tillbaka i en expansiv kommun med hög befolkningstillväxt?15 Nedan presenteras 

tidigare forskning under rubriken 2.1 och teori under 2.2. 

 

2.1. Tidigare forskning 

 

Den tidigare forskning som studerats är relevant för relationen mellan förtätning och 

hållbarhet, dock fanns det utrymme för oss att studera ett specifikt fall med Sundbyberg. Ett 

specifikt fall där i princip hela kommunen förtätas och befolkningsökningen är hög. Nedan 

presenteras tre artiklar med olika synsätt på förtätning som hållbar utveckling.  

2.1.1. Growing cooler 

 

Artikeln Growing cooler16 utgår från en positiv inställning till förtätning som 

stadsplaneringsideal. Detta genom att påvisa hur en god samhällsplanering och tätare 

bebyggelse skapar bärkraftiga miljöer för invånare och ökar möjligheten till att skapa god 

social sammansättning. Utvecklingen skall ske genom en funktionsblandad bebyggelse i nära 

anslutning till arbete, butik och bostad. Genom detta ökar förutsättningar för invånare att 

integreras i samhället vilket skapar positiva värden för den sociala hållbarheten. I artikeln 

beskriver författarna hur förtätningen även reducerar kostnaden för att upprätthålla en god 

infrastruktur. Detta genom att nyttja befintliga avloppssystem, vägar och vattenförsörjning i 

städerna. 

2.1.2. Growing cities sustainably 

 

Artikeln Growing cities sustainably17 har en kritisk utgångspunkt till hur förtätningen som 

planeringsideal skall vara framskridande för att uppnå framtidens hållbara städer. Artikeln 

handlar om hur dagens stadsutveckling saknar tillräcklig påverkan för att reducera 

utsläppsnivåerna av koldioxid i städerna. Således kan en förtätning istället medföra negativa 

konsekvenser i form av trängsel och trångboddhet vilket får en negativ inverkan på den 

sociala hållbarheten. Författarna beskriver hur förtätningen kan medföra stora påfrestningar 

för stadsutvecklingen och snarare reducera de sociala och ekologiska hållbarhetsaspekterna än 

att gynna dem. En hållbar stadsutveckling skall istället baseras på en digitaliserad utveckling 

med stöd av grön teknik. 

                                                
15 Nyström & Tonell. Planeringens grunder: en översikt. S. 267. 
16 Reid Ewing, Keith Bartholomew, Steve Winkelman, Jerry Walters,Don Chen,Barbara McCann and David 

Goldberg. Growing Cooler: The Evidence on Urban Development and Climate Change. Urban land Institute. 

Chicago 2007. 
17 Marcial H. Echenique. Anthony J. Hargreaves, Gordon Mitchell & Anil Namdeo. Growing cities sustainably. 

Does urban form really matter. 2012. 
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2.1.3. Small is green? 

 

I den akademiska tidskriften Land use policy publiceras artikeln Small is green?18 som 

undersöker förhållandet mellan stad och hållbar konsumtion. Resultatet visar på att invånares 

miljöhänsyn till minskad energianvändning, avfallshantering och hållbara transportsätt inte är 

relaterat till hur tätt de bor. Invånare som lever i kompakta städer är inte mer benägna att köra 

mindre bil eller minska energikonsumtionen som ett medel för att mildra deras miljöpåverkan. 

I artikeln diskuteras konsekvenserna för fysisk planering och utformning av den byggda 

miljön och dess inverkan på hållbar konsumtion, samt spänningen mellan förtätning och 

grönområden. 

 

2.2. Begreppet hållbar utveckling 

 

Brundtlandsrapporten hade som premiss att i första hand ta hand om den ekonomiska 

tillväxten som sedan skulle leda till en förbättring av människors sociala situation. Efter det 

skulle det vara möjligt att jobba med bevarandet av ekologin.19 I första hand är hållbar 

utveckling ett politiskt begrepp som det finns många kritiska åsikter om. Det har från olika 

perspektiv diskuterats om det är möjligt att genomföra konceptet. Denna kritik riktar sig 

delvis mot de grundläggande förutsättningarna för de globala miljöproblemen. Kritiken riktar 

sig även mot den tanken att dessa problem skall kunna lösa en social utveckling som främst 

syftar till ekonomisk tillväxt.20 

2.2.1. Praktiskt arbete 
 

Den svenska regeringen har beslutat sig för att anta en strategi för levande städer – en 

sammanhållen politik för hållbar stadsutveckling. Strategin innehåller bland annat det 

övergripande målet att hållbara städer ska vara inkluderande och ha tillgängliga stadsmiljöer 

som erbjuder alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. Närhet gör att det är enkelt att 

leva sitt vardagsliv och ta sig fram med hållbara transporter som exempelvis gång och cykel. 

Det kan alltså underförstått förespråka förtätning av städer. En helhetssyn i planeringen 

tillsammans med smarta lösningar skall bidra till städer där människor kan leva klimatsmart, 

hälsosamt och tryggt.21 

 

 

 

  

                                                
18 Alex Y. Lo. Small is green? Urban form and sustainable consumption in selected OECD metropolitan area. 

University Of Hong Kong. 2015. Land use policy. Volym. 54. (2016) S. 212 – 220. 
19 Adams, W. M., Green development, environment and sustainability in a developing world, 3rd ed., Routledge, 

New York, NY, 2009. S.74. 
20 Malbert, Björn. Swedish Planning Towards Sustainable Development. PLAN, The Swedish Journal of 

Planning. 1997, S.68. 
21 Sveriges riksdag. Strategi för levande städer-Politik för en hållbar stadsutveckling. [Stockholm: Sveriges 

riksdag, 2017] S. 5. 
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2.3. Den blandade staden 

 

Den blandade staden avser en tät bebyggelse med varierad stil och funktion som resulterar i 

närhet mellan ett växlande folkliv och olika verksamheter.22 Den blandade staden är alltså en 

fråga om stadsmiljö och de offentliga rummen men också tillgängligheten till staden. 

Avstånden mellan olika funktioner i staden är korta, vilket ökar möjligheten för närhet till 

andra funktioner än bara sin bostad. Det finns offentliga rum som alla kan vistas i och den 

blandade staden erbjuder möjligheter att både arbeta och leva i samma kommun. Detta bidrar 

till att staden är befolkad dygnet runt, vilket ökar både tryggheten och säkerheten. Det är en 

väsentlig kvalitet med blandstaden.23 I många fall sker förtätning med avsikten att blanda 

bebyggelsen. Det kan visa sig genom en omvandling av exempelvis gamla markområden som 

tidigare använts för industrier, hamnområden och parker.24 

 

2.4. Förtätning som hållbar utveckling 

 

Under de senaste årtionden har planeringen styrts av ekonomiska och politiska viljor, målet 

har varit att skapa en tät urban miljö, detta för att öka tillgängligheten och motverka 

utglesning.25 Det är svårt att avgöra om förtätade områden är mer hållbara än andra områden. 

Anledningen till detta är att det är just livsstilen som avgör graden av hållbarhet.  

 

De urbana hushållen kan ha en hög miljöpåverkan, då närhet till service kan leda till 

överkonsumtion. Det kan också exempelvis bidra till att invånarna i staden upplever att de 

måste undkomma den täta staden under ledighet, för att ta bilen till landställen eller flyga till 

andra länder.26 En anledning till att planerare förespråkar förtätning ur ett hållbart perspektiv, 

är att det är motsatsen till utglesning. Att bo i utkanten av staden anses generellt vara ett 

mindre hållbart sätt att leva, så den täta staden är ett motstånd mot detta.27 Vid förtätning och 

hållbarhet är det viktigt att göra rätt prioritering vid exploatering av olika ytor. Om det sker på 

till exempel grönområden, bör det utvärderas om det kan vägas upp med något annat 

miljövänligt, såsom att fler använder cykeln eller åker kollektivt.28  

2.4.1. Social hållbarhet  

 

Begreppet social hållbarhet handlar om identitet, platskänsla, sociala nätverk och socialt 

kapital. Den sociala hållbarheten som ett samhällssystem är ett perspektiv som fokuseras på 

platsen. Det handlar om hur samhället som en kollektiv enhet skall fungera, det kan visa sig 

                                                
22 Bellander, Gunilla. Blandstaden - Ett planeringskoncept för en hållbar utveckling? Boverket. 2005. s.9. 
23 Ibid. s.9 – 10. 
24 Forsberg. Samhällsplaneringens teori och praktik. S.200. 
25 Ståhle, Alexander. Compact sprawl. Exploring public open space and contradictions in urban density. 

Doktorsavhandling. KTH. Architecture and the built Environment. 2008, s.11. 
26 Forsberg. Samhällsplaneringens teori och praktik. S.200. 
27 Neuman, Michael. The Compact City Fallacy. Journal of Planning. Education and Research 25:11-26. S.16. 
28 Boverket, Rätt tätt. En idéskrift om förtätning av städer och orter. S.7. 
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genom att utveckla sociala relationer och miljöer som är trygga. Detta måste beaktas både på 

lokal nivå samt i kommunen som helhet, för att det skall vara långsiktigt hållbart.29 

 

Inom ramen för en social hållbarhet främjar en tät och blandad stad en interaktion och tolerans 

mellan människor. Vanligtvis finns det ett rikt och omväxlande socialt liv utanför hemmet. 

Den täta och blandade bebyggelsen ökar antalet aktörer i verksamheter och i de socialt 

definierade rummen, exempel på detta kan vara gator och torg.30 Fler människor inom ett 

område ökar chanserna för att det skall upplevas som tryggt. Utformningen av trafiksystemet 

samt innehållet i bebyggelsen skall också bidra till tryggheten.31 Förtätning är också viktigt i 

det avseende att de kan ge ökad mångfald, levnadsförhållande samt säkerhet.32  

2.4.2. Ekonomisk hållbarhet  

 

Ekonomisk hållbarhet är ett svårdefinierat begrepp då det råder delade uppfattningar kring 

vad det innebär. Begreppet har sin teoretiska utgångspunkt kring två olika riktlinjer. Det 

första handlar om att ekonomisk utveckling skall likställas med de sociala och ekologiska 

värdena. Således skall inte en ekonomisk tillväxt kunna ske på bekostnad av de andra 

värdena. Den andra inriktningen på ekonomisk hållbarhet handlar om tillväxt. Här definieras 

snarare ekonomisk hållbarhet som ekonomisk tillväxt i kommuner.33 

 

Kommunal tillväxt genom förtätning skapar förutsättningar för ökad attraktivitet och 

hållbarhet. Detta genom exempelvis goda kommunikationer som skapar tillgänglighet för 

invånare och möjlighet till alternativa färdmedelsval och rörelsemönster. Förtätning bidrar till 

att skapa ökad produktivitet, konsumtion, distribution och innovation. Det ökar också 

möjligheter för blandade bostadsmiljöer samt god infrastruktur. Vilket också har god inverkan 

på invånares hälsa och välbefinnande.34 35 

2.4.3. Ekologisk hållbarhet 

 

Människor är beroende av närhet till grönska och natur. Det måste finnas ett möte med 

grönytor i närheten till exempelvis arbetsplatsen, hemmet och cykelstråk.36 En tät stad kan 

vara en möjlighet att möta människors behov av närhet till grönområden.37 Parker ses som det 

optimala för att främja social hållbarhet, vilket påvisar att dessa värden i hög grad går ihop 

                                                
29 Forsberg. Samhällsplaneringens teori och praktik. S.78–80. 
30 Bellander. Blandstaden - Ett planeringskoncept för en hållbar utveckling? S.49. 
31 Larsson Anita, Jalakas Anne. Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett genusperspektiv. Lund: 

Studentlitteratur AB. 2008. S.126. 
32 Boyko, C. & Cooper, R. Clarifying and re-conceptualising density. Progress In Planning. Vol. 76, No.1. 2011. 

S.11. 
33 Nordh, Nina. Hållbarhetsforum. Lunds Universitet. Vad är hållbarhet? 2018. 
34 Boyko & Cooper. Clarifying and re-conceptualising density. S.12. 
35 Campbell Scott. Green cities, growing cities, just cities? Urban planning and the American Planning 

Association. Journal of the American Planning Association; 1996; 62, 3. S.297.  
36 Olsson Titti. et al. Människans natur, det grönas betydelse för vårt välbefinnande. Byggforskningsrådet, 

Stockholm 1998. S.259. 
37 Berntsson Viveca (red.) Stadsplanera istället för trafikplanera och bebyggelseplanera, Boverket. Karlskrona. 

2002. S.257. 
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med varandra.38 Vid förtätning tenderar många kommuner att exploatera med tanken att det 

redan finns mycket grönområden.39 Därför är det den bostadsnära naturen som ofta riskerar att 

exploateras.40 För att undvika exploatering av natur och istället bespara på mark och 

energianvändningen bör förtätning ske vid redan befintlig infrastruktur. Detta kan således leda 

till kortare avstånd till olika kommunikationer vilket sammantaget bidrar till en positiv 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet.41   

 

  

                                                
38 Nyström & Tonell. Planeringens grunder: en översikt. S. 132. 
39 Forsberg (red.) Samhällsplaneringens teori och praktik. S.200. 
40 Ståhle, A. Compact sprawl. Exploring public open space and contradictions in urban density. S.194. 
41 Barnett, J. Towards a systems theory of city design. I Haas, T. (red.) Sustainable Urbanism and Beyond. New 

York: Rizzoli International Publications, 2012. S.175–179. 
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3.0. Metod 

 

Detta kapitel redogör den metod vi valt för insamling av material. Vidare motiveras varför 

metodvalet är lämpligt, samt kritisk diskussion om det kunde gjorts på annat sätt. 

 

3.1. Fallstudie  

 

Vår studie är av vad David definierar som en fallstudie. Studien grundar sig i syftet av att 

undersöka det specifika fallet Sundbybergs kommun. Denna studie kommer därmed inte få ut 

ett generaliserat resultat vilket är en nackdel då den inte kan tillämpas i andra sammanhang. 

Slutligen skall dock det empiriska kapitlet noggrant kunna se studien med ytterligare 

perspektiv.42 

 

3.2. Kvalitativ Innehållsanalys 

 

Vi har valt en innehållsanalys för att på djupet kunna granska Sundbybergs översiktsplan då 

det underlättar för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Denna metod ligger till 

grund för att besvara vår första frågeställning: “Vilka är de främsta skälen till förtätning ur ett 

hållbarhetsperspektiv inom Sundbybergs översiktsplan?” Detta har vi gjort genom att försöka 

finna tecken på kopplingar mellan hållbar utveckling och förtätning, samt vilka konsekvenser 

förtätning medför.  

  

Innehållsanalysen gick till på det sättet att vi markerade ordet “förtätning” och “täta” varje 

gång det förekom. Vi gjorde sedan en tolkning av begreppet utifrån dess möjliga innebörd av 

de omkringliggande sammanhangen. Det kommunala dokument som vi valt att analysera är 

ett icke - reaktivt material. Texter till skillnad från människor visar inte liknande reaktioner av 

att vara en del av forskningen.43  

 

Widén skriver att det finns tre olika kategorier som går att använda sig av vid kvalitativ 

innehållsanalys. Den andra kategorin riktar fokus på textens språk och dess innebörd.44 Vår 

uppsats har som syfte att undersöka relationen mellan hållbarhet och förtätning, vilket innebär 

att vi valt denna kategori för att analysera det insamlade materialet. Genomgående har vi ställt 

frågan; om förtätning kan främja en hållbar utveckling där det finns en balans mellan de tre 

olika hållbarhetsperspektiven. Eller är det så att vissa värden får stå tillbaka i en expansiv 

kommun med hög befolkningstillväxt?45  

  

                                                
42 David, Matthew & Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016. 

S.149 
43 Ibid. S.163. 
44 Widén, Per. Handbok i kvalitativ analys, Andreas Fejes, Robert Thornberg (red). Malmö: Liber AB, 2009. 

S.177–179. 
45 Forsberg Gunnel. Planeringens utmaningar och tillämpningar, 2 uppl. Liber: Stockholm. 2016. S. 267. 
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3.2.1. Urval 

 

Översiktsplanen för Sundbyberg ”Sundbyberg 2030”46 är vald då det utgör en grundläggande 

handling i det kommunala arbetet. Dokumentet är särskilt relevant i vår studie då den 

beskriver den önskvärda utvecklingen av framtidens Sundbyberg och vilka visioner och 

utmaningar som finns i det kommunala arbetet. Dokumentet beskriver också hur kommunen 

skall arbeta för att uppnå en ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet samt hur delar av 

Sundbyberg kommer att förtätas.47 

 

I Sundbybergs översiktsplan skriver de “I hållbarhetsbedömningen redovisas 

intressekonflikterna mer utförligt och med en hänvisning om vilka avvägningar som behöver 

göras och vad som behöver behandlas i kommunens fortsatta planering”48. Detta har gjort att 

vi också har valt att studera hållbarhetsbedömningen av översiktsplanen för Sundbyberg 

2030.49 Hållbarbetsbedömningen är som ett kompletterande verktyg vid granskningen av 

översiktsplanen. Detta är särskilt relevant då studien tar sin utgångspunkt kring hur 

Sundbybergs kommun tillämpar de sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsvärdena 

genom förtätning som planeringsstrategi.  

3.2.2. Tematisering  

 

De centrala teman som har varit utgångspunkt för analysen av Sundbybergs översiktsplan är 

nära kopplat till intervjuguiden (se bilaga 1). Dessa skall verka som underliggande teman till 

ämnet social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet samt förtätning för att analysera och hitta 

centrala delar vid insamlandet av empiri. Dessa teman är: 1. Förtätning för att öka 

hållbarheten. 2. Viktiga värden för en ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 3. Positiva 

och negativa effekter av förtätning. 4. Utmaningar med förtätning. 

 

3.3. Kvalitativ Intervju 

 

Den kvalitativa intervjun är ett kompletterande element till vår innehållsanalys för att besvara 

vår andra frågeställning: “Hur bidrar förtätning till hållbar utveckling i Sundbybergs 

Kommun?” Intervjun utfördes på ett semi-strukturerat sätt, där de centrala frågorna utifrån 

studiens syfte och frågeställningar låg till grund för intervjun. Detta utgick från att vi innan 

intervjutillfället hade läst och bildat vår egen tolkning av de texter vi valt i 

innehållsanalysen.50 Semi-strukturerad intervju innebär att den i hög grad var strukturerad 

men frågorna var öppna och halvt standardiserade. Frågorna varierade beroende på de 

omkringliggande omständigheterna samt de specifika egenskaperna intervjupersonen 

                                                
46 Sundbyberg Stad. “Översiktsplan 2030 - Urbant och Hållbart”. 2018. 
47 Ibid. 
48 Ibid. S.95. 
49 Sundbyberg Stad. Hållbarhetsbedömning Sundbyberg. ”Översiktsplan 2030 – urbant och hållbart.” 2018. 
50 David, Matthew & Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod. S.114. 
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besitter.51 Med den induktionella ansatsen fick vi större insikt om hur en person med kunskap 

kring ämnet förtätning resonerar kring dess relation till hållbarhet.52  

3.3.1. Urval 

 

Intervjun utfördes med en person med kunskap inom området hållbarhet och planering av 

Sundbybergs kommun. Detta innebär att vi har gjort ett icke-sannolikhetsurval, där vi 

selektivt valt ut en person utifrån vår egen kunskap om ämnet.53 Personen anser vi 

kunskapsmässigt lämpa sig bra för att bli intervjuad. 

3.3.2. Tematisering  

 

Resultatet av det insamlade materialet från intervjun har utgångspunkt i olika teman. De 

teman som används är: 1. Förtätning för att öka hållbarheten. 2. Viktiga värden för en 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 3. Positiva och negativa effekter av förtätning. 

4. Utmaningar med förtätning. Dessa teman kan ses som underteman till vår intervjuguide. 

 

3.4. Metodkritik  

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ studie. Anledningen till detta är att 

frågeställningarna och syftet som studien behandlar, lämpar sig bäst till att förstå människors 

sätt att resonera och reagera. En kvantitativ studie kunde möjligtvis gett en generell bild av 

hur känslan är kring förtätning och fått fram ett resultat på hur många som har en positiv eller 

negativ inställning. Detta anser vi tappar syftet med studien om förhållandet mellan hållbarhet 

och förtätning i Sundbyberg.54 

 

Den kritik som går att ställa mot denna metod för vår kvalitativa forskning är huvudsakligen 

tillförlitligheten och objektiviteten. Detta eftersom studien inte går att upprepa på exakt 

samma sätt. Studien grundas i våra egna tolkningar, förståelser samt urval i det som 

undersöks.  

  

En kvalitativ forskningsmetod innebär att inte all data kan framställas och redogöras, dels på 

grund av att det har en stor mängd data som skall grundas på ett antal ord, med definierade 

begrepp. Följden av detta är att vi aktivt gjort ett val av data som skall framställas utifrån vad 

vi anser vara mest betydelsefullt för studien. Den data som samlats in fungerar på det sättet att 

illustrera något som redan bevisats och av den orsaken att all data inte redogörs kan läsaren 

inte veta om det framförs på ett objektivt sätt.55  

                                                
51 Trost Jan, Kvalitativa intervjuer, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010. s. 42.  
52 David, Matthew & Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod. S.94. 
53 Ibid. S.197. 
54 Trost, Kvalitativa intervjuer. S.31 - 32. 
55 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

3., rev. och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016. S.407 & S.418. 
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3.4.1. Validitet och reliabilitet 

 

För att kunna styrka vår data krävs det att resultaten präglas av validitet och reliabilitet. 

Validitet handlar om studiens relevans och giltighet, det vill säga hur relevant 

datainsamlingen är för våra frågeställningar.56 Genom att vi har gjort en kvalitativ intervju 

ökar vår validitet. Intervjun har medfört att vi gjort ändringar under arbetets gång och tillåtit 

respondenten beskriva vad hen bedömer som viktigt att säga ifall vi missat något. Validiteten 

av innehållsanalysen kan sägas vara god då vårt empiriska kapitel innehåller ett kommunalt 

dokument över planeringen. Detta dokument är skrivet av personer som beslutar över hur 

Sundbybergs framtid skall se ut. Med den anledningen att innehållsanalysen grundar sig i 

välkända ord inom planering kan det sägas att en del av forskningen går att göra 

generaliserbar.57 

 

Reliabilitet i studien handlar om precision och påtaglighet. Vid en kvalitativ datainsamling 

går det, som tidigare nämnt i metodkritiken, att ifrågasätta på vilket sätt data har tolkats. Det 

finns en risk att respondenten påverkas av situationen vid en intervju, vilket kan medföra att 

respondenten säger saker som hen inte menar. Av praktiska skäl föreslog vi för respondenten 

att göra intervjun på hens arbetsplats. Dock fick respondenten välja en lämplig miljö inom 

arbetsplatsen. Anledning till detta är att det framställs av Trost som rimligt att låta 

intervjupersonen bestämma plats för intervjun, då hen valt att ställa upp på intervjun.58 

Respondenten accepterade att bli inspelad vilket underlättade för oss att transkribera 

materialet, vilket ökar reliabiliteten i vår data då vi noggrant kunnat lyssna om intervjun.59 

Vidare bygger vår analys på en jämförelse med de svar vi fått av den kvalitativa intervjun 

med Sundbybergs översiktsplan vilket har underlättat för att kunna dra slutsatser. Den 

kvalitativa intervjun har således använts som ett kompletterande element för att utöka eller 

verifiera innehållsanalysen. 

 

3.5. Etik 

 

Vid den kvalitativa intervjun blev respondenten informerad att deltagande sker frivilligt och 

inte är ett tvång. Vi informerade respondenten före intervjun om uppsatsens syfte och i vilka 

sammanhang vi kommer använda uppgifterna. Innan vi satte på inspelaren fick vi ett 

godkännande av personen och en underskrift på en samtyckesblankett. I samtycket ingår det, 

förutom att det är helt frivilligt, också att personen, när som helst kan avbryta intervjun.60 I 

det informerade samtycket beskrev vi också att alla uppgifter som vi får, kommer behandlas 

på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. När studien är klar och godkänd 

kommer uppgifterna att förstöras.61 Den kvalitativa innehållsanalysen har inte inneburit någon 

                                                
56 David, Matthew & Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod. S.33. 
57 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 2008. S.36. 
58 Trost, Kvalitativa intervjuer. S.65–66. 
59 Ibid. S.75. 
60 David, Matthew & Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod. S.54.55. 
61 Ibid. S.55–56. 
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kontakt med informanter eller andra individer och av den orsaken har det inte behövts ett 

informerat samtycke. 

 



18 

4.0. Empiri  

 

I detta kapitel redovisas den empiri som samlats in från den kvalitativa innehållsanalysen 

samt den kvalitativa intervjun. Svaren presenteras under följande teman, 1. Förtätning för att 

öka hållbarheten. 2. Viktiga värden för en ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 3. 

Positiva och negativa effekter av förtätning. 4. Utmaningar med förtätning. I nästkommande 

kapitel jämförs de svar vi fått in med teori och tidigare forskning. 

 

4.1. Kvalitativ Innehållsanalys 

 

I detta kapitel redovisas den kvalitativa innehållsanalysen av översiktsplanen för Sundbyberg 

2030. Analysen utgår från de centrala teman som studerats för att besvara studiens 

frågeställning: “Vilka är de främsta skälen till förtätning ur ett hållbarhetsperspektiv inom 

Sundbybergs översiktsplan?” 

 

Sundbyberg beskriver sin översiktsplan som det viktigaste strategiska dokumentet för den 

önskade utvecklingen i framtidens Sundbyberg. Framtiden i Sundbyberg beskriver de 

övergripande vara att fortsätta växa befolkningsmässigt samt förtätas.62 Sammanlagt återfanns 

ordet “täta” 32 gånger och “förtätning” 11 gånger i översiktsplanen. Detta påvisar endast 

begreppets omfattning inom översiktsplanen. I nedanstående teman återfinns i vilka 

sammanhang orden förekommer. 

4.1.1. Förtätning för att öka hållbarheten  
 

Den framtida visionen är att skapa en tätare och tryggare bebyggelse, genom att skapa en god 

sammanhållande struktur mellan de olika stadsdelarna. Kommunen skriver “Tät och 

stadsmässig bebyggelse med goda kollektivtrafikförbindelser innebär korta avstånd mellan 

bostad, arbete och vardagsservice och underlättar därmed vardagen för kommunens invånare 

[…]”63 Detta skapar förutsättningar för att öka den sociala sammansättningen mellan 

kommuninvånare. Sammanlänkningar av stadsdelarna skapar också goda förutsättningar för 

näringslivets framväxt i kommunen. Målet är att skapa nya arbetstillfällen samt en ökad 

tillgänglighet på service.64 

4.1.2. Viktiga värden för en ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet 
 

Sundbybergs kommun betonar vikten med förtätning och sammanslutning av stadsdelarna av 

nuvarande bebyggelse samt en ny sträcka av tvärbanan. De främsta värdena för en ekologisk 

hållbarhet bedömer vi vara, miljövänliga transportmedel, park och natur och vattentillstånd. 

För en social hållbarhet framställs tillgänglighet, trygghet, jämlikhet och jämställdhet som 

viktiga. Det ekonomiska framställs genom en belysning av de socioekonomiska skillnaderna 

inom kommunen. De vill också främja företagsamhet utan att skada de två andra värdena 

                                                
62 Sundbyberg Stad. ”Översiktsplan 2030 - Urbant och hållbart”. 
63 Ibid. S.95. 
64 Ibid. S.4. 
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samt värna om en demografisk balans. Kommunen skriver “I vissa delar av Sundbyberg finns 

funktionsuppdelade områden som delvis är avbefolkade kvällstid, vilket kan skapa otrygghet. 

Genom att kombinera arbetsplatser och handel med bostäder och andra servicefunktioner, 

skapas förutsättningar för ökad trygghet även i dessa områden. Parker, torg och platser för 

lek och spontanidrott i den täta strukturen bidrar också till en mer använd och därmed 

tryggare stadsmiljö”65 Detta påvisar i synnerhet en önskan om social hållbarhet, men också 

en ekologisk och ekonomisk. Dock är den huvudsakliga intressekonflikten i Sundbyberg 

mellan tillväxt i förhållande till tillgångar och förlusten av dessa. Den önskan som finns med 

en tät bebyggelse behöver exempelvis balanseras med de sociala och ekologiska värdena. 

Exempel på denna intressekonflikt är att förtäta inom och mellan stadsdelarna och samtidigt 

skapa goda boendemiljöer, utan buller samt närhet till natur.66 

4.1.3. Positiva och negativa effekter av förtätning 

 

Kommunen skriver att planeringen för att förtäta Sundbyberg kommer förbättra möjligheterna 

för att röra sig med cykel och fötter, men även mellan kollektivanslutningar. Detta skall ha 

positiva effekter på människors hälsa. Kommunen skriver följande “Genom att främja gång 

och användandet av cykel skapas möjligheter till lättillgänglig vardagsmotion och rekreation 

vilket kan bidra till positiva effekter för hälsan, med t.ex. lägre risk för fetma eller att utveckla 

högt blodtryck.”67 Kommunen vill bygga tätare, öka tryggheten samt bygga ihop stadsdelarna 

med varandra, detta ska skall öka antalet mötesplatser, gynna upplevelsen av trygghet, 

jämställdhet, social integration, ökat serviceutbud samt ge goda möjligheter för 

tillgänglighet.68 

 

Med fortsatt förtätning skriver kommunen att det möjliggör för kostnads-och resurseffektiv 

utveckling. Kommunen uttrycker sig följande “Tätare bebyggelsestrukturer med större 

befolkningsunderlag innebär att redan befintlig infrastruktur, som gator, fjärrvärme, 

kommunalt vatten och avlopp m.m. kan tas tillvara i hög grad”69 De framställs också att ökad 

befolkning kommer leda till kommunens ekonomiska utveckling. Dock kommer 

översiktsplanen inte innebära stora förändringar när det gäller kommunens inkomstprofil.  

 

Kommunen framställer att det är viktigt att främja människors hälsa, och därmed närhet till 

naturområden. Trots detta skriver kommunen att “Förtätning riskerar dock även att mindre 

grönområden/närnatur tas i anspråk, naggas i kanten eller försvinner. Det kan vara ytor för 

spontanidrott-/lek, vilket är ytor som kan ha stor betydelse för barn och ungdomar.”70 Det är 

tydligt märkbart i de centrala delarna i staden, att avstånden till natur blir längre, vilket kan 

minska människors motion. Det framgår att fortsatt förtätning kan medföra risker, att 

                                                
65 Sundbyberg Stad, ”Översiktsplan 2030 - Urbant och hållbart.” S.47. 
66 Sundbyberg Stad. Hållbarhetsbedömning Sundbyberg. ”Översiktsplan 2030 – urbant och hållbart.” S.5. 
67 Sundbyberg Stad, ”Översiktsplan 2030 - Urbant och hållbart.” S.96. 
68 Ibid. S.47. 
69 Ibid. S.96. 
70 Ibid. S.96. 
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miljöförhållanden kan bli sämre. Detta kan visa sig med ökade bullernivåer samt försämrad 

luftkvalitet, vilket är negativt för människors hälsa.71 

4.1.4. Utmaningar med förtätningen av Sundbyberg  

 

Förtätningen med en kompletterande bebyggelsestruktur medför nya utmaningar i kommunen. 

Med en tät bebyggelse och funktioner som utnyttjas av flertalet invånare så riskerar det att 

öka trängsel och otrygghet. Kommunen skriver att “Byggetableringar och trafikomläggningar 

blir än mer påtagliga på grund av stadens begränsade ytstorlek. Byggarbetsplatser kan 

innebära avstängda och tillfälliga transportvägar, etableringsytor, tung byggtrafik med mera 

vilket gör att både tillgänglighet och framkomlighet försvåras.”72 Det framställs som en stor 

utmaning att främja hållbarheten under denna byggnadsperiod och detta kommer både 

påverka den lokala och den regionala nivån. Dock bedöms syftet med byggandet 

sammanfattningsvis ha en positiv inverkan på människors hälsa.73 

 

Den ökande förtätningen ökar mängden hårda ytor. Kommunen menar att det “I mycket täta 

miljöer kan dagvattenhanteringen bli svårlöst på grund av den höga tätheten och en stor 

andel hårdgjorda ytor.”74 Detta tillsammans med ökad befolkning och förändrat klimat, 

medför en risk att kommunens vattenmiljöer påverkas negativt. Det kan vara svårt att lösa 

hanteringen av dagvattnet och kommunen skriver att det i framtida planering måste säkerställa 

att vattnet håller en god kvalitet.75  

 

  

                                                
71 Sundbyberg Stad, ”Översiktsplan 2030 - Urbant och hållbart.” S.16. 
72 Ibid. S.69. 
73 Sundbyberg Stad. Hållbarhetsbedömning Sundbyberg. ”Översiktsplan 2030 – urbant och hållbart.” S.5. 
74 Sundbyberg Stad, ”Översiktsplan 2030 - Urbant och hållbart.” S.79. 
75 Ibid. S.80. 
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4.2. Kvalitativ Intervju  

 

Nedan presenteras de svar vi fick från den kvalitativa intervjun. Intervjun utgår från de 

centrala teman som studerats för att besvara studiens frågeställning: Hur bidrar förtätning till 

hållbar utveckling i Sundbybergs Kommun? Svaren presenteras under rubrikerna 1. 

Förtätning för att öka hållbarheten. 2. Viktiga värden för en ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet. 3. Positiva och negativa effekter av förtätning. 4. Utmaningar med förtätning. 

4.2.1. Förtätning för att öka hållbarheten  

 

Här fick respondenten en fråga gällande hur hen ansåg att förtätning skall ske för att öka 

hållbarheten. Här redogjorde respondenten att förtätning ofta är ett sätt att sammanlänka 

stadsdelarna med varandra. Hen sade “[...]att förtäta liksom mellan områden så att man 

bygger ihop dom mer, de är nog svaret på det”.76 Hen nämnde att strategin är att bygga på 

tomma markytor som ligger mellan stadsdelarna som ett hållbarhets alternativ. Detta för att 

bidra till en integration i kommunen som gynnar en social hållbarhet. En viktig aspekt som 

respondenten nämnde behandlade utmaningen kring segregation i de olika stadsdelarna. 

Förtätning genom exempelvis en ny linjedragning av tvärbanan ska ha goda indikationer för 

att integrera invånare från olika stadsdelar i Sundbybergs kommun. 

 

Under denna fråga ställdes en följdfråga om vilka slags markytor som respondenten anser 

passar bäst för att förtätas. Respondenten förklarade att “det är ju också det där pusslet [...] 

vissa områden får man ju helt enkelt inte bygga på därför att det är upptaget av något 

annat”.77 Hen fortsatta förklara att kommunen är så pass liten, så att det inte finns så mycket 

yta att välja på. Hen menade att man verkligen vill hitta platser där förtätning skall bidra till 

en förbättring, utan att ta naturområden eller andra positiva upplevelsevärden i anspråk.  

4.2.2. Viktiga värden för en ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet 

 

Här fick respondenten en fråga gällande vilka värden som hen tycker var viktigast ur ett 

ekonomisk, ekologisk och socialt synsätt. Respondenten beskrev att ekonomin väldigt ofta är 

framträdande då det är avgörande kring om ett projekt kommer att kunna genomföras. Dock 

sa respondenten, “[...] Med den saken sagt så är ju inte det den viktigaste, i ett långsiktigt 

eller liksom övergripande perspektiv.”78 Hen beskrev fortsättningsvis att det långsiktiga och 

övergripande perspektivet ofta behandlar de ekologiska värdena. Detta genom utredningar och 

miljökonsekvensanalyser.  

 

Respondenten förklarade att de ekologiska hållbarhetsaspekterna har växt fram och fått ett 

större genomslag gentemot den sociala hållbarheten under de senaste femtio åren. Den sociala 

hållbarheten har halkat efter lite men har börjat komma tillbaka under de senaste fem till tio 

                                                
76 Intervjuperson. 2019-05-10. 
77 Ibid.  
78 Ibid.  
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åren. Detta genom exempelvis sociala konsekvensutredningar och barnkonsekvensanalyser 

med särskild beaktning mot Sundbybergs kommun. Respondenten förklarade även att 

kommunen idag ställer höga krav på byggherrar att bidra till den sociala hållbarheten vid 

byggnationer. Detta genom att exempelvis erbjuda arbetsmöjligheter och evenemang för unga 

invånare.  

4.2.3. Positiva och negativa effekter av förtätning 

 

Under denna fråga fick respondenten svara på hur förtätning har positiva samt negativa 

effekter på en hållbar utveckling. Hen förklarade att stadsdelar kan tendera att glida isär. Med 

förtätning berättade respondenten att det “[...] minskar ju transporter och dom här sakerna 

med allt samlat och man kan ta hand om mer. Istället för att ha tio olika stationer, kan man 

ha en stor, alltså sådana här saker. För att hårdra det lite, så är det ju så, att man tjänar in 

på det och det är ju både ekonomiskt och ekologiskt satt säga.”79 Fortsättningsvis förklarade 

respondenten problematiken med att stadsdelar glider isär och att det kan finnas ett rikt 

område och ett fattigt område bredvid varandra. Detta medför negativa effekter som 

polarisering och segregation. Respondenten beskrev att förtätning är ett sätt att fylla de 

tomrummen och bygga ihop stadsdelarna, vilket är bra för alla hållbarhetsfaktorer, men i 

synnerhet det sociala.  

 

De nackdelar som respondenter framhävde är att alla delar ur ett bygge inte alltid hänger med. 

Det kan exempelvis vara svårt att förutspå alla bitar som skall vara på plats, såsom förskolor i 

ett bostadsområde. Hen framhävde också att slitaget på de omkringliggande områdena ökar 

med fler antal människor på liten yta. “Saker håller inte länge när man förtätar. Det är svårt 

att få med i de ekonomiska kalkylerna. Man räknar oftast bara på sitt projekt.”80 Hen 

förklarade även att om det byggs för mycket på en gång, kan det leda till att människor växer 

upp på en byggarbetsplats. Det som ur ett långsiktigt perspektiv kommer bli väldigt bra, kan 

ta upp mot 10–15 år som “kan vara en hel uppväxt för någon”81 fortsättningsvis sade hen att 

“ibland måste man nog utveckla i lite mer lagom takt”.82 Det är många som drabbas på kort 

sikt, dels när det gäller framkomligheten, men också upplevelsen och välmående.  

4.2.4. Utmaningar med förtätningen av Sundbyberg  

 

Denna fråga handlade om vad respondenten ser för utmaningar med dagens och framtidens 

förtätning i Sundbybergs kommun. Respondenten beskrev utmaningar med att säkerställa 

behovet av olika resurser för det växande befolkningsantalet inom en god tidsram.  

Exempelvis kan det vara uppförandet av dagis, skolor och bostäder i ett område. Då sådana 

saker hamnar efter varandra så reduceras tillgängligheten för invånare vilket blir ett problem. 

Hen beskrev även konjunktursvängningar som svåra att förutse vilket kan hindra projektets 

framväxt. För en ekologisk hållbarhet beskrev hen utmaningarna med klimatförändringarna. 

                                                
79 Intervjuperson. 2019-05-10. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
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Respondenten nämnde hur utvecklingen av planeringen blivit annorlunda under de senaste 

tjugo åren med anledning av en ökad klimatfaktor. “Vi måste planera helt annorlunda vad 

gäller dagvattenhanteringar och skyfallskarteringar idag än vad man gjorde för 20 år sedan. 

Alltså det är ju helt annorlunda”.83 Samtidigt är det en utmaning med planeringen av 

framtidens digitala utveckling. Genom omvandlingen mot nya tekniska innovationer så ställer 

det ökade krav på exempelvis hur framtidens garage och parkeringsplatser skall konstrueras. 

 

  

                                                
83 Intervjuperson. 2019-05-10. 
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5.0. Analys 

 

Nedan har vi jämfört respondentens svar från intervjun med innehållsanalysen, för att besvara 

vårt syfte; hur förtätning tillämpas i planeringen för Sundbyberg. Samt huruvida förtätning 

kan vara bidragande till en hållbar utveckling. Empirin sammanställs tillsammans med den 

teori och tidigare forskning som vi redogjorde för tidigare under rubrikerna 2.1 och 2.2. 

 

5.1. Förtätning i Sundbyberg 

 

Av den intervju och innehållsanalys vi genomfört framgår det tydligt att Sundbyberg aktivt 

arbetar med förtätning. Det främsta skälet till att förtäta Sundbyberg är att det finns en önskan 

om att sammanfläta de olika stadsdelarna med varandra. Detta hänger ihop med teorin som 

beskriver att önskan med att skapa en tät urban miljö, också innebär ökad tillgängligheten och 

motverkad utglesning.84  

 

Från innehållsanalysen fann vi att visionen är att skapa en tätare och tryggare bebyggelse, 

genom att skapa en god sammanhållande struktur mellan de olika stadsdelarna. Där en 

tätbebyggd miljö skall reducera avstånden till arbete, bostad och service. Detta går i linje med 

regeringens mål för hållbara städer, där det skall vara enkelt att leva hållbart.85 På det sättet 

kan det ses som ett arbete för att främja den blandade staden. Där en tät bebyggelse med 

varierad stil och funktion skall resultera i korta avstånd och närhet mellan ett växlande folkliv 

och olika verksamheter.86 Den blandade staden kan resultera i att fler människor väljer att resa 

kollektivt, då det är kortare avstånd till olika kommunikationer. Detta bidrar i sin tur till en 

positiv ekonomisk och ekologisk hållbarhet.87   

 

Respondenten från intervjun menade att det är ett svårt pussel att få fram de bästa platserna 

för att förtäta, inte minst då kommunen är liten men också för att tillgodose allas intressen. 

Om förtätning skall ske på bekostnad av något annat bör det vägas upp på ett eller annat sätt.88 

Respondenten sade att man vill förtäta, men inte i första hand på bekostnad av naturområden 

eller andra positiva upplevelsevärden. Detta stämmer då inte överens med teorin som menade 

att kommuner ofta exploaterar med det tankesättet att det redan finns mycket naturområden.89 

Dock återfinns en konflikt kopplat mellan tillväxt och tillgångar i översiktsplanen. Den 

återkommande konflikten handlar om en tät bebyggelse och balansen med de sociala och 

ekologiska värdena. Förtätningen i Sundbyberg kan leda till att fler människor bor längre ifrån 

park och motionsområden. Parker är viktiga för att främja den sociala hållbarheten,90 däremot 

sade respondenten att kommunen idag ställer hårda krav på byggherrar för att bidra till social 

                                                
84 Ståhle, A. Compact sprawl. Exploring public open space and contradictions in urban density. S.11. 
85 Sveriges riksdag. Strategi för levande städer-Politik för en hållbar stadsutveckling. 
86 Bellander. Blandstaden - Ett planeringskoncept för en hållbar utveckling? S.9. 
87 Barnett, J. Towards a systems theory of city design. S.175–179. 
88 Boverket, Rätt tätt en idéskrift om förtätning av städer och orter. S.7. 
89 Forsberg (red.) Samhällsplaneringens teori och praktik.  S.200. 
90 Nyström. Tonell. Planeringens grunder: en översikt. S. 132. 
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hållbarhet. Om social hållbarhet i det sammanhanget handlar om just parker är svårt att säga, 

då vi inte ställde en sådan följdfråga. 

 

5.2. Bidrar förtätning i Sundbyberg till hållbar utveckling? 

 

Hållbar utveckling är som vi nämnt tidigare ett begrepp som enligt Brundtlandsrapporten i 

första hand skall ta hand om den ekonomiska tillväxten. Därefter skall det vara möjligt att 

bevara ekologin och förbättra de sociala förhållandena.91 Med bakgrund till detta sade 

respondenten att det tyvärr ofta är ekonomin som styr, men att det ur ett långsiktigt perspektiv 

inte är det viktigaste.92 Det går därefter att förstå den kritik som riktats mot begreppet hållbar 

utveckling och möjligheten att genomföra konceptet.93 Det går att ställa sig frågan om det går 

att köpa social sammanhållning? Där problemen med segregation och polarisering94 ska 

kunna lösas genom en utveckling som främst syftar till ekonomisk tillväxt.95 Denna kritik 

riktar sig också delvis mot de grundläggande förutsättningarna för de globala miljöproblemen. 

Respondenten sade fortsättningsvis att det långsiktiga och övergripande perspektivet ofta 

behandlar de ekologiska värdena. 

 

Vid granskning av det empiriska materialet framhålls att kommunen tillämpar förtätning som 

en hållbarhetsstrategi för att uppnå en hållbar utveckling. De sociala hållbarhetsfaktorerna har 

en framträdande roll, då de nämns flertalet gånger i både innehållsanalysen och intervjun. Det 

är som tidigare nämnt svårt att avgöra om täta områden är mer hållbara än andra, då graden av 

hållbarhet avgörs av människors livsstil. Exempelvis kan närhet till service leda till 

överkonsumtion.96 Med bakgrund till detta beskrev respondenten att förtätade områden slits 

fortare, och att det därför kan vara svårt att få med de ekonomiska kalkylerna. Detta visar på 

att det är svårt att avgöra vad som är hållbart och inte, då förtätning leder till ökad närhet men 

också till ökat slitage.97  

 

Utbyggnaden av kollektivtrafiken i Sundbyberg är ett sätt att skapa integration och social 

sammanslutning mellan stadsdelarna, enligt innehållsanalysen och intervjun. Detta kan 

återkopplas till den teori som beskriver skapandet av trygga miljöer, där utformningen av 

trafiksystemet skall bidra till tryggheten.98 Det huvudsakliga målet med förtätningen i 

Sundbyberg utifrån innehållsanalysen samt intervjun är att fylla tomrummen mellan de olika 

stadsdelarna. Den täta bebyggelsen är viktigt i det avseende att de kan ge ökad mångfald, 

levnadsförhållande och säkerhet.99 Detta går lättare att förstå med hjälp av att se social 

hållbarhet som ett samhällssystem där samhället som en kollektiv enhet skall fungera. Det kan 

                                                
91 Adams. W.M. Green Development environment and sustainability in a developing world. S. 74.  
92 Intervjuperson. 2019-05-10. 
93 Malbert. Swedish Planning Towards Sustainable Development. S.68. 
94 Intervjuperson. 2019-05-10. 
95 Malbert. Swedish Planning Towards Sustainable Development. S.68. 
96 Forsberg (red.) Samhällsplaneringens teori och praktik. S.200. 
97 Intervjuperson. 2019-05-10. 
98 Larsson, Jalakas. Jämställdhet nästa! S.126. 
99 Boyko. & Cooper. Clarifying and re-conceptualising density. S.11. 
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då exempelvis handla om att utveckla människors sociala relationer samt trygga miljöer.100 

Att fylla tomrummen och öka antalet invånare mellan stadsdelarna kan då öka den upplevda 

tryggheten som således ger en positiv utveckling för social hållbarhet.101 

 

Den ekonomiska hållbarheten av förtätningen i Sundbyberg är exempelvis att kommunen 

resurs effektiviserar marken. Respondenten menade att användandet av befintlig eller 

sammanslagen infrastruktur i förtätade områden också innebär minskade ekonomiska utgifter. 

Utifrån innehållsanalysen går det att tyda hur kommunen vill främja närhet till service och 

arbete. Av den orsaken finns det en vilja att bedriva ekonomiska verksamheter tillsammans 

med förtätningen. Tillsammans med detta framgår det ur innehållsanalysen att fler invånare 

inom kommunen leder till positiv ekonomisk hållbarhet. 

 

För en ekologisk och social hållbarhet kan även förtätningen i nära anslutning till 

kollektivtrafik och gång-cykelvägar vara positivt. Det leder till minskade avstånd och närhet 

mellan invånarna samt till service. Det ökar också möjligheterna för användning av 

miljövänliga transportmedel. Vidare beskriver kommunen i översiktsplanen hur närheten till 

natur och grönstråk är viktigt för möjlighet till rekreation och en förhöjd livskvalitet. 

Strategier för att uppfylla dessa handlar exempelvis om att säkra tillgången till parker i 

kommunens utvecklingsprojekt.  

 

Ur innehållsanalysen fann vi den kommunala visionen kring upprättandet av fler grönytor för 

att främja ekologiska och sociala hållbarhetsvärden.102 Med bakgrund till hur människan är 

beroende av närhet till natur, behöver det finnas ett möte mellan natur och grönytor i 

förhållande till bostad, arbetsplatser, cykelstråk.103 Utifrån innehållsanalysen skapar förtätning 

förutsättningar för att tillgodose behovet av närhet till natur och rekreation. Innehållsanalysen 

beskriver också en vision om att upprätta parker som ett vardagsrum för invånare med 

möjlighet till avkoppling, möten, lek och rekreation. Detta som ett bidragande sätt för att 

främja sociala värden. Detta kan återkopplas till den teori som omnämner tillgången på 

mötesplatser som en central del för att skapa en social hållbarhet. Detta eftersom sådana 

miljöer främjar en social integration mellan invånare och bidrar till ett rikt socialt liv.104  

 

  

                                                
100 Forsberg (red.) Samhällsplaneringens teori och praktik. S.78–80. 
101 Larsson, Jalakas. Jämställdhet nästa! S.126. 
102 Sundbyberg Stad “Sundbyberg 2030 – urbant och hållbart”. S15. 
103 Olsson. Människans natur, det grönas betydelse för vårt välbefinnande. S.259. 
104 Nyström. Tonell. Planeringens grunder: en översikt. S. 132. 
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5.3. Analys av tidigare forskning 

 

De redovisade artiklarna som legat till grund för den tidigare forskningen uppvisar både 

liknande samt annorlunda resultat kring relationen mellan hållbarhet och förtätning. Främst 

med fokus på arbetet för att främja en social och ekologisk hållbarhet genom förtätning. 

Artikeln small is green?105 fick fram resultatet att människors miljöhänsyn inte påverkas av 

den urbana formen, när det gäller olika transportsätt. Kompakta städer betyder inte mindre bil 

eller energianvändning. Detta resultat stämmer inte ihop med vårt resultat, där kortare avstånd 

också skall öka användningen av kollektivtrafik. Skillnaden med denna studie och vår är att vi 

har studerat kommunens visioner med hur de vill att kommunen skall fungera. Artikeln har 

däremot studerat invånarnas vanor i staden och hur de förhåller sig till sin omgivning. 

Artikeln growing cities sustainably 106 är också kritisk till förtätning, men till skillnad från 

artikeln Small is green? fokuserar denna på att betona de sociala aspekterna. Det resultatet 

som artikeln fick fram var att täta städer leder till trångboddhet, som påverkar invånarna 

negativt. I motsats till detta visar istället vårt resultat på fler positiva än negativa 

konsekvenser, där förtätning istället tillämpas för att öka hållbarhet.107  

Fortsättningsvis omnämner artikeln Growing cities sustainably förtätning som ett 

missgynnsamt ideal för att skapa en hållbar utveckling. Artikeln förespråkar istället att satsa 

på digital utveckling med stöd av grön teknik som en utgångspunkt i fysisk stadsplanering.108 

Detta kan återkopplas till vårt resultat som beskriver att planeringen måste beakta den 

framtida digitala utvecklingen. Dock visar vårt resultat på att den redan nuvarande teknologi i 

form av kollektivtrafik kan utformas effektivare med förtätning.109 

Empiri kan fraställas på flera olika sätt, exempelvis fick Small is green? fram sitt resultat 

genom att undersöka invånarnas vanor. Det är dock av stor vikt att förstå hur en kommun 

resonerar kring förtätning och hållbarhet. Inte minst då Sundbybergs översiktsplan heter 

“Urbant och hållbart” och att de i faktum använder förtätning som ett argument för 

hållbarhet. Vi är överens med artikeln Small is green? om att det finns en spänning mellan 

förtätning och grönområden, då detta framställs som en av de huvudsakliga konflikterna i 

Sundbyberg. Vi är också överens med det resultat som artikeln Growing cooler110 fick, där 

tätare bebyggelse medför en social sammansättning. Däremot går det att diskutera till vilket 

pris som förtätning skall ske. Vårt resultat visar på att förtätning riskerar att öka avstånden 

mellan motion och grönområden, speciellt i centrum. Här återkommer frågan hur mycket kan 

en stad förtätas innan hållbarhetsvärdena försämras? 

 

  

                                                
105 Alex Y. Lo. Small is green? 
106 Echenique. Hargreaves, Mitchell & Namdeo. Growing cities sustainably.  
107 Intervjuperson. 2019-05-10. 
108  Echenique, Hargreaves, Mitchell & Namdeo. Growing cities sustainably. 
109 Intervjuperson. 2019-05-10. 
110 Ewing, Bartholomew, Winkelman, Walters, Chen, McCann and Goldberg. Growing Cooler. 
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6.0. Slutsatser 

  

För att besvara studiens två frågeställningar samlade vi in empiri genom en innehållsanalys av 

Sundbybergs översiktsplan, hållbarhetsbedömning av översiktsplanen samt en kvalitativ 

intervju. Intervjun genomfördes med en nyckelperson inom planeringen över Sundbyberg och 

fick oss att förstå hur förtätningen skall gå till. Både innehållsanalysen och intervjun var 

avgörande för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

- Vilka är de främsta skälen till förtätning ur ett hållbarhetsperspektiv inom 

Sundbybergs översiktsplan?  

 

Det absolut genomgående skälet till förtätningen utifrån översiktsplanen är de positiva 

följderna en sammanflätning av stadsdelarna medför. Genom att fylla tomrummen mellan 

stadsdelarna skall jämlikheten öka, tillgängligheten till kollektivtrafiken bli bättre och ge ökad 

trygghet. De sociala faktorerna bedömer vi värdesätts högst. Dock är vår slutsats att de sociala 

förbättringarna också skall främja en ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Ett stort skäl till 

förtätning bedömer vi också vara av de ekonomiskt effektiva lösningarna, där exempelvis 

kollektivtrafiken kan konstrueras billigare. Ökad användning av kollektivtrafik medför också 

en positiv ekologisk utveckling. Detta påvisar i hög grad att de tre hållbarhetsvärdena går ihop 

med varandra på ett eller flera sätt. 

 

- Hur bidrar förtätning till hållbar utveckling i Sundbybergs Kommun?  

 

Sundbyberg är den mest tätbefolkade kommunen i Sverige och de arbetar med att förtäta 

staden för att uppnå en hållbar utveckling. Detta är tolkningen av både intervjun och 

innehållsanalysen. Utifrån den teori vi valt har vi också analyserat kommunens arbete med 

förtätning, och empirin visade på både negativa och positiva effekter. Det långsiktiga målet är 

att tillfredsställa en hållbar utveckling som värnar om den sociala, ekologiska och ekonomiska 

hållbarheten. Förtätning används som återkommande förklaring till att skapa en integration 

mellan stadsdelarna för att försluta staden. Att fylla de olika tomrummen mellan stadsdelarna 

ökar möjligheterna för minskad segregation. Det ger närhet till kollektivtrafik men kan 

samtidigt leda till ökat slitage samt ökade bullernivåer. 

 

Kommunen arbetar med de tre hållbarhetsvärdena, exempel på detta är att de ställer krav på 

byggherrar att stödja sociala värden. De bygger i nära anslutning till kollektivtrafik på ett 

resurseffektivt sätt och har inte som avsikt att exploatera på grönområden. De ekonomiska 

hållbarhetsaspekterna av förtätning visar sig vid önskan av en blandad stad. Detta innefattar 

tillgång till service och butiker, vilket skall leda till nya företagsetableringar inom kommunen. 

Detta skapar även mervärden för den sociala sammansättningen genom nya mötesplatser.  

 

Kommunen beskriver att förtätningen av Sundbybergs kommun är ett långsiktigt projekt för 

att skapa en hållbar utveckling. De önskade resultaten kommer att ske inom en 10–15 

årsperiod. Dock kan byggnadsprojekt under denna tid bidra till negativa värden med 

påföljande bullernivåer och byggarbetsplatser. Detta blir än mer påtagligt med hänvisning till 
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kommunens ytstorlek. Detta är som tidigare nämnt en långsiktig vision för att främja 

hållbarhet. Vi bedömer att förtätningen som helhet över Sundbyberg medför fler positiva än 

negativa konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv. Stora delar av Sundbyberg kommer den 

närmsta tiden att byggas om. Av den orsaken går det inte att säga att förtätningen i 

Sundbyberg kan definiera sig som liktydig med hållbarhet. Respondenten berättade att 

“ibland måste man nog utveckla i lite mer lagom takt” vilket vi bedömer vara en god idé för 

att förtätningen i Sundbyberg skall öka hållbarheten. 
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7.0. Avslutande reflektion  

 

Det hade varit intressant att genomföra en intervju med ytterligare en eller två personer, som 

inte är så kunniga inom ämnena förtätning och hållbarhet. De svar vi fick från vår intervju 

tenderade att likna de svar som vi fann från innehållsanalysen. Därför hade det varit intressant 

att möjligtvis intervjua någon som bott i kommunen under en längre tid eller någon 

företagare. Detta hade således kunnat ge en bild över hur invånarna ser på utvecklingen. 

 

Vi har endast gjort en innehållsanalys av Sundbybergs översiktsplan, så vi har bara sett hur 

förtätningen framställs på kommunal nivå. För att ta ett ytterligare steg hade det varit 

intressant att jämföra de olika detaljplanerna från de olika projekt inom varje stadsdel. Vi 

hade dessvärre inte möjlighet att göra detta på grund av tidspress samt att det hade inneburit 

ett för stort arbete. Det hade också varit intressant att jämföra hur Sundbyberg arbetar med 

förtätning jämfört med andra omkringliggande kommuner för att se vad som skiljer sig åt och 

vad som liknar.   

 

Vår studie kan upplevas som väldigt omfattande då den har utgått från alla tre 

hållbarhetsperspektiven. Förslag för den framtida forskningen kan därför vara att göra en 

djupgående analys kring de enskilda hållbarhetsaspekterna inom Sundbybergs kommun. Detta 

genom att studera detaljplaner för enskilda stadsdelar och se vilka värden som väger tyngst.  

Sundbyberg har varit en intressant kommun att studera med anledning av tillväxten i 

förhållande till dess ytstorlek. Det skulle vara av stor vikt att göra en liknande studie i 

framtiden för att studera hur hållbarhetsvärdena har tillämpats i praktiken och om de uppfyller 

visionerna.  
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9.0. Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

- Kan du berätta lite om din yrkesroll?  

 

- På vilket sätt anser du att förtätning skall ske för öka hållbarheten?  

- följdfråga, vilka slags markytor är lämpliga för förtätning?  

  

- Vilka värden tycker du är viktiga ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt synsätt? 

- följdfråga, hur tycker du dessa värden kommer till uttryck till följd av förtätningen i 

Sundbyberg? 

  

- I vilka sammanhang tycker du förtätning kan påverka den hållbara utvecklingen på ett 

positivt, respektive negativt sätt?  

  

- Vilka är de främsta utmaningarna tycker du med förtätningen i Sundbyberg?  
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Bilaga 2. Samtyckesblankett  

  

Samtycke till att delta i studien:   

  

“En studie om relationen mellan förtätning och hållbarhet i Sundbyberg Kommun”  

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl. 

  

  

Kontaktuppgifter:   
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Studenter: Tomas Bolvin, tomabolv100@student.kau.se  
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